Regulamin
stroju i wyglądu uczniów
uczęszczających do Szkoły
Podstawowej nr 202

§1
Galowy strój ucznia
1. Strój galowy obowiązuje podczas:
•

Uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;

•

Rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;

•

Próbnego i głównego egzaminu ósmoklasisty;

•

Konkursów wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych;

•

Uroczystości klasowych wg. poleceń wychowawcy.

2. Dla dziewcząt:
•

Biała bluzka koszulowa ;

•

Granatowa lub czarna spódniczka do kolan;

•

Granatowe lub czarne spodnie (nie dżinsy i nie leginsy);

•

Rajstopy w kolorze białym, cielistym lub ciemnym;

•

Stosowne do stroju buty.

3. Dla chłopców:
•

Biała koszula;

•

Granatowe lub czarne spodnie (nie dżinsy i nie dresy);

•

Garnitur;

•

Stosowne do stroju buty.
Strój powinien być czysty, schludny i wyprasowany.

§2
Codzienny strój ucznia
1. Codzienny strój ucznia powinien być:
•

Czysty, schludny i estetyczny;

•

Odpowiedni do wieku i miejsca;

•

Spódniczki oraz spodnie nie krótsze niż do kolan;

•

Zmienne obuwie wygodne na białej podeszwie.

2. Codzienny strój ucznia nie powinien mieć:
•

Bluzek: z odsłoniętymi ramionami oraz brzuchem, dużym dekoltem;

•

Sukienek: z odsłoniętymi ramionami oraz brzuchem, dużym dekoltem, powinna
zakrywać co najmniej połowę ud;

•

Spodnie: nie krótsze niż do kolan, bez rozdarć i dziur;

•

Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste;

•

Strój nie może zawierać nadruków z nieprzyzwoitymi, wulgarnymi napisami lub
symbolami, promujących używki, zawierających treści faszystowskie,
komunistyczne i rasistowskie oraz obrażających uczucia religijne i moralne;

•

Ubiór nie może mieć charakteru obraźliwego, prowokacyjnego lub wywołującego
agresję.

3. Na zajęcia sportowe uczeń powinien mieć:
•

Białą koszulkę z krótkim rękawem;

•

Ciemne spodenki gimnastyczne;

•

Dresy;

•

Obuwie sportowe na białej, nieślizgającej się podeszwie.

Obowiązkiem każdego ucznia jest zmiana stroju sportowego po zajęciach wychowania
fizycznego.

§3
Wygląd ucznia
1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o higienę oraz estetyczny i schludny wygląd.
2. Włosy:
•

Czyste;

•

Zakazane jest farbowanie;

•

Nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur (dredów, irokezów, wygolonych części
głowy itp.);

•

Nie mogą przeszkadzać w czytaniu i pisaniu oraz w zajęciach sportowych –
powinny być odpowiednio związane i spięte.

3. Ozdoby:
•

Dziewczęta nie mogą nosić więcej niż jednej pary małych kolczyków w uszach;

•

Zabronione jest noszenie kolczyków przez chłopców;

•

Zabrania się tatuaży, naklejek, piercingu, a także posiadania rysunków
wykonanych długopisem lub pisakiem;;

•

Paznokcie powinny być krótkie, czyste, nie pomalowane;

•

Zabronione jest przychodzenie do szkoły w makijażu;

•

Zabrania się na terenie szkoły noszenia czapek, kapturów i innych nakryć głowy,
okularów przeciwsłonecznych.

§4
Przepisy końcowe
1. W sytuacji niezgodnego z regulaminem wyglądu ucznia, dyrektor i nauczyciel
zapisuje stosowną uwagę w dzienniczku.
2. Nie przestrzeganie regulaminu wpływa na ocenę z zachowania.
3. Wychowawca informuje rodziców o nieprzestrzeganiu przez ucznia regulaminu.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się z powyższym regulaminem podczas
pierwszego wrześniowego zebrania i są zobowiązani, aby dziecko przychodziło do
szkoły zgodnie z ustalonymi zasadami.

