STRÓJ UCZNIOWSKI
1. Uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w schludnym stroju.
Dziewczynki mają obowiązek noszenia spódnic, sukienek, spodni długości co najmniej do kolan oraz bluzek
zakrywających biodra, a chłopcy mają obowiązek noszenia spodni długości co najmniej do kolan.

2. Zabrania się na terenie placówki:
a. noszenia butów na wysokich obcasach,
b. farbowania włosów,
c. malowania paznokci,
d. wszelkich makijaży,
e. noszenia ozdobnej biżuterii (kolczyków, korali, bransoletek, pierścionków, itp.), która może zagrażać
bezpieczeństwu ucznia lub jego kolegów. W dni, w których uczniowie mają zajęcia wychowania
fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii.
f. przynoszenia do szkoły urządzeń elektronicznych,
g. korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji, w czasie przerw, w szczególnych
przypadkach można korzystać z telefonu po uzyskaniu zgodny nauczyciela dyżurującego.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za wyżej wymieniony sprzęt
przyniesiony do szkoły, a także zabrany przez ucznia na wycieczkę szkolną.

3. Za nie podporządkowanie się wyżej wymienionym ustaleniom zatwierdzonym przez Radę Rodziców i Radę
Pedagogiczną przewiduje się następujące konsekwencje:
- każdorazowo za nie dbanie o schludny wygląd na terenie szkoły lub złamanie zasad zapisanych w pkt.
1. i pkt. 2.) – wpis do zeszytu spostrzeżeń,
- trzykrotne złamanie w miesiącu ustaleń z pkt. 1. i pkt. 2. – wezwanie rodziców (prawnych opiekunów)
przez wychowawcę,
- w przypadku, gdy rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) nie przyniesie oczekiwanych
rezultatów (uczeń nadal będzie łamał zasady ustalone w z pkt. 1. i pkt. 2. – obniżenie oceny
zachowania.

4. Uroczystości, w czasie których obowiązuje strój galowy [biała bluzka lub koszula i ciemne (czarne, granatowe)
spodnie lub spódniczka]:
a. rozpoczęcie roku szkolnego,
b. dzień apelu z okazji DEN,
c. 16 października i 2 kwietnia – Dni Papieskie,
d. dzień apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości,
e. 15 stycznia – Dzień Patrona Szkoły,
f. dzień apelu z okazji Święta 3 Maja
g. uroczystość zakończenia roku szkolnego.

