
 

Regulamin stroju uczniowskiego 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach 
 

Podstawy prawne: Ustawa o Systemie Oświaty, Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Statut  i 

Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach, 

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach. 

 

  
I. Zasady ogólne:  

 

1.Strój ucznia (galowy i codzienny) powinien być:  

 

a. Stosowny, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi - nie może odsłaniać i/lub 

eksponować głębokiego dekoltu, ramion, brzucha, pleców, górnej części ud, pośladków, 

krocza, ani eksponować bielizny. Długość spódniczek lub krótkich spodenek powinna sięgać 

co najmniej połowy uda, zaś górna część garderoby nie może odsłaniać ramion, pleców, 

brzucha (jak w przypadku bluzek i topów na ramiączkach, bluzek z rozcięciami na 

ramionach). Stonowane, matowe i nieprzezroczyste legginsy mogą być noszone wyłącznie z 

górą sięgającą ud. Spodenki sportowe mogą być noszone wyłącznie w czasie zajęć 

sportowych. Spodenki typu „bermudy” o charakterze plażowym nie są strojem odpowiednim 

do szkoły. 

b. Schludny - czysty i estetyczny (bez dziur, rozcięć, postrzępień, ażurów, siatek, 

nieprzezroczysty) w dowolnym kolorze, z wyjątkiem kolorów neonowych.  

c. Na terenie budynku szkolnego uczniowie nie mogą nosić nakryć głowy, w tym kapturów. 

d. Zabrania się noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami (w języku polskim lub 

w innych językach), emblematami, propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję 

lub idee niezgodne z wartościami nauczanymi w naszej szkole i zapisanymi w dokumentach 

szkolnych. 

e. Zabrania się noszenia odzieży i akcesoriów symbolizujących przynależność do subkultur 

młodzieżowych. 

f. Zabrania się noszenia elementów garderoby zagrażających bezpieczeństwu innych uczniów 

lub utrudniających identyfikację np. galanterii nabijanej ćwiekami, ciemnych okularów (w 

pomieszczeniach), chust zasłaniających twarz itp.  

 

2. Włosy:  

 

a. Fryzury uczniów (dziewcząt i chłopców) muszą być czyste, uczesane, niefarbowane, nie mogą 

przeszkadzać w pracy na lekcji. 

b. Włosy długie powinny być spięte lub związane, dla zachowania higieny pracy ucznia w 

szkole. 

c. Fryzury uczniów nie mogą nawiązywać stylistycznie do subkultur młodzieżowych, grup 

przestępczych, budzących kontrowersje moralne lub powszechnie potępianych postaci 

współczesnych lub historycznych, itp. 

 

3. Ozdoby:  

 

a. W szkole uczniowie mogą nosić jedynie biżuterię dyskretną, delikatną, która nie naraża ich na 

niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała w przypadku zahaczenia, i która nie przeszkadza im w 

nauce. 

b. Niedozwolone są kolorowe lakiery na paznokciach  oraz makijaż oczu i ust. 

c. Zabronione są wszelkiego rodzaju tatuaże, w tym kalkomanie oraz piercing ( kolczyki w 

nosie, języku, wardze, itp.)  



 

 

 

4. Obuwie 

 

a. W szkole obowiązuje sportowe obuwie zamienne z podeszwą, która nie brudzi nawierzchni 

(osobne do użytku na sali gimnastycznej)   

b. Obuwie sznurowane  musi mieć zawiązane sznurowadła. 

c. Niedopuszczalne jest obuwie na obcasach, koturnach, klapki  itp. 

 

II. Strój galowy obowiązuje:  

 

a. w uroczyste dni apelowe (uroczystości szkolne, państwowe)  

b. podczas reprezentowania szkoły na konkursach międzyszkolnych 

c. w czasie egzaminów 

d. w czasie wymagających takiego stroju wyjść poza szkołę, np. do teatru, filharmonii, itp.   

e. w inne dni, w/g. zarządzeń Dyrektora Szkoły  

 

1. Strój galowy dla dziewcząt:  

 

a.  biała bluzka lub koszula o kroju formalnym (długi lub krótki rękaw),  

b.  spódniczka w kolorze czarnym, granatowym lub ciemnoszarym  

c.  ciemne, jednolite spodnie (czarne, granatowe lub szare) o kroju formalnym (nigdy dresy lub 

legginsy) 

d.  sukienka o kroju formalnym w kolorze czarnym, granatowym lub ciemnoszarym (może być z 

białymi dodatkami) 

e.  rajstopy w kolorze białym, ciemnym (czarne, granatowe lub szare)  lub cielistym, w gorące dni 

ewentualnie białe skarpetki lub podkolanówki.  

f.  ewentualnie żakiet lub kardigan w kolorze białym, czarnym, granatowym lub ciemnoszarym. 

 

2. Strój galowy dla chłopców: 

 

a. biała koszula o kroju formalnym (długi lub krótki rękaw)  

b. spodnie czarne, ciemnoszare lub granatowe o formalnym kroju (nigdy dresy) 

c. ewentualnie marynarka, sweter lub garnitur w kolorze czarnym, granatowym lub ciemnoszarym 

 

III. Zadania Rodziców wynikające z obowiązku współpracy ze Szkołą w zakresie 

wychowania: 

 

1. Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w obuwie zamienne, stosowny strój szkolny oraz galowy. 

2. Rodzice powinni dopilnować, aby dziecko przychodziło do szkoły ubrane zgodnie z 

ustaleniami niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku łamania przez dziecko postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu stroju 

uczniowskiego Rodzic zobowiązany jest podjąć działania mające na celu poprawę zachowania 

dziecka. 

 

.  

Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu uczeń może ponieść konsekwencje wynikające z zapisów 

Statutu szkoły, włącznie z obniżeniem  oceny z zachowania w klasach IV – VIII, a  w klasach I – III - 

wpisem do świadectwa o nieprzestrzeganiu w/w regulaminu.  

Uzasadnione względy medyczne mogą być usprawiedliwieniem odmiennego stroju, niż przewidziany 

w regulaminie.  



W przypadkach spornych, nie wynikających jasno z niniejszego regulaminu, lub podlegających 

odmiennej interpretacji, rozstrzyga Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2019 roku. 


