Regulamin stroju uczniowskiego obowiązujący w Szkole Podstawowej
im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom" w Chmielku
I. Postanowienia ogólne
1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego ma obowiązek zapoznać uczniów
z obowiązującym regulaminem stroju uczniowskiego.
2. Ubiór powinien być dostosowany do miejsca pobytu ( lekcja, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.). Na
zajęciach odbywających sie poza budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić
obowiązujący strój, między innymi ze względu na bezpieczeństwo oraz powagę uroczystości.
3. Strój ucznia powinien być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły oraz koleżanek
i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości norm obyczajowych.
II. Strój/ wygląd ucznia
1. Strój galowy:
 dla uczennic - spódnica lub sukienka, spodnie o klasycznej linii w kolorach stonowanych
( granatowy, czarny, szary), biała bluzka bez głębokich dekoltów i odkrytych ramion,
 dla uczniów - ciemne spodnie w klasycznym kroju, biała lub inna stosowna koszula,
lub garnitur, buty wizytowe.
Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, rozpoczęcia i zakończenia roku
szkolnego, egzaminów, próbnych egzaminów i świąt państwowych. Strój galowy obowiązuje
również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz - o ile organizator nie ustali inaczej oraz
zawsze na polecenie nauczyciela/ wychowawcy.
2. Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny i kompletny,
a wygląd zadbany i czysty. W doborze stroju, fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając,
że szkoła jest miejscem nauki i pracy.
Na lekcjach wychowania fizycznego, konkursach i zawodach sportowych obowiązuje strój
odrębny, ustalony przez nauczycieli przedmiotu. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się
noszenia biżuterii podczas tych lekcji.
Uczennice obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:
 spódnica, sukienka w stonowanej kolorystyce,
 bluzka, koszula, sweter bez głębokich dekoltów w stonowanych odcieniach (w szkole
zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej ciało: ramiona, piersi, plecy, brzuch, pośladki
i uda itp.),
 spodnie o klasycznym kroju np. dżinsy bez dziur, rybaczki - zakazuje się noszenia krótkich
spodenek odsłaniających górną część ud,
 biżuteria powinna być skromna, niewielkich rozmiarów, wszelkie elementy dekoracyjne
powinny mieć dyskretny, delikatny charakter,
 obuwie noszone w szkole powinno być bezpieczne na płaskim obcasie
(np. tenisówki, trampki, halówki).
Uczniów obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:
 długie spodnie o klasycznym lub sportowym kroju bez dziur, rozcięć w stonowanych kolorach,
dopuszczalne tzw. "rybaczki" , zabrania się noszenia szortów,
 obuwie noszone w szkole powinno być bezpieczne typu halówki, trampki, tenisówki.
Noszony ubiór uczennic i uczniów nie może zawierać nadruków i akcesoriów związanych
z subkulturami, prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję z elementami faszystowskimi

lub totalitarnymi, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami. Zabrania się noszenia w
budynku szkoły nakryć głowy (czapek, kapturów, kaszkietówek, itp.)
3. Fryzura uczennicy musi być naturalna, powinna być schludna, włosy niefarbowane. Włosy
powinny być czyste, zadbane, starannie uczesane w naturalnym odcieniu. Długie włosy powinny
być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji. Zabrania się ekstrawaganckich fryzur.
Dopuszcza się noszenie kolczyków w uszach. Do szkoły uczennice przychodzą bez makijażu.
Paznokcie powinny być krótkie, czyste, mogą być pomalowane bezbarwną emalią lub odżywką.
Zabrania się noszenia tipsów, używania kolorowych lakierów.
4. Fryzura ucznia: włosy powinny być czyste, zadbane, starannie uczesane, w naturalnym odcieniu
(zabronione farbowanie). Jeśli włosy są dłuższe, to powinny być tak spięte, aby
nie przeszkadzały w pracy podczas lekcji i przerw. Zabrania się ekstrawaganckich fryzur (irokez,
dredy, wzory na głowie itp.).
Nauczyciel ma prawo nakazać uczniowi/uczennicy usunięcie makijażu, zmianę obuwia,
zmycie lakieru z paznokci.
III. Sankcje
1. W razie niestosowania się ucznia do regulaminu wychowawca informuje rodzica/prawnego
opiekuna o niewłaściwym ubiorze i wraz z rodzicem ustala termin w jakim uczeń musi dostosować
swój wygląd do wymogów regulaminu. Nauczyciel kontroluje strój ucznia
i rozmawia z nim na temat niestosownego ubioru w miejscu jego pracy i nauki.
2. W chwili trzykrotnego naruszenia zasad regulaminu ubioru przez ucznia (notatka w dzienniku),
wychowawca obniża ocenę zachowania o jeden stopień.
3. W drastycznych przypadkach odstępstw od w/w zasad, gdy uwagi nauczycieli dotyczące zmiany
stroju nie odnoszą skutku, wzywa się do szkoły rodziców lub opiekunów.
4. W przypadku noszenia przez uczniów ubioru z nadrukiem prowokacyjnym i obraźliwym,
wywołującym agresję, z treściami faszystowskimi, totalitarnymi i odmowie usunięcia tych
elementów, uczeń może być ukarany obniżeniem oceny zachowania lub naganą.
5. Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju będzie miał wpływ
na ocenę zachowania.
IV. Postanowienia końcowe
1. Wychowawca zaznajamia Rodziców z powyższymi zasadami na pierwszych spotkaniach
organizacyjnych.
2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie na zmianę, stosowny codzienny strój
szkolny oraz strój galowy.
3. Rodzice mają obowiązek dopilnować, by wygląd i ubiór ucznia był zgodny z powyższymi
zapisami.
4. W przypadku łamania przez dziecko postanowień regulaminu w zakresie zasad dotyczących stroju
i wyglądu ucznia rodzic zobowiązany jest podjąć działania naprawcze.
5. Wątpliwości związane ze strojem/ wyglądem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy,
a w kwestiach spornych dyrektor szkoły.
Uchwalono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 października 2018r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

