
Załącznik nr 4 
 

 

Regulamin stroju uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta 
Augusta w Wasilkowie  

 
1 W Szkole obowiązuje jednolity strój szkolny określony przez Dyrektora 

Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. Uczniowie mają obowiązek dbać   
o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych 
powinien być czysty, skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować 
odkrytych ramion i głębokich dekoltów. 

2. Rodzaje stroju szkolnego: 

Ucznia naszej szkoły obowiązują trzy rodzaje stroju szkolnego: 

a) codzienny, 

b) odświętny (galowy) 

c) reprezentacyjny. 

 Strój codzienny 

a) jesień - zima: czarna kamizelka z logo szkoły lub czerwona koszulka  

z logo szkoły; 

b) wiosna - lato: czerwona koszulka z logo szkoły; 

Mundurek (czarna kamizelka lub czerwona koszulka z logo szkoły) powinien 

być noszony na wierzchu, nie pod bluzą. 

 Strój galowy 

Strój galowy składa się z białej bluzki / koszuli i ciemnych spodni / spódnicy. 

Strój ten obowiązuje z racji uczestnictwa w wydarzeniach takich jak: 

a) inauguracja roku szkolnego, 

b) zakończenie roku szkolnego, 

c) Święto Szkoły, 

d) sprawdzian szóstoklasisty (również próbny), sprawdzian trzecioklasisty, 



e) apele z okazji świąt narodowych, 

g) w sytuacjach szczególnych. 

Strój reprezentacyjny 

Strój reprezentacyjny składa się z czarnego  mundurka z logo szkoły, białej 

bluzki/ koszuli i ciemnych spodni/ ciemnej  spódnicy. 

Strój reprezentacyjny obowiązuje uczniów podczas konkursów, olimpiad 

przedmiotowych, wyjazdów do teatru, opery, itp. 

 

Uczeń nie może: 

a) zmieniać koloru włosów, 

b) malować się czy malować paznokci, 

c) nosić ozdób stwarzających zagrożenie (np. długich kolczyków, smyczy, 

łańcuchów). 

Przez cały rok szkolny obowiązuje ucznia zmiana obuwia na buty na jasnej 

podeszwie (nie klapki). Ze względów bezpieczeństwa uczeń musi mieć 

dokładnie zawiązane buty. 

 

3.  Dopuszcza się sytuacje, w których uczniowie nie muszą nosić jednolitego 
stroju: 

a) we wszystkie piątki, 

b) na dyskotekach i zabawach szkolnych, 

c) jeśli wymaga tego sytuacja zdrowotna np. założony gips utrudniający 
noszenie jednolitego stroju, 

d) na wycieczkach szkolnych, 

e) w różnego rodzaju akcjach społecznych np. Sprzątanie Świata, Dzień 
Ziemi. 



4. Za brak jednolitego stroju przyznaje się 2 punkty ujemne, co skutkuje 
zmniejszeniem oceny z zachowania zgodnie ze Szkolnym Systemem 
Oceniania Zachowania. 


