Zarządzenie nr 0221.11.2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Marii Konopnickiej
w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie noszenia odpowiedniego stroju szkolnego na terenie szkoły .
§1
Po konsultacji z Radą Rodziców , Samorządem Szkolnym, Radą Pedagogiczną wprowadza
się zasady dotyczące wyglądu uczniów.
§2
1. Codzienny strój uczniowski powinien być:
a) Stosowny: nie może odsłaniać dekoltu, ramion, brzucha, pleców, górnej części ud;
b) Schludny: czysty i estetyczny;
c) W okresie letnim dopuszcza się noszenie spodni, spodenek, ale nie krótszych niż do
połowy uda;
d) W klasach I-VI dodatkowo obowiązuje mundurek (granatowa kamizelka z logo
szkoły). Klasy VII i klasy II i III gimnazjum nie noszą mundurków
2. Wygląd ucznia:
a) Włosy – fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste, uczesane,
włosy niefarbowane, a także takie, które nie przeszkadzają w czytaniu i pisaniu);
b) Ozdoby – w szkole uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny jest łańcuszek lub
medalik, w przypadku dziewcząt małe, pojedyncze kolczyki w uszach. Wyjątek
stanowią lekcje wychowania fizycznego, podczas których uczniowie nie noszą
żadnych ozdób;
c) Uczniowie nie malują paznokci, nie stosują makijażu;
d) Uczniowie codziennie zmieniają obuwie, na terenie szkoły obowiązuje obuwie
sportowe na białych podeszwach;
e) Na sali gimnastycznej obowiązują dodatkowe buty zmienne przeznaczone tylko na
lekcje wychowania fizycznego;
3. Niniejsze ustalenia obowiązują wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 i mają
wpływ na ocenę z zachowania.
4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie zmienne, stosowny codzienny
strój szkolny i strój galowy (biała bluzka lub koszula oraz czarne albo granatowe
spodnie/spódnica) oraz dopilnować, by dziecko przychodziło do szkoły ubrane
zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.
5. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu szkoły wychowawca zobowiązany jest
powiadomić o tym rodziców (telefonicznie lub pisemnie), a następnie rodzic
zobowiązany jest podjąć działania mające na celu poprawę zachowania dziecka
(stawić się w szkole na rozmowę z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym, dołożyć
starań, by uczeń chodził do szkoły odpowiednio ubrany i wyposażony).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15
mgr Lucyna Jagielska

