
                                                                                                                                                                                   
 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCEGO STROJU I WYGLĄDU UCZNIA  

w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego  

w Pszczynie 
  

 
§ 1 

 

1. Zadaniem niniejszego regulaminu jest uszczegółowienie zasad określających 

wygląd i strój uczennicy/ucznia oraz określenie sposobu egzekwowania tych 

zasad, a także konsekwencji ich łamania. 

2. Strój 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. Uczeń zobowiązany jest do:  

a) dostosowania ubioru do istniejących warunków pogodowych, 

b) przestrzegania zasad higieny osobistej, 

c) noszenia obuwia zmiennego na terenie szkoły, 

d) pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni. 

4. Na lekcjach wychowania fizycznego i zawodach sportowych obowiązuje strój 

odrębny, ustalony przez nauczycieli przedmiotu. 

5. W szkole obowiązuje następujący strój ucznia:  

a) codzienny,  

b) galowy. 
 

§ 2 

STRÓJ CODZIENNY 

1. Codzienny ubiór ucznia powinien być schludny i estetyczny,  a wygląd zadbany  

i czysty.  

2. Uczniowie mogą ubierać się zgodnie ze swoimi upodobaniami, nie łamiąc ogólnie 

przyjętych zasad dobrego gustu i smaku. 

3. Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej. 

4. Stroje zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste, mieć dużych 

dekoltów eksponujących biust i plecy, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch, 

ramiona i pośladki. 

5. Ubiór uczennic i uczniów nie może zawierać nadruków (w dowolnym języku) ani 

emblematów prawnie zakazanych, związanych z subkulturami, o charakterze 

obraźliwym, wulgarnym, wywołującym agresję i nietolerancję.  
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6. Podczas pobytu w szkole obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy (czapki, 

kaptury itp.), za wyjątkiem względów zdrowotnych i religijnych. 

 

§ 3 

STRÓJ GALOWY 

1. Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminu 

ósmoklasisty oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

2. Strój galowy ucznia to:  

a) dla dziewcząt – biała bluzka z długim lub krótkim rękawem i czarna/granatowa 

spódnica lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach,  

lub czarna/granatowa sukienka; 

b) dla chłopców – biała koszula z długim lub krótkim rękawem i granatowe/czarne 

spodnie, ewentualnie garnitur. 

W razie potrzeby - żakiet, marynarka lub sweter w czarnym, granatowym lub 

białym kolorze. 

 

§ 4 

INNE USTALENIA 

1. W przypadku fryzury, makijażu i biżuterii należy zachować umiar pamiętając,  

że szkoła jest miejscem nauki. 

2. Niedozwolone są tatuaże oraz przekłuwanie ciała w miejscach innych niż uszy.  

3. Zakazane jest noszenie biżuterii, której wielkość i kształt zagrażają zdrowiu.  

4. Torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów o charakterze 

wulgarnym, obraźliwym lub wywołującym agresję.  

5. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, dyrektor, wychowawca, 

nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo zwrócić mu uwagę. W przypadku 

powtarzającego się niedostosowania ubioru do obowiązujących zasad oraz uwag 

nauczycieli, wychowawca dokonuje wpisu uwagi w e-dzienniku, co skutkuje 

otrzymaniem przez ucznia punktów ujemnych zgodnie z punktowym systemem 

oceniania zachowania. 

6. Wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców o nieprzestrzeganiu 

przez ich dzieci ustalonych przez szkołę zasad określonych w niniejszym 

regulaminie. 

7. Wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.  

8. Szkoła i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną 

przez uczniów, jej zgubienie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z jej 

noszenia.  

 

 

 

 

 


