REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 im. JULIANA TUWIMA
W WARSZAWIE
I. Zasady ogólne
1. Strój ucznia (galowy i codzienny) powinien być:
 stosowny zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi - nie może odsłaniać
dekoltu, ramion, brzucha, pleców, górnej części ud
 schludny – czysty i estetyczny (bez dziur, rozcięć, postrzępień, ażurów, cekinów,
nieprzezroczysty)
 na terenie budynku szkolnego uczniowie nie noszą nakryć głowy, również kapturów
(wyjątek stanowią wskazania zdrowotne)
 zabrania się noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami
propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane
ideologie
 zabrania się noszenia odzieży i akcesoriów symbolizujących przynależność do grup
kibiców sportowych i subkultur młodzieżowych
 zabrania się przynoszenia jakichkolwiek ostrych przedmiotów do szkoły (noży,
scyzoryków, biżuterii nabijanej ćwiekami itp.)
2. Włosy:
 fryzury uczniów (dziewcząt i chłopców) muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste,
uczesane, niefarbowane, a także nie mogą przeszkadzać w czytaniu lub pisaniu)
 włosy długie powinny być spięte lub związane
3. Ozdoby:
 w szkole uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik, a w
przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach – typu sztyfty)
 uczniowie nie malują paznokci i nie stosują makijażu.
 wszelkiego rodzaju tatuaże są zabronione, w tym kalkomanie
4. Obuwie:
 w szkole obowiązuje obuwie zmienne z podeszwą, która nie brudzi nawierzchni
 obuwie musi mieć zawiązane sznurowadła (w przypadku gdy nie jest na rzepy, gumki
lub wsuwane)
 niedopuszczalne jest obuwie na obcasach, koturnach i.t.p.
II. Strój galowy obowiązuje:
 w uroczyste dni apelowe (uroczystości szkolne, międzyszkolne)
 podczas reprezentowania szkoły na konkursach międzyszkolnych
 inne według zarządzeń dyrektora szkoły
1. Dla dziewcząt:
 biała bluzka lub koszula z kołnierzykiem (długi lub krótki rękaw)
 krawat z logo szkoły,
 spódniczka w kolorze czarnym, granatowym lub ciemnoszarym
 ciemne jednolite spodnie (może być jednokolorowy jeans)
 rajstopy w kolorze białym, ciemnym lub cielistym

2. Dla chłopców:
 biała koszula z kołnierzykiem
 krawat z logo szkoły
 spodnie czarne lub granatowe z materiału (może być jednolity ciemny jeans)
III. Strój codzienny obowiązuje:
Każdego dnia z wyjątkiem wyżej wymienionych dni oraz podczas wycieczek, rajdów,
zawodów sportowych, dyskotek
1. Wersja dla dziewcząt i chłopców:
 bluzki koszulowe, koszule, bluzki typu „polo”, T-shirty, półgolfy lub golfy w
stonowanych kolorach (biały, niebieski, granatowy, szary, brązowy, popielaty, khaki,
ciemnozielony, beżowy, fioletowy, czarny)
 spodnie i spódnice nie krótsze niż do kolan w wyżej wymienionych kolorach
 do spódniczek obowiązują białe, cieliste lub ciemne rajstopy
 dopuszczalne są wzory w kratkę i w paski w wyżej wymienionych kolorach
 dopuszczalne są małe napisy, aplikacje, rysunki w wyżej wymienionych kolorach z
zachowaniem zasad z punktu I.1
 niedopuszczalne są jaskrawe, odblaskowe kolory i wzory (szczególnie wszelkie
odcienie czerwonego, różowego, żółtego, pomarańczowego, seledynowego)
IV. Strój sportowy:
 luźna, sportowa koszulka
 sportowe spodenki
 obuwie sportowe zmienne z podeszwą antypoślizgową
 skarpetki
 w chłodne dni dres
V. Za nieprzestrzeganie ww. regulaminu uczeń może ponieść następujące
konsekwencje:
 upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy,
 rozmowa wychowawcza z uczniem – pouczenie
 rozmowa z pedagogiem szkolnym w obecności wychowawcy,
 pisemne upomnienie ucznia z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów,
 rozmowa z Dyrektorem Szkoły w obecności rodziców ucznia,
 obniżenie oceny z zachowania w klasach IV – VIII, w klasach I – III wpis do
świadectwa o nieprzestrzeganiu ww. regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku i anuluje wszelkie wcześniejsze
zapisy dotyczące stroju uczniowskiego.

