
REGULAMIN STROJU SZKOLNEGO 
obowiązujący w Szkole Podstawowej w Hyżnem 

 
 

 Ucznia obowiązuje: 
 
a)  STRÓJ CODZIENNY 

- strój ucznia jest czysty i estetyczny, o stonowanej kolorystyce, bez 

niestosownych, nieskromnych i wulgarnych napisów lub ilustracji 

propagujących treści zabronione prawem oraz bez symboli subkultury (np. 

czaszki, szkielety, liście marihuany),  

- ubranie powinno zasłaniać brzuch, plecy, ramiona i dekolt, a sukienki 

sięgać długością do okolic kolan; spodnie długie, o prostym kroju 

(niedopuszczalne są spodnie o obniżonej linii talii lub krocza), a w okresie 

letnim, stosownie do pogody, dopuszczalne są krótkie spodnie o długości 

nogawek w okolicy kolan, 

- czyste obuwie o podeszwie niepozostawiającej śladów na podłodze, 

spełniającej wymogi bezpieczeństwa (właściwa przyczepność i stabilność) 

i higieny (odpowiednia przepuszczalność, waga i wyprofilowanie 

umożliwiające wielogodzinne użytkowanie w szkole), 

- uzupełnieniem stroju może być dyskretna biżuteria (np. medalik, małe 

kolczyki w uszach). 

b)   STRÓJ GALOWY 
- strój dziewczęcy składa się z: białej bluzki zakrywającej ramiona i brzuch 

oraz czarnej/granatowej/grafitowej/szarej spódnicy o długości w okolicy 

kolan bądź czarnej/granatowej/grafitowej/szarej sukienki z białym 

kołnierzykiem, 

- strój chłopięcy składa się z: białej koszuli i ciemnych 

(czarnych/granatowych/grafitowych) eleganckich długich spodni lub 

garnituru, zabronione są wycierane dżinsy. 

c) uzupełnieniem stroju ucznia w szkole powinien być odpowiedni wygląd – 

skromna fryzura (włosy zadbane, uczesane, niefarbowane, bez krzykliwych 

ozdób, długie włosy należy spiąć, także długa opadająca na oczy grzywka 

powinna być podpięta – dotyczy to także chłopców), zabrania się noszenia 

makijażu, malowania paznokci i piercingu. 



d) noszenie odpowiedniego stroju (codziennego i galowego) w szkole będzie 
miało wpływ na ocenę z zachowania. 
 
 

 

 

 

Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych 

 
 

a) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w telefonach 

komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych posiadanych przez 

uczniów w trakcie ich pobytu w szkole,  

b) korzystanie z telefonu komórkowego do prowadzenia, wysyłania i 

odbierania wiadomości na terenie szkoły jest zabronione,  

c) stosowanie telefonu komórkowego i innego rodzaju urządzeń 

elektronicznych do zapisu dźwięku i obrazu w trakcie pobytu w szkole jest 

zabronione,  

d) w przypadku złamania zasad określających korzystanie z telefonów 

nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi urządzenie, które będzie osobiście 

przekazane rodzicom ucznia, 

e) korzystanie z telefonu komórkowego przez ucznia dozwolone jest w każdej 

sytuacji, gdy chodzi o kontakt z rodzicem w sprawie zdrowia lub 

bezpieczeństwa ucznia, po wcześniejszym zgłoszeniu i za zgodą nauczyciela,  

f) korzystanie z telefonu stacjonarnego odbywa się w obecności nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły po uprzednim przedstawieniu celu kontaktu 

z rodzicem, 

g) dopuszcza się korzystania z funkcji kalkulatora na wyraźne polecenie 

nauczyciela w czasie zajęć dydaktycznych. 
 


