Regulamin określający strój i wygląd ucznia
Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu
Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej nr 64

§ 1 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 obowiązuje następujący strój ucznia: codzienny, sportowy lub galowy.

§ 2 STRÓJ CODZIENNY
1. Uczeń może nosić dowolny strój codzienny, jednakże w jego doborze należy zachować umiar,
pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki.
2. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny.
3. Paznokcie uczniów powinny być zadbane, krótko przycięte, w naturalnym kolorze (w klasach 7-8
dopuszczalne jest ich malowanie).
4. Uczeń zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zasad higieny osobistej,
b) dostosowania ubioru do istniejących warunków pogodowych oraz do realizowanych
aktualnie zajęć.
5. Żaden element stroju ucznia ani jego fryzura nie mogą manifestować przynależności
subkulturowej.
6. Strój codzienny powinien zakrywać ramiona, dekolt, brzuch i plecy.
7. Dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice (długość nie może być krótsza niż do połowy uda), jak i
spodnie (długie lub do kolan) w stonowanych kolorach; zabrania się noszenia krótkich (krótszych
niż do połowy uda) szortów lub spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego.
8. Chłopców obowiązują długie spodnie lub spodnie sportowe (dresy), w okresie letnim spodnie mogą być
nieco krótsze; zabrania się noszenia krótkich szortów (krótszych niż do połowy uda) lub spodenek poza
lekcjami wychowania fizycznego.
9. Na terenie budynku szkolnego uczniowie nie używają nakrycia głowy( czapki, kaptury, berety, kaszkiety)
10. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów obowiązuje obuwie na płaskim obcasie.
11. Uczniowie zobowiązani są do pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni lub szafce szkolnej.

§ 3 STRÓJ SPORTOWY
1. Podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój sportowy.
2. Strój sportowy ucznia to:
a) sportowa podkoszulka,
b) spodenki sportowe w ciemnym kolorze,
c) sportowe obuwie o jasnej podeszwie,
d) dres w przypadku zajęć prowadzonych na dworze.
§ 4 STRÓJ GALOWY
1. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o
charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych obowiązuje ucznia strój galowy.
2. Strój galowy jest także wymagany na polecenie wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego.
3. Przez strój galowy ucznia stanowi:
a) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica, lub spodnie i biała bluzka;
b) dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula.
§ 5 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Uczniom bezwzględnie zabrania się:
1) farbowania, koloryzowania włosów (w klasach 7-8 dozwolone jest rozjaśnianie i
przyciemnienie włosów,
2) stosowania makijażu ( w klasach 7-8 dopuszcza się delikatny makijaż),
3) ozdabiania ciała w widocznych miejscach tzw. piercingiem oraz tatuażami,
4) noszenia biżuterii, która z powodu wielkości może zagrażać bezpieczeństwu np. duże
kolczyki, pierścionki i naszyjniki.
§ 6 USTALENIA KOŃCOWE
1. Do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów upoważnieni są wychowawcy i nauczyciele oraz
Dyrekcja szkoły.
2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają prawo do zwracania uwagi uczniom, jeżeli ich
wygląd odbiega od ustaleń szkoły i mają obowiązek zgłaszania tego faktu wychowawcom klas.
3. Wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów o
nieprzestrzeganiu przez ich dzieci ustalonych przez szkołę zasad określonych w niniejszym
Regulaminie.
4. Wychowawca może zobowiązać ucznia do zmiany wyglądu na zgodny z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
5. Wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotów.
6. Niestosowanie się do ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie uwzględnione w ocenie
zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie,
zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z jej noszenia.

