Regulamin stroju szkolnego
Zgodnie z statutem szkoły ubranie ucznia Szkoły Podstawowej Nr 9 z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego w Mielcu powinno być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły
oraz koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości
norm obyczajowych. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować
czy też stanowić potencjalnego zagrożenia.
I. Strój codzienny:
1.

Strój ucznia jest czysty, wyprasowany, estetyczny;

2.

Kolorystyka stroju utrzymana jest w tonacji stonowanej lub pastelowej;

3.

Bluzki, bluzy, swetry, koszule, kamizelki bez dużych napisów, niestosownych
ilustracji i napisów propagujących treści zabronione prawem, błyszczących
aplikacji, cekinów i podobnych ozdób;

4.

Bluzki, bluzy i swetry bez dekoltów, zasłaniające brzuch i plecy;

5.

Spódnice, sukienki o długości co najmniej nieco powyżej kolan;

6.

Spodnie długie, jednolite, o klasycznym kroju;

7.

W okresie letnim, stosownie do pogody, dopuszczalne są krótkie spodnie typu „bermudy” lub „rybaczki” o długości nogawek do kolan, oraz bluzki, koszulki, koszulki
polo z krótkim rękawem i niewielkim dekoltem;

8.

Obuwie o podeszwie niepozostawiającej śladów na podłodze, spełniające wymogi
bezpieczeństwa (właściwa przyczepność i stabilność) i higieny (odpowiednia
przepuszczalność, waga i wyprofilowanie umożliwiające wielogodzinne
użytkowanie w szkole);

9.

Uzupełnieniem stroju może być dyskretna biżuteria.

10.

Dozwolone jest używanie kosmetyków korygujących i maskujących, zabrania się
malowania i ozdabiania paznokci.

11.

Odzież zewnętrzną wraz z obuwiem należy zostawiać w szatni.

12.

W budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy.

13.

Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kształt, jak i kolor
muszą mieć charakter naturalny. Długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie
przeszkadzały w pracy na lekcji.

II. Strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych:
1.

Strój dziewczęcy składa się z: białej bluzki zakrywającej ramiona i brzuch,
ciemnych eleganckich spodni lub ciemnej spódnicy nie krótszej, niż do kolan;

2.

Strój chłopięcy składa się z: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru;

3.

Elementem stroju galowego jest odpowiednie obuwie;

4.

Uroczystości, na których obowiązuje strój galowy:

a. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
b. święta: 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja, Komisji Edukacji Narodowej, dzień patrona
szkoły, egzaminy (również próbne),
c. reprezentowanie szkoły na konkursach i uroczystościach (z wyłączeniem zawodów
sportowych),

III Strój sportowy:
1. Strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego składa się z białej
koszulki i ciemnych spodenek sportowych, leginsów lub elementów dresu sportowego
oraz obuwia sportowego;
2. Dopuszcza się strój sportowy w barwach Uczniowskiego Klubu Sportowego.
IV Postanowienia końcowe
1.

Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, każdy pracownik szkoły ma prawo
zwrócić mu uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń;

2.

Wątpliwości związane ze strojem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy, a w
kwestiach spornych dyrektor szkoły;

3.

Ocena zachowania uwzględnia przestrzeganie regulaminu stroju ucznia;

4.

W przypadku, gdy strój ucznia nie będzie spełniał wymogów powyższego
regulaminu wychowawca klasy zobowiązany jest do podjęcia decyzji zgodnych
z procedurami.

