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REGULAMIN STROJU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Szkoła to uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Szkoła to jej patron, duch, tradycja,
ceremoniał. Wybór szkoły to świadoma i indywidualna decyzja ucznia, która wiąże się z przyjęciem zasad
i reguł obowiązujących w danej szkole. Każdy, kto staje się uczniem Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.
Piłsudskiego w Łukowie zgadza się i zobowiązuje kultywować tradycje szkoły, uczestniczyć i pomagać w
organizowaniu uroczystości szkolnych, z dumą przedstawiać się jako uczeń, a później absolwent naszej
szkoły. I. ZASADY OGÓLNE
Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły, każdego ucznia szkoły na terenie szkoły obowiązuje strój szkolny
codzienny lub galowy. STRÓJ CODZIENNY§ Ubiór powinien być schludny, czysty, skromny, dostosowany
do miejsca pobytu (szkoła, lekcja, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.). Na zajęciach odbywających się poza
budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze
względu na bezpieczeństwo lub powagę uroczystości.§ Na lekcjach w-f , konkursach sportowych
obowiązuje strój odrębny zgodnie z ustaleniem nauczyciela. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się
noszenia biżuterii, pierścionków, łańcuszków itp. ( również ukrytych pod odzieżą).§ Do szkoły uczniowie
przychodzą bez makijażu. Paznokcie powinny być krótkie i czyste. Dopuszcza się noszenie delikatnego (
czyli nie rzucającego się w oczy ) makijażu maskującego lub korekcyjnego, a także dopuszcza się
noszenie kolczyków wyłącznie na płatku ucha oraz drobnej biżuterii ( za jej uszkodzenie lub zgubienie
odpowiada uczeń).§ W szkole wszystkich uczniów obowiązuje noszenie obuwia szkolnego, tj. klapki
gumowe lub z silikonu ewentualnie tzw. czeszki lub kapcie. W sali gimnastycznej obowiązuje obuwie
sportowe na jasnej podeszwie. Dopuszcza się noszenie obuwia korekcyjnego, po wcześniejszym
przedstawieniu u dyrekcji szkoły stosownego zaświadczenia lekarskiego.§ Inny strój jest dopuszczalny
tylko w sytuacjach specjalnych za zgodą dyrekcji szkoły.
STRÓJ GALOWY
Podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych ucznia obowiązuje strój galowy: § Dziewczęta: biała
bluzka, czarna, granatowa lub grafitowa spódnica albo spodnie ( ale nie typu jeans ), żakiet, cieliste lub
czarne rajstopy, obuwie szkolne lub według ustaleń organizatorów uroczystości / dyrekcji§ Chłopcy: biała
koszula, czarne, grafitowe bądź granatowe spodnie ewentualnie garnitur w tych samych kolorach, ciemne
skarpety, krawat, obuwie szkolne lub według ustaleń organizatorów uroczystości / dyrekcji.
Strój galowy obowiązuje uczniów w następujące dni: Dzień Edukacji Narodowej ( 14.10 ), Święto
Narodowe ( 11.11 ), Dzień Patrona Szkoły ( 19.03 ),Święto Konstytucji 3 Maja, początek i zakończenie
roku szkolnego, dni egzaminów ośmioklasisty dla klas I w dzień ślubowania oraz w innych dniach zgodnie
z odrębnymi ustaleniami dyrektora szkoły.
II. ZABRANIA SIĘ NOSZENIA:1. bluzek i sukienek nieskromnych (na ramiączkach, na jednym ramiączku
lub bez, z tzw. gołymi plecami, z dużymi dekoltami, przeźroczystych, odsłaniających brzuch) 2. krótkich
spódniczek lub sukienek ( sięgających powyżej ok. 10 cm nad kolano )3. krótkich spodenek poza salą
gimnastyczną lub boiskiem w czasie w-f ( wyjątek tzw. bermudy w lecie )4. legginsów ( dopuszcza się
noszenie legginsów tylko w zestawie z sukienką lub długą tuniką ) 5. farbowania włosów i
ekstrawaganckich fryzur ( np. typu dredy, irokez, wycinane wzory )6. wyzywającego makijażu
7. malowania paznokci kolorowym lakierem i tipsów8. widocznych tatuaży9. noszenia kolczyków w innych
miejscach niż uszy 10. koszulek z obraźliwymi emblematami ( bez względu na język )11. chodzenia na
terenie szkoły z głową zakrytą przez czapki, chusty, kaptury itp.
III. PUNKTACJA ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU:
Punkty ujemne wstawia zawsze wychowawca (a pod jego nieobecność funkcję wychowawcy przejmuje
pedagog ). Nauczyciele zauważone odstępstwa zgłaszają wychowawcy.§ brak stroju galowego od  5 p
do  10 p § obuwie niezgodne z regulaminem - 5 p za cały dzień
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W przypadku nieprzestrzegania zapisanych zakazów:§ w punktach od 1 do 4 - 10 p§ w punkcie 5 -20 p
każdorazowo§ w punktach 6 i 7 - 5 p za cały dzień§ w punkcie 8 - 50 p za eksponowanie § w punktach
od 9 do 11 - 5 p
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