Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO

Załącznik nr 1

do Regulaminu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 100 STO z włączonymi klasami
gimnazjalnymi Społecznego Gimnazjum nr 14 STO
(obowiązuje w kl. 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum)
WYGLĄD UCZNIA
I. Na terenie szkoły i we wszystkich miejscach, w których szkoła prowadzi zajęcia zobowiązuje się
uczniów do stosowania norm dotyczących stroju szkolnego. Uczeń swoim wyglądem nie może
prowokować, naruszać dobrych obyczajów, propagować treści zabronionych prawem. Strój, obuwie,
fryzura powinny być schludne i estetyczne. Obuwie powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa i
higieny.
W związku z tym nie wyraża się zgody na:
1. prowokujące stroje oraz stroje opatrzone niestosownymi napisami lub rysunkami,
2. nakrycia głowy w budynku szkoły,
3. odzież nadmiernie eksponującą odkryte ramiona, brzuch, dekolt i uda,
4. obuwie na wysokich obcasach
5. tatuaże, piercing,
6. farbowane włosy, wyzywające fryzury,
7. mocny makijaż
8. pomalowane paznokcie (z wyjątkiem kolorowych piątków),
9. niebezpieczną biżuterię.
II. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy, który składa się z białej bluzki i
granatowych lub czarnych spodni lub spódnicy.
III. Na wyjściach szkolnych obowiązuje strój elegancki spełniający wymogi z pkt. I.
IV. W budynku szkoły obowiązuje zmiana obuwia. Dla zdrowia i higieny należy zadbać o właściwe
obuwie dla wielogodzinnego użytkowania w szkole. Obuwie wyjściowe uczeń zobowiązany jest
trzymać w szatni w przewiewnym worku.
V. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy. Kolorystykę i rodzaj stroju
sportowego ustala nauczyciel wychowania fizycznego.
VI. Szczegółowe omówienie wizerunku ucznia odbywa się na pierwszej lekcji wychowawczej roku
szkolnego, wszelkie wątpliwości wyjaśnia wychowawca.
VII. Niestosowanie się uczniów do przepisów dotyczących wyglądu będzie skutkować:
1. uwagą nauczyciela,
2. upomnieniem wychowawcy klasy,
3. upomnieniem dyrektora szkoły,
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4. naganą dyrektora szkoły,
5. skreśleniem z listy uczniów szkoły.
VIII. Szkoła każdorazowo zawiadamia rodziców ucznia o poważniejszych lub powtarzających się
uchybieniach dotyczących wyglądu.
IX. Obowiązuje od 1 września 2017 roku.
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