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REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO 
 

Obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera  

w Białymstoku 

 

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego ma obowiązek zapoznać 

uczniów z obowiązującym Regulaminem stroju uczniowskiego. 

W szkole obowiązuje obuwie zamienne na płaskim obcasie, typu halówki, 

baleriny, trampki, tenisówki itp. (nie zagrażające bezpieczeństwu uczniów). 

 

Ubiór ucznia ma charakter galowy lub codzienny. 

 

I. Strój galowy : 
 

   dla uczennic  

 

-ciemna spódnica lub sukienka (czarna, granatowa, szara, brązowa, itp.), długość 

dowolna (jednak minimum kilka centymetrów nad kolana), spodnie o klasycznej 

linii w kolorach stonowanych (granatowy, czarny, szary, brązowy itp.) biała 

bluzka bez głębokich dekoltów. 

 

    dla uczniów  

 

–ciemne spodnie w klasycznym kroju, biała lub inna stosowna koszula lub 

garnitur. 

 

Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, rozpoczęcia i 

zakończenia roku szkolnego, egzaminów, akademii i apeli z okazji świat 

narodowych i państwowych, konkursów. 

Strój galowy obowiązuje również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na 

zewnątrz - o ile organizator nie ustali inaczej oraz zawsze na polecenie 

nauczyciela/wychowawcy. 

 

II. Strój codzienny 

 

Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny i 

kompletny, a wygląd zadbany i czysty. W doborze stroju, fryzury, biżuterii należy 

zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy. 
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Na lekcjach wychowania fizycznego, konkursach i zawodach sportowych 

obowiązuje strój odrębny, ustalony przez nauczycieli przedmiotu. Ze względu na 

bezpieczeństwo zabrania się noszenia biżuterii podczas tych lekcji. 

Uczennice obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego: 

spódnica, sukienka, długość dowolna (jednak maksymalnie kilka centymetrów 

nad kolana) w stonowanej kolorystyce 

bluzka, koszula, sweter bez głębokich dekoltów, przynajmniej do bioder, w 

stonowanych odcieniach (w szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej 

ciało: ramiona, brzuch, plecy, uda, biust, itp.) 

spodnie o klasycznym kroju np. dżinsy, rybaczki (bez rozdarć)  

biżuteria powinna być skromna, niewielkich rozmiarów, wszelkie elementy 

dekoracyjne powinny mieć dyskretny, delikatny charakter 

 

Uczniów obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego: 

spodnie o klasycznym lub sportowym kroju bez dziur, rozcięć, w stonowanych 

kolorach, dopuszczalne tzw. „rybaczki”   

sweter, koszula, koszulka, bluza powinny być klasycznego kroju, w 

stonowanych odcieniach (w szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej 

ciało: ramiona, brzuch, plecy, uda, itp.) 

 

Noszony ubiór uczennic i uczniów nie może zawierać nadruków związanych z 

subkulturami, z nazwami używek, prowokacyjnych i obraźliwych, wulgarnych 

napisów, także w obcych językach, wywołujących agresję, z elementami 

faszystowskimi lub totalitarnymi, jak również wzorów kojarzących się z takimi 

elementami. 

 

Zabrania się noszenia nakryć głowy (chustek, czapek, kapturów, kaszkietów, itp.) 

na terenie szkoły. 

 

Fryzura  musi być naturalna, powinna być schludna, włosy czyste,  nie farbowane. 

Długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji. 

Zabronione jest noszenie tzw. dredów, irokezów, wzorów na głowie i innych 

ekstrawaganckich fryzur. 

Dopuszcza się noszenie po jednym kolczyku w uchu przez uczennice.  

Uczniom i uczennicom zabronione jest noszenie kolczyków w pozostałych 

częściach ciała. 

 

Do szkoły uczennice przychodzą bez makijażu. Paznokcie powinny być krótkie, 

czyste, mogą być pomalowane bezbarwną emalią lub odżywką.  

 

W trakcie zabaw szkolnych typu: dyskoteki, andrzejki, zabawa choinkowa, itp. 

dopuszcza się delikatny makijaż (delikatnie podkreślone oczy, usta w kolorze 

naturalnym). 
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SANKCJE 

W razie niestosowania się ucznia do regulaminu wychowawca informuje 

rodzica/prawnego opiekuna o niewłaściwym ubiorze i wraz z rodzicem ustala 

termin w jakim uczeń musi dostosować swój wygląd do wymogów regulaminu. 

W razie braku reakcji wychowawca wpisuje uczniowi punkty ujemne zgodnie z 

Regulaminem oceniania zachowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


