
REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W SZCZECINIE 

 

 

1. STRÓJ GALOWY 

1) Strój galowy obowiązuje ucznia w szkole i poza szkołą podczas: 

a) apeli z okazji uroczystości szkolnych i państwowych, 

b) uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

c) reprezentowania szkoły na konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

d) egzaminów szkolnych, 

e) uroczystości okazjonalnych – reprezentując szkołę. 

2) Dziewczęta obowiązuje: 

a) biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, 

b) spódnica lub spodnie w ciemnych barwach, 

c) obuwie na niskim obcasie, 

d) na bluzkę można założyć odpowiedni sweter, kamizelkę lub żakiet. 

3) Chłopców obowiązuje: 

a) biała koszula z długim lub krótkim rękawem, 

b) długie spodnie w ciemnych barwach, 

c) na koszulę można założyć odpowiedni sweter, kamizelkę lub marynarkę. 

4) Dopuszcza się  jeansy w ciemnych barwach. 

 

2. STRÓJ CODZIENNY 

1) Obowiązuje każdego dnia z wyjątkiem wycieczek, dyskotek, dni apelowych lub wyznaczonych 

dni (imprezy szkolne, dzień sportu, kolorowy dzień).  

2) Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny, a wygląd czysty i 

zadbany  

3) Nie dopuszcza się noszenia bluzek prześwitujących, odkrywających ramiona, plecy, brzuch 

oraz spódniczek mini i spodenek niezakrywających uda. 

4) Zakazuje się dziewczętom noszenia butów typu szpilki (bhp). 

5) Nie wolno nosić ubrań reklamujących napoje alkoholowe, papierosy lub inne używki oraz z 

nadrukiem z obraźliwymi obrazami lub sformułowaniami. 

6) Okrycie wierzchnie i nakrycie głowy należy pozostawić w szatni. 

 

3. STRÓJ NA WF 

1) Na lekcję wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego stroju 

oraz obuwia sportowego zgodnie z wymogami nauczyciela prowadzącego zajęcia. 



2) Zgodnie z zarządzeniem BHP – obowiązuje zakaz ćwiczenia na lekcjach wychowania 

fizycznego w biżuterii (kolczyki, zegarki, łańcuszki). 

3) Podczas zajęć wychowania fizycznego długie włosy należy mieć spięte. 

 

4. WYGLĄD UCZNIA 

1) Włosy 

a) czyste, uczesane, 

b) niefarbowane,  

2) Ozdoby 

a) paznokcie naturalne, czyste, stosunkowo krótkie bez kolorowych lakierów i zdobień, 

b) uczniowie nie noszą nakryć głowy (kaptury, czapki) w budynku szkoły, 

c) biżuteria skromna, bezpieczna (np. małe kolczyki w uszach), 

d) kolczyki dozwolone są tylko w uszach 

e) obowiązuje całkowity zakaz makijażu (z wyjątkiem okazji typu: bal karnawałowy, dyskoteka, 

inscenizacje). 

5. Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu uczeń może ponieść konsekwencje zgodnie z 

regulaminem oceny zachowania. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  


