
 REGULAMIN STROJU SZKOLNEGO 

W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SZCZYTNIE

§ 1 

WSTĘP

1. W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny zwany „mundurkiem szkolnym”:

1) mundurek stanowi koszulka, bluza w kolorze czerwonym, niebieskim lub szarym; 

2) mundurek szkolny uczeń nosi z poszanowaniem symbolu szkoły, z godnością i dumą;

3) przez mundurek uczeń identyfikuje się ze szkołą;

4) mundurek zapewnia uczniowi bezpieczeństwo - każda osoba z zewnątrz jest rozpoznawalna.

§ 2 

ZASADY NOSZENIA MUNDURKA SZKOLNEGO

1. Uczniowie mają obowiązek codziennego noszenia stroju szkolnego – mundurka:

1) pod bluzą strój może być dowolny;

2) mundurek winien być czysty.

2. Wprowadza się, „dni i okoliczności bez mundurka”;

1)  21 marca, 1 kwietnia, 1 czerwca;

2) wycieczki klasowe wyjazdowe;

3) święta państwowe i okoliczności, w które obowiązuje strój galowy;

4) każdy piątek.

§ 3 

KONSEKWENCJE NIENOSZENIA MUNDURKA 

1. Każdorazowy brak mundurka odnotowuje nauczyciel w dzienniku uwag.

2. Oceniając zachowanie ucznia na koniec każdego okresu wychowawca uwzględnia uwagi     
o braku stroju w kategorii „Strój szkolny”.

3. Dopuszczalny brak stroju - bez konsekwencji:

1) do dwóch dni w miesiącu; 

2) pod warunkami: 

a) pisemne usprawiedliwienie rodziców,

b) wymienny strój w kolorze czerwonym, niebieskim lub szarym. 

§ 4

STRÓJ GALOWY

1. Podczas  świąt  państwowych,  egzaminów  i  okoliczności  obowiązuje  strój  galowy
np. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Święta



Niepodległości,  Święta  Konstytucji  3  Maja  oraz  w  przypadku  innych  uroczystości,
o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

2. Strój galowy dla:

1) dziewcząt:  biała  bluzka;  -  czarna,  granatowa lub grafitowa spódnica (zgodnie z § 5,
pkt.1) albo wizytowe spodnie. 

2) chłopców:  -  wyłącznie  biała  koszula  z  długimi  lub  krótkimi  rękawami,  czarne,
granatowe lub grafitowe spodnie albo garnitur. 

§ 5

INNE ELEMENTY STROJU I WYGLĄDU UCZNIA

1. Uczniom nie wolno:

1) farbować włosów,  nosić  niestosownej  fryzury,  makijażu,  tatuażu,  malować paznokci,
nosić dużej ilości biżuterii;

2) nosić zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona;

3) Ubranie,  torby i  plecaki   nie  mogą zawierać  wulgarnych i  obraźliwych nadruków –
również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów. 

2. Podczas przebywania w szkole uczniowie zobowiązani są zdejmować nakrycie głowy.

3. Strój na wychowanie fizyczne lub zawodach jest ustalany z nauczycielem. Ze względu na
bezpieczeństwo w trakcie zajęć nakazuje się uczniom związywanie włosów oraz zabrania
się noszenia biżuterii, pierścionków, łańcuszków. 

4. Uczeń przez cały rok szkolny zobowiązany jest zmieniać obuwie. 

§ 6

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Przestrzeganie  postanowień  regulaminu  jest  jednym  z  kryteriów  ustalenia  okresowych
i rocznych ocen z zachowania. 

2. Do  kontroli  przestrzegania  przez  uczniów  zasad  noszenia  mundurka  zobowiązani  są
wszyscy nauczyciele, a w szczególności wychowawcy.
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