
Regulamin stroju i wyglądu ucznia  

Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą 

 

Codzienny strój szkolny 

1. Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało pod koszulę lub bluzę nie mogą być 

przezroczyste, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek a w zestawieniu ze spódnicą 

lub spodniami mają zakrywać cały tułów. Strój musi być czysty, estetyczny, o cechach 

stonowanej, umiarkowanej elegancji i kolorystyki przy zachowaniu osobistych 

upodobań ucznia co do stylu – klasyczny lub sportowy; może w sposób dyskretny 

podkreślać osobowość ucznia. 

2. Dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice jak i spodenki, których długość nie może być 

krótsza niż do połowy uda. 

 

 

Inne elementy stroju i wyglądu ucznia: 

1. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest 

miejscem pracy – za zbędny element stroju szkolnego uznaje się wielkie ozdoby w 

uszach, korale, szaliki, itp., nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w 

szkole (czapki, kaptury). 

2. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą 

mieć charakter naturalny – bez koloryzacji,  włosy powinny być przede wszystkim 

czyste i starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w 

pracy na lekcji. 

3. Zakazane jest stosowanie mocnego, wyzywającego makijażu – malowanie rzęs, 

nakładanie cieni na powieki, malowanie ust; dopuszcza się jedynie subtelny i delikatny 

makijaż w postaci fluidu na twarz ze względów estetycznych i zdrowotnych. 

4. Zakazane jest malowanie paznokci oraz stosowanie nienaturalnych ozdób, np. tipsów; 

dopuszcza się jedynie użycie bezbarwnego lakieru. 

5. Obowiązuje obuwie szkolne na miękkiej, nierysującej podłogi podeszwie. 

 

 

I. Do kontroli przestrzegania przez uczniów regulaminu stroju i wyglądu uczniowskiego 

zobowiązani są wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. 

II. 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. 

III. W przypadku niestosowania się do zapisów niniejszego kodeksu wychowawca ma 

obowiązek uwzględnienia takiej postawy i obniżyć uczniowi ocenę zachowania zgodnie ze 

Szkolnym Systemem Oceniania. 

 

 


