
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY STRÓJ I WYGLĄD UCZNIA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW  

WE WŁOCŁAWKU 

Podstawa prawna: 

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku. 

§ 1 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę 
wyglądu ucznia.  

2. Strój i wygląd ucznia musi być dostosowany do reguł życia społeczności szkolnej.  

3. W szkole obowiązuje następujący strój ucznia: codzienny, sportowy lub galowy. 

§ 2 

STRÓJ CODZIENNY 

 1. Uczeń może nosić dowolny strój codzienny.  

2. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny.  

3. Uczeń zobowiązany jest do:  

a) przestrzegania zasad higieny osobistej,  

b) dostosowania ubioru do istniejących warunków pogodowych oraz do realizowanych 
aktualnie zajęć.  

4. Żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności subkulturowej.  

5. Strój codzienny powinien zakrywać, dekolt, brzuch , plecy i pośladki.  

6. Na terenie szkoły uczniowie nie używają nakrycia głowy.  

7. Uczniów obowiązuje obuwie sportowe lub obuwie na płaskim obcasie.  

§ 3 

STRÓJ SPORTOWY 

1. Podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój 
sportowy.  

2. Strój sportowy ucznia to:  



1) na sali gimnastycznej lub podczas zajęć w terenie:  

a) sportowa koszulka,  

b) spodenki sportowe,  

c) dres,  

d) sportowe obuwie,  

e) skarpetki.  

2 2) na basenie:  

a) strój kąpielowy,  

b) czepek,  

c) klapki,  

d) okulary (według uznania),  

e) obowiązuje posiadanie ręcznika.  

§ 4 

STRÓJ GALOWY 

1. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o 
charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych obowiązuje ucznia strój 
galowy.  

2. Strój galowy jest także wymagany na polecenie dyrektora, wychowawcy lub Samorządu 
Uczniowskiego.  

3. Strój galowy ucznia stanowi:  

a) dla dziewcząt – granatowa/czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka; dopuszcza się 
sukienkę w tej samej kolorystyce, 

b) dla chłopców – granatowe/czarne spodnie i biała koszula.  

4. Strój galowy obowiązujący poczet sztandarowy:  

a) dziewczęta - biała, jednolita bluzka z krótkim lub długim rękawem, - jednolita, granatowa 

lub czarna spódniczka do kolan, - klasyczne eleganckie zakryte obuwie w ciemnych kolorach, 

W razie potrzeby granatowy, biały lub czarny sweterek/ żakiet.  

b) chłopcy - biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem, - granatowe lub czarne 

spodnie  i marynarka lub sweter (ewentualnie garnitur), - klasyczne eleganckie obuwie w 

ciemnych kolorach. 



§ 5 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

Uczniom bezwzględnie zabrania się:  

1) stosowania makijażu wieczorowego,   

2) malowania paznokci na jaskrawe kolory, 

 3) noszenia ekstrawaganckiej biżuterii na twarzy i ciele, za wyjątkiem krótkich kolczyków 

przy uchu. 

§ 6 

KONTROLA PRZESTRZEGANIA REGULAMINU 

 1. Do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów upoważnieni są:  

a) wychowawcy klas - systematycznie,  

b) pedagog szkolny - doraźnie,  

c) dyrektor i wicedyrektorzy szkoły - doraźnie.  

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają prawo do zwracania uwagi uczniom, jeżeli 
ich wygląd odbiega od ustaleń szkoły i mają obowiązek zgłaszania tego faktu wychowawcom 
klas.  

3. Wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców o nieprzestrzeganiu przez ich 

dzieci ustalonych przez szkołę zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

 4. Wychowawca może zobowiązać ucznia do zmiany wyglądu na zgodny z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu.  

5. Wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotów.  

6. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może ponieść następujące konsekwencje:  

- upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy, 

 - w przypadku powtarzającego się łamania regulaminu wpis uwagi w e-dzienniku, - pisemne 

upomnienie ucznia przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców.  

 7. Niestosowanie się do ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie uwzględnione 
przy ocenie zachowania.  

8. Rodzice uczniów na początku roku szkolnego zostają zapoznani z niniejszym regulaminem 
i mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w strój galowy i sportowy oraz dopilnować, aby dziecko 
przychodziło do szkoły w stroju zgodnym z ustaleniami regulaminu.  



9. W przypadku łamania przez dziecko postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu stroju 
uczniowskiego, rodzice zobowiązani są podjąć działania mające na celu poprawę zachowania 
dziecka: - stawić się w szkole na rozmowę z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem,  

- dołożyć starań, aby uczeń chodził do szkoły odpowiednio ubrany i wyposażony.  

W przypadku zdarzeń nieokreślonych w regulaminie decyzję rozstrzygającą podejmuje 
Dyrektor Szkoły. 

 


