
STRÓJ UCZNIOWSKI OBOWIĄZUJĄCY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 im. JANA PAWŁA II  

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 2 TOMASZOWIE MAZ. 

1. Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły, każdego ucznia Szkoły Podstawowej nr 12 

obowiązuje strój szkolny galowy, codzienny lub sportowy. 

2. Strój galowy obowiązuje ucznia podczas: 

 rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

 wewnętrznego (próbnego) oraz zewnętrznego Sprawdzianu po klasie VIII, 

 konkursów szkolnych i pozaszkolnych, 

 innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego, 

na polecenie wychowawcy lub dyrektora Zespołu. 

Dla dziewcząt: 

 biała bluzka z tarczą szkoły, 

 granatowa lub czarna spódniczka (o minimalnej długości do kolan), 

 rajstopy w kolorze białym, ciemnym lub cielistym, 

 stosowne do stroju buty bez wysokich obcasów i koturn. 

Dla chłopców: 

 biała koszula z tarczą szkoły, 

 czarnelub granatowe spodnie z długą nogawką, 

 stosowne do stroju obuwie. 

3. Codzienny strój szkolny powinien być: 

 czysty, schludny, estetyczny, 

 stosowny – nie może odsłaniać brzucha, pleców, górnej części ud, mieć zbyt 

głębokiego dekoltu, 

 strój codzienny: bluzki lub T-shirty bez błyszczących dodatków, np. cekinów, 

bez niestosownych nadruków, wulgaryzmów i dodatków, które obrażałyby innych, 

 spodnie: kolor szary, niebieski, granatowy, czarny, 

 spódnica, sukienka - kolory: szary, niebieski, granatowy, czarny. 

4. Strój sportowyobowiązuje podczas lekcji wychowania fizycznego i innych zajęć 

sportowych (kolor stroju ustala n-l w-f ): 

 sportowa koszulka z krótkim rękawkiem, 

 sportowe spodenki, 

 skarpetki bawełniane, 



 dres lub bluza w chłodne dni, 

 obuwie: adidasy lub tenisówki na jasnej, nieślizgającej się, nierysującej 

podeszwie, sznurowane lub na rzepy, 

 obowiązkiem każdego ucznia jest zmiana stroju po każdych zajęciach sportowych. 

5. Wygląd ucznia: 

włosy 

 fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste, niefarbowane), 

 długie włosy nie mogą przeszkadzać podczas pisania, czytania oraz zajęć 

sportowych – winny być odpowiednio spięte, 

 w przypadku, gdy uczennice/uczniowie mają już ufarbowane włosy na znacząco 

inny kolor niż własny, zobowiązani są do niezwłocznego powrotu do ich 

naturalnego koloru. 

ozdoby 

 w szkole uczniowie nie noszą okularów przeciwsłonecznychi biżuterii 

(dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik,a w przypadku dziewcząt małe kolczyki 

w uszach), 

 uczniowienie malują paznokci i nie robią makijażu, 

 uczniowie nie mają tatuaży, 

 zabrania się na terenie szkoły noszenia na głowach kapturów lub innych nakryć 

głowy,chyba że jest to uwarunkowane przyczynami zdrowotnymi, 

 zabronione jest noszenie symboli związanych z przemocą lub używkami.  

obuwie 

 uczniowie codziennie zmieniają obuwie na terenie szkoły, 

 obowiązuje obuwie na płaskich i nierysujących podeszwach (zabronione są szpilki, 

platformy,  buty z okuciami i z migającymi podeszwami), 

 obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane sznurowadła 

w przypadku, gdy nie jest na rzepy, gumki lub wsuwane. 

I. Procedury dotyczące uczniów 

Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu uczeń może ponieść następujące konsekwencje: 

 upomnienie ustne nauczyciela, 

 upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy, 

 w przypadku powtarzającego się łamania regulaminu wpis uwagi do dziennika, 

 obniżenie oceny zachowania w klasach IV – VIII, w klasach I – III wpis 

do świadectwa o nieprzestrzeganiu w/w regulaminu, 



 zastosowanie karstatutowych (§ 81 punkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7). 

II. Procedury dotyczące rodziców/opiekunów prawnych: 

 Rodzice/prawni opiekunowie na początku roku szkolnego zostają zapoznani 

z niniejszym regulaminem i mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie zamienne, 

strój szkolny, galowy, sportowy oraz dopilnować, aby dziecko przychodziło 

do szkoły zgodnie z ustaleniami w/w regulaminu. 

 W przypadku łamania przez dziecko postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu 

Stroju Uczniowskiego, Rodzice/Prawni opiekunowie zobowiązani są podjąć 

działania mające na celu poprawę zachowania dziecka (stawić się w szkole 

na spotkanie i rozmowę z wychowawcą lub pedagogiem, dołożyć starań, by uczeń 

chodził do szkoły odpowiednio ubrany i wyposażony). 

III. Procedury dotyczące nauczycieli: 

 Do kontroli przestrzegania przez uczniów regulaminu stroju i wyglądu ucznia 

zobowiązani są wszyscy nauczyciele. 

 W przypadku niestosownego i niezgodnego z regulaminem wyglądu ucznia, każdy 

nauczyciel ma obowiązek zapisać stosowną uwagę w dzienniku (uwagę 

o niestosowaniu się do regulaminu przez ucznia wpisuje się tylko raz w danym 

dniu). 

 W przypadku częstego łamania regulaminu przez ucznia, wychowawca klasy jest 

zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rodziców ucznia podczas 

indywidualnej rozmowy. 

 Wielokrotne łamanie regulaminu będzie miało wpływ na obniżenie oceny 

zachowania i zastosowanie kar statutowych. 


