SZKOŁA PODSTAWOWA NR14 IM. KSIĘDZA GRZEGORZA PIRAMOWICZA
W GDAŃSKU

Temat:

Regulamin dotyczący stroju szkolnego

Wersja:

01

Data wydania:

15.03.2018

1. W szkole obowiązuje jednolity strój (dalej zwanym mundurkiem) – koszulka polo lub bluza
z kapturem w kolorach żółtym, jasnozielonym lub jasnoszarym z logo szkoły.
W okresie przejściowym, do końca roku szkolnego 2019/2020 alternatywę stanowi
dotychczasowa kamizelka w kolorze granatowym z przyszytym nowym logo szkoły.
2. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składa się biała bluzka
lub koszulka i ciemne – czarne lub granatowe, długie spodnie/spódnica lub klasyczna sukienka
w powyższych kolorach.
3. Każdy uczeń zobowiązany jest do noszenia mundurka na terenie szkoły, z wyłączeniem dni
ustalonych przez Radę Pedagogiczną i podanych do wiadomości ucznia przez wychowawcę.
4. W przypadku braku mundurka:
a) trzykrotnego:
- wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców / prawnych opiekunów ucznia przez
dzienniczek lub dziennik elektroniczny;
b) kolejnego dwukrotnego:
- wychowawca ponownie zawiadamia o tym fakcie rodziców / prawnych opiekunów ucznia
oraz informuje ich, że następny brak mundurka będzie skutkował udzieleniem upomnienia
wychowawcy klasy
(*oznacza to, że sześciokrotny brak mundurka jest równoznaczny z udzieleniem uczniowi
upomnienia wychowawcy klasy);
c) następnego czterokrotnego:
- wychowawca obniża semestralną/roczną ocenę zachowania o stopień.
Jest to ostateczna konsekwencja nienoszenia przez ucznia mundurka.
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5. W przypadku zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia zgubienia/zniszczenia
mundurka uczeń zobowiązany jest do noszenia granatowego swetra lub kamizelki z przyszytym
nowym logo szkoły, w czasie nieprzekraczającym 3 tygodni lub do czasu realizacji zamówienia,
o czym należy pisemnie poinformować wychowawcę. W przypadku informacji w formie
papierowej wychowawca klasy zapisuje datę jej wpłynięcia, a uczeń potwierdza to podpisem.
6. Każdy wychowawca sprawdza i odnotowuje obowiązkowość noszenia stroju szkolnego
w swojej klasie.
7. Przestrzeganie powyższego regulaminu stanowi element oceny zachowania ucznia.
8. Uaktualniony regulamin dotyczący stroju szkolnego obowiązuje od 27 stycznia 2020 r. początek II semestru roku szkolnego 2019/20 r.

Karta zmian regulaminu:
Nr
1
2

Zmiana dotyczy
Doprecyzowania wyglądu jednolitego stroju szkolnego oraz określenia
wyglądu stroju galowego.
Informacja na temat wyglądu nowych mundurów oraz sposobu
przytwierdzenia nowego logo do swetra / kamizelki.
Uszczegółowienie sposobu poinformowania wychowawcy o zgubieniu/
zniszczeniu mundurka.
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Gdańsk, dnia ……………………………………
Państwo
………………………………………………….
………………………………………………….

ZAWIADOMIENIE
Z przykrością informujemy, że pomimo licznych ustnych upomnień Państwa dziecko nadal
nie nosi obowiązkowego stroju szkolnego. W związku z powyższym Państwa syn/córka otrzymuje
upomnienie wychowawcy klasy.
…………………………………

……………………………...

Podpis Dyrektora Szkoły

Podpis wychowawcy klasy

Gdańsk, dnia ……………………………………
Państwo
………………………………………………….
………………………………………………….

ZAWIADOMIENIE
Z przykrością informujemy, że pomimo licznych ustnych upomnień Państwa dziecko nadal
nie nosi obowiązkowego stroju szkolnego. W związku z powyższym Państwa syn/córka otrzymuje
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