Regulamin stroju uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Janusza Kusocińskiego
w Myśliborzu

1. Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły każdego ucznia obowiązuje strój szkolny - codzienny
lub galowy.
2. Podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych obowiązuje ucznia strój galowy:
a) dla dziewcząt:
- biała bluzka, koszula;
- spódnica w kolorze czarnym lub granatowym, ewentualnie wizytowe spodnie w kolorze
czarnym lub granatowym;
- ciemny sweter lub żakiet;
- czarna lub granatowa sukienka;
- rajstopy w kolorze białym, ciemnym lub cielistym;
- stosowne do stroju obuwie;
b) dla chłopców:
- biała koszula;
- wizytowe spodnie w kolorze czarnym lub granatowym (z materiału innego niż tkanina typu
„dżins”);
- ciemny sweter lub marynarka;
- stosowne do stroju buty.
3. Codzienny strój uczniowski powinien być:
a) schludny, czysty, wyprasowany, estetyczny (bez dziur, rozcięć, postrzępień);
b) stosowny – nie może odsłaniać dekoltu, brzucha, pleców, ramion, górnej części ud;
c) w stonowanej kolorystyce.
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Na terenie budynku szkolnego uczniowie nie noszą nakrycia głowy, np. kaptura, czapki z
daszkiem.
Zabrania się noszenia podkoszulków lub bluz z wulgarnymi napisami i emblematami, które
sugerują przynależność do grup nieformalnych.

4. Strój na wychowanie fizyczne:
a) zmienna, bawełniana koszulka z krótkim rękawem;
b) zmienne, sportowe spodenki lub zmienny, bawełniany dres;
c) zmienne obuwie z podeszwą antypoślizgową.

5. Wygląd ucznia:
a) Włosy:
- czyste,
- uczesane (nie wolno stosować kosmetyków typu: żel, wosk),
- niefarbowane.
U dziewcząt włosy długie powinny być związane lub estetycznie upięte, by nie przeszkadzały
w czytaniu, pisaniu i ćwiczeniach sportowych.
Zabrania się noszenia ekstrawaganckich fryzur (irokez, dredy, wzory na głowie itd.).

b) Ozdoby:
- w szkole uczniowie nie noszą biżuterii – dopuszczalny jest łańcuszek z medalikiem, a w
przypadku dziewcząt małe, wkręcane kolczyki w uszach,
- dziewczęta nie malują paznokci i nie stosują makijażu,
- uczniowie nie przykleją tatuaży.

c) Obuwie:
- uczniowie w okresie jesienno-zimowym zmieniają obuwie;
- obowiązuje obuwie dostosowane do wieku dziecka (niski obcas);
- obowiązuje obuwie na nierysujących podeszwach;
- obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawsze zawiązane sznurowadła.
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6. W sytuacjach indywidualnych, mających zdrowotne uzasadnienie, na wniosek rodzica
wychowawca może podjąć decyzję, która zezwala uczniowi na tymczasowe odstępstwo od
zapisów zawartych w regulaminie.
7. Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu uczeń ponosi następujące konsekwencje:
1. krok – ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy i rozmowa
wychowawcza z uczniem – pouczenie (telefoniczne powiadomienie rodzica/prawnego
opiekuna);
2. krok - wpis do zeszytu uwag zgodnie z PSOZ;
3. krok - obniżenie oceny z zachowania w klasach IV – VIII, w klasach I – III wpis do
świadectwa o nieprzestrzeganiu w/w regulaminu.

8. Procedury dotyczące Rodziców:
a) Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w codzienny strój uczniowski, galowy oraz
strój na wychowanie fizyczne.
b) Rodzice mają obowiązek dopilnować, aby dziecko przychodziło do szkoły ubrane zgodnie
z ustaleniami niniejszego regulaminu.
c) W przypadku łamania przez dziecko postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu stroju
uczniowskiego Rodzic zobowiązany jest podjąć działania mające na celu poprawę
zachowania dziecka.
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