Regulamin stroju szkolnego
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Mszanie Dolnej

1. ZASADY OGÓLNE
Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły, każdego ucznia na terenie szkoły
obowiązuje strój szkolny codzienny lub galowy.
Ubiór ucznia powinien być schludny, czysty, skromny, dostosowany
do miejsca pobytu (szkoła, lekcja, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.). Góra i dół
ubioru muszą tworzyć całość zakrywającą ramiona, dekolt, brzuch i biodra.
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.
Nauczyciel kontroluje strój ucznia i rozmawia z nim na temat niestosownego
ubioru w miejscu jego pracy i nauki.
2. STRÓJ CODZIENNY
Uczennice obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:
- spódnica, sukienka, (nie krótsza niż ok. 10 cm nad kolano) w stonowanej
kolorystyce,
- bluzka, koszula, sweter bez głębokich dekoltów, przynajmniej do bioder,
w stonowanych odcieniach,
- spodnie o klasycznym kroju bez dziur, rozcięć np. dżinsy, rybaczki.
Uczniów obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:
- spodnie o klasycznym lub sportowym kroju bez dziur, rozcięć, w stonowanych
kolorach,
- sweter, koszula, koszulka, bluza powinny być klasycznego kroju,
w stonowanych odcieniach.

Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć może
dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze względu
na bezpieczeństwo lub powagę uroczystości.
Na lekcjach w-f, konkursach sportowych obowiązuje strój odrębny zgodnie
z ustaleniem nauczyciela. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się noszenia
biżuterii, pierścionków, łańcuszków, kolczyków itp. ( również ukrytych pod
odzieżą).
Do szkoły uczennice przychodzą bez makijażu. Paznokcie powinny
być krótkie, czyste i niepomalowane, (dopuszczalny jest lakier bezbarwny).
Fryzura uczennicy powinna być schludna, włosy nie farbowane, czyste,
zadbane, starannie uczesane.
Długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.
Zabronione jest noszenie tzw. dredów i innych ekstrawaganckich fryzur.
Dopuszcza się noszenie po jednym kolczyku w uchu. Zabronione jest noszenie
kolczyków w pozostałych częściach ciała.
W trakcie zabaw szkolnych typu: dyskoteki, andrzejki, zabawa choinkowa, itp.
dopuszcza się delikatny makijaż.
Fryzura ucznia: włosy powinny być czyste, zadbane, starannie uczesane,
(zabronione jest farbowanie włosów). Jeśli włosy są dłuższe, to powinny być tak
spięte, aby nie przeszkadzały w pracy podczas lekcji i przerw. Zabrania się
ekstrawaganckich fryzur (irokez, dredy, wzory na głowie itp.).
Uczeń/uczennica ma obowiązek natychmiast podporządkować się poleceniu
nauczyciela nakazującemu usunięcie makijażu, zmianę obuwia, zmycie lakieru
z paznokci, zmycie makijażu, zdjęcie biżuterii itp.
W szkole wszystkich uczniów obowiązuje noszenie obuwia szkolnego,
tj. tenisówki, trampki. W sali gimnastycznej obowiązują halówki na jasnej
podeszwie. Dopuszcza się noszenie obuwia korekcyjnego, po wcześniejszym
przedstawieniu u dyrektora szkoły stosownego zaświadczenia lekarskiego.
Inny strój jest dopuszczalny tylko w sytuacjach specjalnych za zgodą dyrekcji
szkoły.

3. STRÓJ GALOWY
Podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych ucznia obowiązuje strój
galowy.
Uczennice obowiązują następujące normy dotyczące stroju galowego:
- biała bluzka, czarna, granatowa lub grafitowa spódnica albo spodnie (ale nie
typu jeans), żakiet, cieliste lub ciemne rajstopy, obuwie szkolne lub według
ustaleń organizatorów uroczystości/dyrekcji.
Uczniów obowiązują następujące normy dotyczące stroju galowego:
- biała koszula, czarne, grafitowe bądź granatowe spodnie ewentualnie garnitur,
ciemne skarpety, krawat /niekoniecznie/, obuwie szkolne lub według ustaleń
organizatorów uroczystości/dyrekcji.
Strój galowy obowiązuje wszystkich uczniów w następujące dni: Dzień
Edukacji Narodowej (14.10), Święto Narodowe (11.11), Dzień Patrona Szkoły,
Święto Konstytucji 3 Maja, początek i zakończenie roku szkolnego, dla klas III
Gimnazjum dni egzaminów gimnazjalnych oraz w innych dniach zgodnie z
odrębnymi ustaleniami dyrektora szkoły.
Strój galowy obowiązuje uczniów biorących
przedmiotowych w dniach tych konkursów.
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Strój galowy obowiązuje również każdego ucznia reprezentującego szkołę
na zewnątrz /z wyjątkiem imprez i zawodów sportowych/.

4. ZABRANIA SIĘ NOSZENIA:
1. Bluzek i sukienek nieskromnych (na ramiączkach, na jednym ramiączku
lub bez, z tzw. gołymi plecami, z dużymi dekoltami, przeźroczystych,
odsłaniających brzuch).
2. Krótkich spódniczek lub sukienek (sięgających powyżej 10 cm nad
kolano).
3. Krótkich spodenek poza salą gimnastyczną lub boiskiem w czasie w-f
(wyjątek tzw. bermudy, rybaczki w lecie).
4. Legginsów (dopuszcza się noszenie legginsów tylko w zestawie
z sukienką lub długą tuniką).

5. Farbowania włosów i ekstrawaganckich fryzur (np. typu dredy, irokez,
wycinane wzory).
6. Wyzywającego makijażu.
7. Malowania paznokci kolorowym lakierem i tipsów.
8. Widocznych tatuaży.
9. Chłopcom noszenia kolczyków, a dziewczynkom w innych miejscach
niż uszy.
10. Koszulek z prowokacyjnymi i obraźliwymi emblematami (bez względu
na język), z nadrukami związanymi z subkulturami, z nazwami używek,
wywołującymi agresję, z elementami faszystowskimi lub totalitarnymi,
jak również z wzorami kojarzącymi się z takimi elementami.
11. Chodzenia na terenie szkoły z głową zakrytą przez czapki, chusty,
kaptury itp.

