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  Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 01/2019 

Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 8   

w Zielonej Górze 

z dnia 7 marca 2019r. 

 

 

 

 Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu ucznia                                                                                   

w Szkole Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze 

 

I. Strój ucznia. 

1. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju na co dzień. Strój ten 

powinien być estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków. Zabrania się noszenia 

ubiorów, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących w zasady 

moralności i etyki, a także ozdób i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia 

oraz innych osób.  

2. Noszone torby, plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów o charakterze 

wulgarnym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję. 

3. Strój nie może eksponować bielizny osobistej, brzucha, głębokich dekoltów. Zabrania 

się noszenia zbyt krótkich szortów lub spodenek. Strój nie może także zawierać 

wulgarnych napisów i rysunków. 

4. Elementy dekoracyjne stroju nie mogą mieć agresywnych akcentów, np. bransolety                  

z ćwiekami, łańcuchy, żyletki, agrafki. 

5. Na ternie Szkoły zabrania się noszenia nakryć głowy (np. czapka, kaptur). 

6. Uczniowie zobowiązani są do noszenie stroju galowego na uroczystościach, 

imprezach szkolnych i spotkaniach, na których reprezentują Szkołę. Przez strój 

galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej, biało – granatowej. 

7. W budynku Szkoły obowiązuje uczniów noszenie obuwia zmiennego w terminie 

ogłoszonym przez dyrektora Zespołu.  

8. Na lekcjach wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia 

zmiennego stroju i obuwia zgodnie z wymogami nauczyciela. 

 

II. Wygląd ucznia. 

1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o swój estetyczny i schludny wygląd. 

2. Przez schludny wygląd rozumie się: 

a) czyste włosy, prostą fryzurę, posiadanie naturalnego koloru włosów, 

b) brak makijażu (dopuszczalny jest korektor lub puder w przypadku cery trądzikowej 

oraz w klasach VII-VIII tusz na rzęsach), 

c) zadbane paznokcie  w naturalnym kolorze (w klasach VII-VIII dopuszczalny jest 

lakier w pastelowych kolorach). 
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3. Dodatki i biżuteria powinny być skromne, bezpieczne. Podczas lekcji wychowania 

fizycznego wszystkie ozdoby muszą być ściągnięte. 

4. Przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych miejscach niż uszy oraz tatuaże                             

są zabronione. 

5. Opis stroju  i schludnego wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i 

przypadków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję 

podejmuje wychowawca, inny nauczyciel. 

 

 

III. Konsekwencje niestosowania się do powyższego regulaminu. 

    Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu uczeń ponosi następujące konsekwencje: 

1. Upomnienie ustne nauczyciela. 

2. Rozmowa wychowawcza z uczniem – pouczenie. 

3. W przypadku notorycznego łamania regulaminu: 

a) wpisanie uwagi do dziennika, 

b) wezwanie Rodziców/Opiekunów do szkoły i rozmowa z wychowawcą, 

c) rozmowa z Dyrektorem Zespołu w obecności Rodziców, 

d) obniżenie oceny z zachowania. 

           Procedury dotyczące Rodziców/Opiekunów: 

1. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie zamienne, 

stosowny strój szkolny oraz galowy. 

2. Rodzice/Opiekunowie maja obowiązek dopilnować, aby dziecko przychodziło do 

szkoły ubrane zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku łamania przez dziecko postanowień „Regulaminu obowiązującego stroju 

 i wyglądu ucznia” Rodzic/Opiekun zobowiązany jest podjąć działania mające na celu 

poprawę zachowania dziecka. 

 


