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Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu (szkoła - lekcja, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.). Na 

zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między 

innymi ze względu na bezpieczeństwo ucznia oraz charakter uroczystości. 

Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy oraz kształcenia się, jak również skupiając się na tym, co w szkole jest 

najważniejsze, czyli na nauce, ustala się następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia: 

 

1. Strój codzienny powinien być estetyczny, pozbawiony ekstrawaganckich dodatków.  

2. Strój nie może mieć głębokich dekoltów, eksponować brzucha i bielizny osobistej. Nie może także zawierać 

wulgarnych napisów i rysunków.  

3. W szkole obowiązuje obuwie zmienne na jasnej, miękkiej podeszwie nie rysującej podłogi. 

4. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor, jak i kształt muszą  mieć charakter naturalny – 

brak koloryzacji. Włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji. 

5. Uczeń zobowiązany jest zachować umiar w doborze dodatków i biżuterii, niedozwolone są wielkie ozdoby w 

uszach, korale itp. Podczas lekcji wychowania fizycznego, zważając na bezpieczeństwo dzieci, wszystkie dodatki 

oraz ozdoby muszą być obowiązkowo zdjęte. Piercing oraz tatuaże są absolutnie zakazane.  

6. Podczas pobytu w szkole uczeń nie może nosić nakryć głowy (czapka, kaptur).  

7. W szkole zakazane jest stosowanie makijażu; dopuszcza się jedynie subtelny makijaż w postaci fluidu na twarz ze 

względów estetycznych lub zdrowotnych. 

8. W szkole zakazane jest malowanie paznokci oraz stosowanie nienaturalnych ozdób, np. tipsów, sztucznych rzęs; 

dopuszcza się jedynie użycie bezbarwnego lakieru lub odżywki. 

 

Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły mają prawo zwrócić mu 

uwagę, która powinna być skierowana do niego indywidualnie. W przypadku niestosowania się do zapisów niniejszego 

regulaminu, wychowawca ma obowiązek uwzględnienia takiej postawy zgodnie ze Statutem SP 14. 

Karta zmian regulaminu: 

 

Nr Zmiana dotyczy  Autor 

Data Podpis 

1  

 

Wyodrębnienie regulaminu wyglądy ucznia z Regulaminu SU. 

25 września 2019 r. Rada 

Pedagogiczna 

2 25 września 2019 r. Rada 

Rodziców 

3 30 września 2019 r. Rada SU 

  


