
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCEGO STROJU I WYGLĄDU UCZNIA  

w  Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie 

  

1. Ubiór ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny i przyzwoity, a wygląd 

zadbany i czysty.  

2. Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu (szkoła - lekcja, dyskoteka, 

wycieczka, teatr itp.) Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć 

może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze względu na bezpieczeństwo 

oraz charakter uroczystości.  

3. Strój galowy obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminu 

ósmoklasisty oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz:  

a) dziewczęta – biała bluzka z długim lub krótkim rękawem i granatowa lub czarna spódnica 

lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach.  

b) chłopcy – biała koszula z długim lub krótkim rękawem i granatowe  lub czarne spodnie 

(ewentualnie garnitur).  

4. Strój codzienny obowiązujący podczas dni nauki szkolnej:  

a) dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice czy sukienki (długość nie może być krótsza niż 

do połowy uda) jak i spodnie lub spodenki (poniżej połowy uda); zabrania się noszenia 

krótkich szortów sportowych poza lekcjami wychowania fizycznego; 

b) chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju lub spodnie sportowe (dresy),               

w okresie letnim spodnie mogą być nieco krótsze (do wysokości kolan); zabrania się 

noszenia krótkich szortów sportowych poza lekcjami wychowania fizycznego;  

c) ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej;  

d) okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste, mieć dużych 

dekoltów eksponujących biust, cienkich ramiączek, powinny też mieć długość zasłaniającą 

brzuch i ramiona; 

e) noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych, wulgarnych i obraźliwych, 

wywołujących agresję, popierających zbrodnicze ideologie, jak również wzorów kojarzących 

się z takimi elementami. Dotyczy to również napisów w językach obcych; 

f) nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w szkole (czapki, kaptury); 

g) na terenie budynku szkolnego uczeń jest zobowiązany nosić obuwie zmienne, 

niezagrażające zdrowiu; 

5. Biżuteria i dodatki. 

a) dodatki i biżuteria powinny być skromne i bezpieczne - dopuszczalne jest noszenie przez 

uczennice dyskretnych, krótkich kolczyków w uszach - tylko jednej pary, a na palcach czy 

przegubach dłoni delikatnych ozdób; 

b) podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą być 

obowiązkowo zdejmowane; 

c) przekłuwanie i ozdabianie ciała w miejscach innych niż uszy oraz tatuaże są absolutnie 

zakazane; 

d) noszona biżuteria, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów                              

o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję,                             



a elementy dekoracyjne nie mogą mieć agresywnych akcentów, np. bransolety z ćwiekami, 

łańcuchy, żyletki, agrafki. 

6. Fryzura i makijaż. 

a) fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą mieć 

charakter naturalny – bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, przycinania i układania ich                

w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; włosy powinny być przede 

wszystkim czyste i starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie 

przeszkadzały w pracy na lekcji; 

b) zakazane jest stosowanie jakiegokolwiek makijażu. Wyjątkiem mogą być tylko makijaże 

aktorów na występy teatralne lub delikatne makijaże na zabawy szkolne; 

c) dopuszczalny jest korektor lub puder w przypadku cery trądzikowej; 

d) zakazane jest malowanie paznokci kolorowym lakierem.  

7. Wychowanie fizyczne. 

a) na lekcje wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego 

stroju zgodnie z wymogami nauczyciela oraz zmiennego obuwia sportowego z jasną 

podeszwą; 

b) zabrania się noszenia stroju gimnastycznego poza lekcjami wychowania fizycznego.  

8. Opis stroju i schludnego wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków.                      

W razie wątpliwości, czy ubiór lub wygląd są odpowiednie, decyzję podejmuje wychowawca 

klasy, inny nauczyciel.  

9. Niedostosowanie ubioru do obowiązujących zasad będzie oceniane zgodnie z punktowym 

systemem oceniania.  


