
Regulamin określający strój i wygląd ucznia Szkoły Podstawowej nr 23  

im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie 

 

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 wyróżniamy trzy rodzaje stroju: codzienny, sportowy, galowy. 

4. Wygląd ucznia nie może naruszać powagi szkoły oraz być sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami 

w tym zakresie. W przypadkach spornych głos rozstrzygający ma dyrektor szkoły. 

5. Ubiór powinien być schludny, czysty, skromny, dostosowany do miejsca pobytu (szkoła, lekcja, 

dyskoteka, wycieczka itp.). Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator 

zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, jeśli to ma wpływ na bezpieczeństwo lub 

powagę uroczystości. 

 

Strój codzienny 

1. Uczniowie dbają o dobry wizerunek szkoły poprzez odpowiednie świadectwo wizualne swojej 

osoby. 

2. Strój musi być czysty, estetyczny, o cechach umiarkowanej elegancji i kolorystyki przy zachowaniu 

osobistych upodobań ucznia co do stylu (codzienny, klasyczny, sportowy, elegancki); może w 

sposób dyskretny podkreślać osobowość ucznia. 

3. Uczniowie zobowiązani są do noszenia ubrań z krótkimi lub długimi rękawami (zabrania się 

noszenia bluzek i sukienek na ramiączkach lub bez z odkrytymi plecami, z dużymi dekoltami, 

przezroczystych, odsłaniających brzuch) 

4. Przez stosowny strój uczniowski rozumie się:  koszulę, koszulkę z krótkimi lub długimi rękawami 

zakrywającymi ramiona, wygodne obuwie (np. sportowe); długie spodnie, spodenki, spódnicę lub 

sukienkę (nie krótsze niż do połowy uda, nie mogą to być spodenki, w których uczeń ćwiczy na 

zajęciach sportowych); marynarkę, sweter, bluzę, koszulę. 

5. W czasie upałów strój codzienny ma być wygodny i dopasowany do warunków pogodowych z 

zachowaniem wytycznych dotyczących długości strojów oraz fasonów. 

6. Włosy uczniów powinny być czyste, zadbane, w naturalnych kolorach, bez ekstrawagancji. 

7. Dopuszcza się posiadanie delikatnego i naturalnego makijażu (w odcieniach beżu) maskującego 

niedoskonałości skórne. 

8. Paznokcie uczniów powinny być zadbane (dopuszcza się malowanie paznokci). 

9. Zabrania się noszenia kolczyków w innych miejscach niż uszy. 
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10. Strój codzienny powinien zakrywać: dekolt, brzuch, plecy, ramiona. 

11. Na terenie budynku szkoły uczniowie nie noszą nakrycia głowy. 

12. Na terenie szkoły przez cały rok uczniów obowiązuje zmienne obuwie. 

13. Zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub osób  z jego 

otoczenia. 

 14.Dopuszcza się noszenie biżuterii, z wyraźnym zaznaczeniem, że za zgubienie, zostawienie, czy 

przywłaszczenie biżuterii przez osoby trzecie na terenie szkoły, szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15.Na lekcjach wychowania  fizycznego lub zawodach sportowych obowiązuje odrębny strój 

sportowy zgodnie z ustalaniem nauczyciela, który należy zmienić przed wyjściem na kolejne 

zajęcia. Ze względu na bezpieczeństwo w trakcie zajęć wychowania fizycznego nakazuje się 

uczniom związywanie włosów oraz zabrania się noszenia biżuterii, pierścionków, łańcuszków, 

kolczyków. 

 

Strój galowy 

1. Strój galowy ucznia stanowią: granatowa/czarna sukienka, spódnica lub długie spodnie oraz biała, 

jednolita bluzka. 

2.W razie potrzeby żakiet, marynarka, czarna/granatowa bluza lub czarny/granatowy sweter. 

Strój sportowy 

Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka/top sportowy przylegający do ciała  

oraz spodenki sportowe/legginsy lub dres i obuwie sportowe. Strój sportowy należy po zajęciach 

wychowania fizycznego zmienić na strój codzienny.  

 

Kontrola przestrzegania regulaminu 

1. Do kontroli przestrzegania przez uczniów regulaminu stroju i wyglądu uczniowskiego upoważnieni 

są wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. 

2. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, nauczyciel i pracownicy obsługi szkoły, mają 

prawo zwrócić mu uwagę, która powinna być skierowana do niego indywidualnie. 

3. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może ponieść następujące konsekwencje: 

a) upomnienie ustne nauczyciela lub pracownika szkoły, 

b) upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy, 

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

d) pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców, 

e) rozmowa z Dyrektorem Szkoły, 

f) rozmowa z Dyrektorem Szkoły w obecności rodziców ucznia. 
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4. W przypadku niestosowania się do zapisów niniejszego regulaminu wychowawca ma obowiązek 

uwzględnienia takiej postawy i może obniżyć uczniowi ocenę zachowania. 

 

 

Powinności rodziców 

1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie na zmianę, stosowny strój codzienny, 

sportowy oraz galowy. 

2. Rodzice mają obowiązek dopilnować, by dziecko przychodziło do szkoły ubrane zgodnie  

z wymogami szkoły. 

3.W przypadku nieprzestrzegania przez dziecko postanowień regulaminu, rodzic zobowiązany jest 

podjąć działania na rzecz poprawy zachowania ucznia, a jeżeli będzie to niezbędne, stawić się na 

rozmowę z wychowawcą, pedagogiem lub Dyrektorem Szkoły. 

 

Przepisy końcowe 

1. Regulamin nie narusza postanowień Statutu Szkoły, a wręcz stanowi jego integralną część. 

2. Prawo zgłoszenia propozycji zmian (w formie pisemnej) w postanowieniach regulaminu posiadają 

uczniowie, rodzice oraz rada pedagogiczna. 


