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REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCEGO STROJU I WYGLĄDU UCZNIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA UFY W MASTKACH 

Zadaniem niniejszego regulaminu jest uszczegółowienie zasad określających wygląd       

i strój uczennicy/ucznia oraz określenie sposobu egzekwowania tych zasad, a także 

konsekwencji ich łamania. 

 

I. Wygląd i strój  

 

1. Strój i wygląd codzienny 

Uczennica/uczeń ma obowiązek przychodzić do szkoły w stroju odpowiednim do instytucji. 

Wygląd uczennicy/ucznia powinien być estetyczny, strój musi być czysty, a ciało utrzymane 

w czystości (uczeń przestrzega podstawowych zasad higieny, dba o stan włosów, skóry, 

paznokci). 

a) W przypadku dziewcząt wyklucza się noszenia: 

-odzieży ze zbyt dużym dekoltem,  

-odzieży odsłaniającej ramiona, 

- odzieży sięgającej wyżej niż do połowy uda, 

-odzieży odsłaniającej brzuch oraz bieliznę, 

-butów o  wysokim obcasie, 

-kapturów, czapek i innych nakryć głowy (w budynku szkoły), 

-kolczyków w innych częściach ciała niż uszy, 

-więcej niż jednego kolczyka w jednym uchu, 

-przesadnej ilości biżuterii i ozdób, 

-makijażu, 

-malowanych paznokci,  

-farbowanych włosów, 

-fryzur przeszkadzających w czytaniu i pisaniu (włosy opadające na oczy), 

-tatuaży. 
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b) W przypadku chłopców wyklucza się noszenia: 

-odzieży odsłaniającej ramiona, 

-odzieży sięgającej wyżej niż do połowy uda, 

-kapturów, czapek i innych nakryć głowy (w budynku szkoły), 

-kolczyków, 

-farbowanych włosów, 

-fryzur przeszkadzających w czytaniu i pisaniu (włosy opadające na oczy), 

-tatuaży, 

c)W przypadku wszystkich uczniów wyklucza się noszenia: 

-emblematów propagujących negatywne ideologie (odzież nie może zawierać elementów 

  militarnych, elementów obrażających uczucia patriotyczne, religijne i moralne, nie może 

  reklamować niedozwolonych używek alkoholu, narkotyków, papierosów), 

-odzieży wierzchniej w trakcie zajęć lekcyjnych (uczniowie idąc na zajęcia lekcyjne, 

  pozostawiają okrycia wierzchnie w szatni).  

2. Strój obowiązujący podczas uroczystości szkolnych 

Podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego oraz w czasie 

 reprezentowania szkoły na zewnątrz i w czasie imprez okolicznościowych szkolnych  

 i środowiskowych, a także podczas sprawdzianu szkolnego obowiązuje uczniów strój 

 galowy:  

a)dziewczęta: ciemna (czarna lub granatowa) spódnica (sięgająca nie wyżej niż do połowy 

   uda) lub spodnie i biała bluzka, 

b)chłopcy: ciemne (czarne lub granatowe) spodnie i biała koszula lub ciemny garnitur. 

 

II. Egzekwowanie stroju szkolnego i wyglądu ucznia 

1. Każdy nauczyciel, który stwierdzi u ucznia złamanie powyższych zasad, zgłasza ten fakt 

     wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca klasy odnotowuje uwagę w klasowym zeszycie uwag i informuje rodzica. 

3.Trzecia uwaga odnosząca się do wyglądu lub stroju obniża ocenę z zachowania o jeden 

    stopień. Informację o obniżeniu oceny wychowawca przekazuje rodzicom. 

4.Nagminne łamanie ustalonych zasad skutkuje naganą dyrektora szkoły oraz możliwością 

   obniżenia sprawowania do oceny nagannej. 

 

 



 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 

Zostałem(-am) zapoznany(-na) z dokumentem. 

 

1. Małgorzata Miazek -   …………………  

2. Teresa Kacprowska -   …………………  

3. Grzegorz Stankiewicz - ………………….  

4. Sylwia Stępień -   ………………….  

5. Agata Czubak -   ………………….  

6. Agata Łabowicz -   …………………. 

7. Beata Wieteska – Bogusz -  …………………. 

8. Anna Dzięgielewska -  …………………. 

9. Dorota Celińska – Strach -  …………………. 

10.Arkadiusz Przyżycki  - …………………. 

 


