
 

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY STROJU SZKOLNEGO 

 

OBOWIĄZUJĄCEGO 

 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 

 

im. Zofii Nałkowskiej 

 

w Opolu 

 

 
Podstawa prawna: 

 Art. 64a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U.           

z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

 
§ 1 

 

1. Uczniowie mają obowiązek noszenie stroju na terenie szkoły, który spełnia następujące 

warunki: 

1) jest czysty, wyprasowany, schludny, estetyczny; 

2) nie przestawia niestosownych ilustracji i napisów, nie propaguje treści zabronionych 

prawem; 

3) nie jest prowokujący lub demoralizujący inne osoby; 

4) bluzka (koszulka) odpowiedniej długości (tj. po podniesieniu rak brzuch pozostaje 

nadal zasłonięty, zakrywająca ramiona z niedużym dekoltem; 

5) spodnie lub spódnica o długości nie krótszej niż do połowy uda; 

6) obuwie zamienne o jasnej podeszwie ( nie pozostawiającej śladów na posadce), 

sznurowane lub zapinane na rzepy, nie ślizgające się. 

 

§ 2 

 

1. Strój szkolny opisany w § 1 obowiązuje na wszystkich zajęciach szkolnych w budynku 

szkolnym i poza nim z wyjątkiem: 

1) zajęć wychowania fizycznego, na których obowiązuje strój sportowy; 

2) uroczystości szkolnych, na których obowiązuje strój galowy; 

3) wycieczek szkolnych. 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

 

1. Strój galowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt.2, obowiązujący na uroczystościach 

szkolnych, składa się: 

1) dla dziewcząt – z białej bluzki zakrywającej ramiona i brzuch, ciemnych ( czarnych, 

granatowych) długich spodni lub ciemnej (czarnej, granatowej) spódnicy o długości 

nie krótszej niż do połowy uda; 

2) dla chłopców – z białej koszuli i ciemnych (czarnych, granatowych) długich spodni 

lub garnituru. 

 

§ 4 

 

1. W szkole zabrania się: 

1) noszenia spodni biodrówek, jeżeli górna część stroju nie jest na tyle długa , aby zakryć 

linie bioder; 

2) noszenia nakryć głowy (kaptury, czapki itp.) na zajęciach lekcyjnych, a także na 

terenie budynku szkolnego; 

3) farbowania włosów, ekstrawaganckich fryzur; 

4) noszenia tipsów; 

5) nakładania makijażu, malowania paznokci w prowokujących kolorach (jaskrawe, 

ciemne). 

 

§ 5 

 

1. Uczniowie muszą mieć krótkie i zadbane paznokcie, czyste włosy; w przypadku długich 

włosów muszą być one związane; 

2. Dopuszcza się noszenie biżuterii, która ma dyskretny charakter, nie stwarzający 

zagrożenia dla zdrowia ucznia. 

 

 

 

Regulamin niniejszy pozytywnie zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski                         

w dniu………..……….., przez Radę Rodziców w dniu 21 czerwca 2011r.  

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22 czerwca 2011r. uchwałą  nr 

29/2010/2011 

Wchodzi w życie zarządzeniem Dyrektora Szkoły o sygnaturze 45/2010/2011 od dnia             

1 września 2011r. 

 

 

                                                                                                     ………………………….. 

                                                                                                           dyrektor szkoły 


