
ZASADY UBIORU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JONKOWIE 

 
 
Podstawa prawna: 

 § 88 Statutu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie, 

 Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. Z 2020r., poz. 910 – atr. 68 
ust.1 i 6, art. 69 ust.1, art. 84 ust.1 oraz art. 85 ust.5), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia  
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. Z 2020r., poz.1356 ze zm. - § 24ust.1 pkt 2c.  

 

1. Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły, każdego ucznia obowiązuje strój szkolny galowy, 

codzienny lub sportowy. 

 

2. Ucznia obowiązuje strój galowy podczas:  

 rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

 zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty, 

 innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego 

na polecenie wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

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

    Dla uczennicy są to: biała bluzka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona 

i ciemna spódnica (nie krótsza niż do połowy uda) lub długie ciemne spodnie. 

Dla ucznia są to: biała koszula i długie ciemne spodnie. 

 

3. Codzienny strój szkolny powinien być:  

 czysty, schludny, estetyczny, 

 kolorystyka dowolna z wyjątkiem kolorów jaskrawych i odblaskowych, 

 stosowny – nie może odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud, 

 strój codzienny: bluzki lub t-shirty, nie mogą zawierać niestosownych nadruków 

promujących narkotyki i inne używki, zawierających wulgaryzmy i hasła, które mogą 

obrażać innych. 

 

4. Podczas zajęć sportowych uczeń winien mieć strój sportowy: 

 sportowa koszulka z krótkim rękawkiem, 

 sportowe spodenki, 

 skarpetki bawełniane, 



 w chłodne dni dres, 

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

sznurowane lub na rzepy. 

 

5. Strój sportowy jest strojem zmiennym i obowiązkiem każdego ucznia jest jego zmiana 

po każdych zajęciach sportowych. 

 

6. Wygląd ucznia: 

włosy: 

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

widocznych wygoleń, bez dopinanych, sztucznych warkoczyków, nie mogą 

przeszkadzać podczas pisania, czytania oraz zajęć sportowych –winny być 

odpowiednio spięte), 

ozdoby: 

 w szkole uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik, 

a w przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach, po jednym w każdym uchu; 

niedopuszczalne jest noszenie kolczyków w nosie, wardze i pępku oraz na języku, 

 dziewczęta nie malują paznokci i nie robią makijażu (dopuszcza się delikatny 

bezbarwny lakier na paznokciach i błyszczyk na ustach), 

 niedopuszczalne jest noszenie tipsów i sztucznych rzęs, 

 chłopcy nie noszą biżuterii, 

 uczniowie nie mają tatuaży, 

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

głowy, 

obuwie: 

 obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane sznurowadła 

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

 

7. W sytuacji zagrożenia epidemicznego uczniów w częściach wspólnych obowiązuje 

noszenie maseczek ochronnych na twarzy, a w sytuacji wzmożonego rygoru sanitarnego 

również na lekcjach. 

 

8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w sytuacji wprowadzenia 

nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek podczas lekcji on-line stosować się do w/w 

zasad ubioru. 



 

9. Za nieprzestrzeganie w/w zasad uczeń może ponieść następujące konsekwencje: 

 upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy, 

 w przypadku powtarzającego się łamania regulaminu wpis do dziennika 

elektronicznego LIBRUS, 

 pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców 

lub prawnych opiekunów, 

 rozmowa z Dyrektorem Szkoły, 

 rozmowa z Dyrektorem Szkoły w obecności rodziców ucznia, 

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

na świadectwie o nieprzestrzeganiu w/w zasad. 

 

10. Procedury dotyczące rodziców/opiekunów prawnych: 

 rodzice/prawni opiekunowie na początku roku szkolnego zostają zapoznani 

z niniejszym regulaminem i mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w strój szkolny, 

galowy, sportowy oraz dopilnować, aby dziecko przychodziło do szkoły zgodnie 

z ustaleniami w/w zasad, 

 w przypadku łamania przez dziecko postanowień Statutu Szkoły i zasad stroju 

uczniowskiego, Rodzice/Prawni opiekunowie zobowiązani są podjąć działania 

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

z wychowawcą lub Dyrektorem, dołożyć starań, by uczeń chodził do szkoły 

odpowiednio ubrany i wyposażony). 

 

11. 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 elektronicznym 

LIBRUS (uwagę o niestosowaniu się do regulaminu przez ucznia wpisuje się tylko 

raz w danym dniu), 

 w przypadku nagminnego łamania regulaminu przez ucznia, wychowawca klasy jest 

zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rodziców ucznia, 

 nagminne łamanie zasad będzie miało wpływ na ustalenie oceny zachowania. 

 


