Regulamin stroju i wyglądu ucznia
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie

1.

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców
z obowiązującym Regulaminem stroju i wyglądu uczniowskiego.

2.

W doborze stroju, fryzury czy biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że
szkoła jest miejscem nauki i pracy.

3.

W szkole obowiązuje obuwie niezagrażające bezpieczeństwu uczniów np. buty na
płaskim obcasie.

4.

Zabrania się przynoszenia jakichkolwiek ostrych przedmiotów do szkoły np. noży,
scyzoryków, biżuterii nabijanej ćwiekami.

5.

Strój galowy.
1) dni, w których obowiązuje strój galowy, określa dyrektor szkoły;
2) dla dziewcząt strojem galowym jest:
 biała bluzka, koszula,
 ciemna spódnica (nie może być zbyt krótka) lub ciemne spodnie z długimi
nogawkami,
 w chłodne dni okrycie wierzchnie w ciemnych kolorach;
3) dla chłopców strojem galowym jest:
 biała koszula,
 ciemne spodnie z długimi nogawkami,
 w chłodne dni okrycie wierzchnie w ciemnych kolorach.

6.

Strój codzienny.
1) codzienny strój szkolny:
 powinien być czysty, estetyczny, stosowny, nie powinien np. odsłaniać
brzucha i pośladków,
 nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, z nazwami używek,
prowokacyjnych, wulgarnych napisów, także w językach obcych,
wywołujących agresję, z elementami faszystowskimi lub totalitarnymi, jak
również wzorów kojarzących się z takimi elementami i niczego, co obrażałoby
innych.

7.

Strój sportowy.
strój sportowy jest strojem zmiennym. szczegóły dotyczące stroju sportowego
przekazują nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach
w danym roku szkolnym.
2)
strój sportowy to:
 sportowa koszulka,
 sportowe spodenki,
 w chłodne dni dres,
 obuwie sportowe.
1)
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8.

Włosy, ozdoby, nakrycia głowy:
1) fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny i bezpieczeństwa:
 na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje związywanie dłuższych
włosów, krótkie paznokcie; zdejmowane są ozdoby, które mogłyby być
niebezpieczne dla ćwiczącego i jego współpartnerów;
2) w szkole dopuszczalne są delikatne elementy dekoracyjne np. łańcuszek, medalik,
drobne kolczyki w uszach, pomalowanie paznokci delikatnym, naturalnym
kolorem, itp.:
 stosowane w trakcie dyskotek makijaż i strój mogą podkreślać indywidualność
uczestnika, ale nie mogą być prowokujące, wulgarne, zawierać nadruków
związanych z subkulturami, z nazwami używek, także w językach obcych,
wywołujących agresję, z elementami faszystowskimi lub totalitarnymi, jak
również wzorów kojarzących się z takimi elementami i niczego, co obrażałoby
innych;
3) w budynku szkoły zabrania się noszenia na głowach kapturów lub innych nakryć
głowy (wyjątek stanowią udokumentowane wskazania zdrowotne).

9.

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu:
1) w przypadku niestosownego i niezgodnego z regulaminem stroju i wyglądu
ucznia nauczyciel zapisuje stosowną uwagę w e-dzienniku,
2) częste łamanie regulaminu spowoduje obniżenie oceny z zachowania.
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