
Regulamin ubioru oraz wyglądu w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek 
im. bł. Laury Vicuña w Krakowie 

 

I. Strój codzienny w szkole 

1. Na co dzień uczniowie przychodzą do szkoły w stroju skromnym, czystym i prostym. 

2. Uczniowie po wejściu do szkoły przebierają buty. 

3. Strojem szkolnym codziennym na pewno nie są: bluzki/podkoszulki na ramiączkach lub całkowicie bez rękawów, 

z dużym dekoltem, odkrytym brzuchem, przezroczyste, minispódniczki czy bardzo krótkie szorty, rekreacyjne plażowe 

spodenki, krótkie spodenki, spodnie z dziurami, przetarciami. 

Noszone ubrania, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów 

 o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję; 

 propagujących środki uzależniające i niezdrowy styl życia; 

 oznaczających przynależność do grup subkulturowych lub grup kibiców sportowych 

 

II. Strój galowy w szkole - obowiązuje we wszystkie święta szkolne oraz podczas wyjść okolicznościowych 

1. Informacja o stroju galowym podawana jest przez wychowawcę z zapisem do dzienniczka/ w wiadomości 

w dzienniku elektronicznym Librus. 

2. Strój galowy jest określony następująco 

Dla dziewcząt – biała bluzka koszulowa, czarna(granatowa) spódnica lub czarne (granatowe) eleganckie spodnie, krawat 

szkolny. 

Dla chłopców – biała koszula, czarne (granatowe)spodnie - nie jeansy, ewentualnie marynarka, krawat szkolny. 

 

III. Wygląd zewnętrzny 

1. Uczniowie dbają o higienę oraz skromny, estetyczny i zdrowy wygląd. 

2. Włosy uczniów powinny być czyste i zadbane. Zarówno kształt jak i kolor fryzury muszą mieć charakter naturalny 

(włosy nie mogą być farbowane). 

3. Dziewczęta powinny mieć związane lub spięte włosy. Zapis ten nie obowiązuje uczennic klas VII i VIII. 

4. Dopuszcza się noszenie delikatnej biżuterii przez dziewczęta. Zabrania się noszenia kolczyków w innych miejscach niż 

uszy. 

5. W szkole zabrania się makijażu, długich paznokci, malowania paznokci kolorowymi lakierami, tatuaży. 

 

IV. Przestrzeganie zasad kultury wyglądu oraz pełnego stroju galowego i codziennego w szkole jest przestrzeganiem 

statutu szkoły i ma wpływ na ocenę zachowania. 

 

V. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do reakcji na nieprzestrzeganie zasad przedstawionych w regulaminie oraz 

wpisanie odpowiedniej informacji do dzienniczka ucznia/ dziennika elektronicznego Librus. 

 

VI. Rodzice uczniów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz statutu szkoły przez troskę o odpowiedni 

wygląd oraz codzienny i galowy strój szkolny swoich dzieci oraz pozytywną reakcję na informację przekazywaną 

przez nauczycieli. 


