REGULAMIN NOSZENIA JEDOLITEGO STROJU I WYGLĄDU UCZNIA
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku
Szkoła to uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Szkoła to
patron, duch, tradycja, ceremoniał.
Uczeń powinien kultywować jej tradycje, uczestniczyć i organizować uroczystości
szkolne, z dumą przedstawiać się jako uczeń, a później absolwent naszej szkoły.
Elementem, który pozwala wyrazić tożsamość szkoły jest między innymi jednolity
strój szkolny, nazywany mundurkiem. Mundurek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
4 w Rybniku to granatowa bluza zapinana na zamek z logo szkoły na piersiach lub
granatowe koszulki polo z długim albo krótkim rękawem z logo szkoły.
Rodzice klas decydują większością głosów o rodzaju jednolitego stroju.
Rodzice mają prawo do podjęcia decyzji o rezygnacji z takiego samego dla
wszystkich mundurka, poprzez przedstawicieli Rady Rodziców wszystkich klas,
którzy przedstawiają problem na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
§1

Zasady ogólne :
1. Uczniowie podczas pobytu w szkole, na zajęciach, uroczystościach
organizowanych przez szkołę oraz w trakcie ceremoniałów szkolnych mają
obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego.
2. Jednolity strój określony jest w statucie szkoły. Wybierany jest przez rodziców
klas większością głosów. Dyrektor bierze pod uwagę sugestie rodziców w tym
zakresie.
3. Wprowadzony ubiór obowiązuje wszystkich uczniów nie tylko podczas pobytu
w szkole, ale także w trakcie uroczystości, konkursów i imprez
organizowanych poza szkołą, w których w sposób zorganizowany biorą udział
uczniowie placówki w charakterze reprezentacji.
4. W wyjątkowych wypadkach, gdy uczeń nie może przyjść do szkoły w
ustalonym stroju, obowiązuje zasada, że strój zastępczy nawiązuje w kolorze i
formie do jednolitego stroju regulaminowego.
5. Poza dopilnowaniem noszenia jednolitego stroju szkolnego szkoła wymaga od
swoich uczniów przestrzegania następujących wskazań ogólnych dotyczących
wyglądu zewnętrznego :
a) ubranie wierzchnie należy pozostawiać w szatni lub w szafce– na
terenie budynku szkoły zakazuje się noszenia bluz z kapturem,
wiatrówek, kurtek narciarskich oraz czapek i innego rodzaju nakryć
głowy, a także okularów przeciwsłonecznych w czasie pobytu w
szkole
b) do skromnego i schludnego stroju nie należą:
- bluzki odkrywające brzuch
- bluzki na cienkich ramiączkach
- bluzki bez ramiączek
- spodnie z wyciętymi dziurami
- zbyt krótkie spodenki i spódnice
c) w określonych przez dyrektora okresach ogłoszonych na apelu
szkolnym, w budynku szkolnym uczniów obowiązuje codzienna zmiana

obuwia na czyste i bezpieczne w użytkowaniu obuwie zastępcze zabrania się noszenia butów na wysokim obcasie, traperów,
glanów itp.
d) uczeń ma obowiązek przestrzegać codziennej higieny, wyglądać czysto,
schludnie i skromnie – obowiązuje zakaz farbowania włosów,
noszenia ekstrawaganckich i kontrowersyjnych fryzur, makijażu,
pomalowanych paznokci i tatuaży (dopuszcza się używania
kosmetyków korygujących, maskujących, leczniczych)
e) w sali sportowej obowiązuje jednolity strój sportowy i zmienne obuwie
sportowe.
§2
Postanowienia końcowe :
1. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczeń Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 4 w Rybniku może ponieść konsekwencje określone w
statucie szkoły, a w szczególności obniżenie śródrocznej lub końcoworocznej
oceny zachowania
2. W sytuacjach nieokreślonych niniejszym regulaminem, a dotyczących wyglądu
i stroju ucznia ostateczne zdanie należy do wychowawcy, który bez
naruszania zapisów regulaminu może wyznaczyć swoje standardy wyglądu
ucznia w prowadzonej przez siebie klasie, a dotyczące w szczególności
nowych trendów pojawiających się w ozdobach i nowoczesnej modzie.

Przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 września 2018 roku.

