
Załącznik nr … do Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 we Wrocławiu  

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCEGO STROJU I WYGLĄDU UCZNIA 

I. Obowiązujący strój szkolny 

1. Przez strój codzienny ucznia rozumie się w szczególności: 

 dla chłopców: koszula, koszulka z krótkimi lub długimi rękawami, kamizelka, 

sweter lub bluza, długie spodnie, spodnie dresowe, wygodne obuwie (najlepiej 

sportowe); 

 dla dziewcząt: bluzka, koszula lub koszulka z długimi lub krótkimi rękawami, 

sweter lub bluza, długie spodnie, spódnica lub sukienka sięgająca co najmniej do 

połowy uda uczennicy, wygodne obuwie na niskim obcasie (najlepiej sportowe). 

2. Strój ucznia/uczennicy nie może eksponować gołych ramion, brzucha, głębokich 

dekoltów, odsłaniać bielizny osobistej i powinien być uszyty z materiałów 

nieprzezroczystych. 

II. Strój galowy ucznia 

1. Strój galowy chłopców stanowi biała koszula z kołnierzykiem bez kolorowych 

emblematów, z długimi lub krótkimi rękawami oraz długie ciemne spodnie lub garnitur 

w ciemnym kolorze (czarny, granatowy, grafitowy). T-shirty nie są strojem galowym. 

2. Strój galowy dziewcząt stanowi biała bluzka, ciemna spódnica, sukienka lub garsonka 

(czarna, granatowa, grafitowa), zakrywająca dekolt, plecy, ramiona i brzuch, sięgająca do 

połowy uda. 

III. Postanowienia ogólne 

1. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego podczas: 

 uroczystości i imprez szkolnych ujętych w kalendarzu szkoły na dany rok 
szkolny,  

 próbnego Egzaminu Ósmoklasisty, Egzaminu Ósmoklasisty; 

 grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły o charakterze 
reprezentacyjnym; 

 dni wyznaczonych przez dyrektora szkoły lub wychowawcę. 

2. Podczas pobytu w budynku szkoły uczniowie nie zakładają czapek, chust oraz 

kapturów. 



3. W okresie wiosenno – letnim, przy wysokich temperaturach zewnętrznych, dopuszcza 

się uczęszczanie na zajęcia w krótszych (sięgających co najmniej do połowy uda) 

spodniach. 

4. W szkole zakazana jest odzież oraz akcesoria: 

 z nieprzyzwoitymi, wulgarnymi czy wzbudzającymi negatywne emocje napisami, 
rysunkami, emblematami, 

 propagująca używki, środki odurzające ich producentów,  

 propagująca przemoc, agresję, nietolerancję lub powszechnie potępiane 
ideologie. 
 

IV. Wygląd ucznia 

1. Uczniowie są zobowiązani do dbania o swój estetyczny i schludny wygląd. Przez 
schludny wygląd rozumie się: 

 czyste włosy, 

 krótkie i czyste paznokcie, 

 brak ekstrawaganckiego, wyzywającego makijażu, 

 zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia 

uczennicy/ ucznia lub innych osób. 

 
V. Konsekwencje niestosowania się do powyższego regulaminu 

Naruszenie powyższych zasad może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje: 

 uwaga wpisana do dziennika elektronicznego, 

 rozmowa z pedagogiem, następnie z dyrektorem,  

 wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem,  

 obniżenie oceny z zachowania,  

 w sytuacjach drastycznych i notorycznie się powtarzających – pozbawienie 
przywilejów ucznia. 

 


