Regulamin stroju uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Modrzu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu
1. Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły, każdego ucznia Szkoły Podstawowej w Modrzu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu obowiązuje strój szkolny codzienny lub
galowy.
2. Osobą bezpośrednio oceniającą pod tym względem jest wychowawca klasy i inni
nauczyciele - uczeń powinien stosować się do ich bezpośrednich uwag dotyczących
niewłaściwego wyglądu.
3. Podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych ucznia obowiązuje strój galowy:
a) dla dziewcząt:
- biała bluzka z kołnierzykiem typu koszulowego
- spódniczka w kolorze czarnym lub granatowym ewentualnie wizytowe spodnie w kolorze
czarnym lub granatowym
- rajstopy w kolorze białym, ciemnym lub cielistym
- stosowne do stroju buty
b) dla chłopców:
- biała koszula
- wizytowe spodnie czarne lub granatowe
- stosowne do stroju buty.
4. Codzienny strój uczniowski powinien być:
a) stosowny: nie może odsłaniać dekoltu, ramion, brzucha, pleców, górnej części ud
b) schludny: czysty i estetyczny (bez dziur, rozcięć, postrzępień)
c) w okresie letnim dopuszcza się noszenie spodni do kolan
5. Zasady noszenia stroju:
a) strój galowy obowiązuje:
- w uroczyste dni apelowe (uroczystości szkolne, międzyszkolne)
- podczas reprezentowania szkoły na konkursach międzyszkolnych
- inne wg Zarządzeń Dyrektora Szkoły
b) strój codzienny obowiązuje:
- każdego dnia z wyjątkiem ww. dni oraz podczas wycieczek, zawodów sportowych
i dyskotek
c) w wyjątkowych wypadkach, gdy uczeń nie może przyjść do szkoły w ustalonym stroju,
obowiązuje zasada, że strój zastępczy nawiązuje w kolorze i formie do stroju
regulaminowego. Powody braku stroju podaje rodzic do wiadomości wychowawcy klasy.
6. Wygląd ucznia:
a) włosy
- fryzury uczniów (dziewcząt i chłopców) muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste,
uczesane, nie farbowane, a także nie mogą przeszkadzać w pisaniu lub czytaniu)
b) ozdoby
- w szkole uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik
a w przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach)
- dziewczęta nie malują paznokci i nie stosują makijażu
c) obuwie
- obowiązuje obuwie sportowe lub inne (z wyjątkiem wysokich obcasów i koturnów)
- obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane sznurowadła
(w przypadku, gdy nie jest na rzepy, gumki lub wsuwane).
7. Za nieprzestrzeganie ww. regulaminu uczeń może ponieść następujące konsekwencje:
a) upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy
b) rozmowa wychowawcza z uczniem – pouczenie

c) rozmowa z pedagogiem szkolnym w obecności wychowawcy
d) pisemne upomnienie ucznia z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów
e) rozmowa z Dyrektorem Szkoły w obecności rodziców ucznia
f) obniżenie oceny zachowania w klasach IV – VIII.
8. Procedury dotyczące Rodziców:
a) Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w stosowny codzienny strój szkolny oraz strój
galowy
b) Rodzice mają obowiązek dopilnować, by 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 (stawić się w szkole na rozmowę z wychowawcą lub pedagogiem, dołożyć starań, by
uczeń chodził do szkoły odpowiednio ubrany i wyposażony).
9. Procedury dotyczące Nauczycieli:
a) do kontroli przestrzegania przez uczniów regulaminu stroju i wyglądu uczniowskiego
zobowiązani są wszyscy nauczyciele
b) w przypadku niestosownego i niezgodnego z regulaminem wyglądu ucznia, każdy
nauczyciel ma obowiązek zapisać stosowną uwagę w dzienniku lekcyjnym (zakładka: Uwagi
o uczniu - uwagę o niestosowaniu się do regulaminu przez ucznia wpisuje się w danym dniu
tylko raz)
c) w przypadku nagminnego łamania regulaminu przez ucznia, wychowawca klasy jest
zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rodziców ucznia.
10. W budynku obowiązuje zakaz zakładania kapturów i czapek.
11. Dyrektor Szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady
Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego wprowadzić obowiązek noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Decyzja ta musi być poparta zgodą Rady
Rodziców i Rady Pedagogicznej. W przypadku, gdy z inicjatywą wystąpi dyrektor szkoły lub
w przypadku wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski, decyzja
powinna być zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski.

