
REGULAMIN STROJU UCZNIA 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Białymstoku 

Szkoła Podstawowa Nr 42 

im. Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku 

 

§ 1 

1. Uczeń zobowiązany jest dbać o swój wygląd, utrzymywać go w stanie zapewniającym wysoki poziom 

estetyczny oraz mieć tę świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje 

Szkołę.  

§ 2 

1. Regulamin Stroju Ucznia jest dokumentem uzupełniającym do Statutu ZSP Nr 6 – SP Nr 42 

im. Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku. 

§ 3 

1. Noszenie stroju opisanego w Regulaminie przez uczniów ZSP Nr 6 – SP Nr 42 jest obowiązkowe.  

§ 4 

1. W Regulaminie przewiduje się dwa rodzaje strojów ucznia:  

1.1 strój codzienny – to sposób ubrania ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych na co dzień. 

1.2 strój galowy – to sposób ubrania ucznia w czasie oficjalnych uroczystości państwowych, 

miejskich, szkolnych, również egzaminów końcowych po kl. 8. 

§ 5 

1. Opis stroju codziennego:  

1) dla dziewcząt:  

 a) bluzki, sweterki, koszule (zakrywające dekolt, brzuch, ramiona, plecy) 

 b) spódnice zakrywające uda (minimum 10 cm do kolan) lub spodnie 

2) dla chłopców:  

 a) koszule, bluzy, swetry 

 b) spodnie 



c) W okresie letnim dopuszcza się spodnie krótkie do kolan z wyjątkiem krótkich spodenek typu 

sportowego.  

3) na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia na lekkie tekstylne o jasnej podeszwie 

§ 6 

1. Opis stroju galowego:  

1) dla dziewcząt:  

 a) biała bluzka z długim lub krótkim rękawem 

 b) granatowa lub czarna spódnica zakrywające uda (minimum 10 cm do kolan) lub eleganckie 

spodnie w tym samym kolorze. 

 c) opcjonalnie żakiet/marynarka w kolorze granatowym lub czarnym 

2) dla chłopców:  

 a) biała koszula z długim lub krótkim rękawem 

 b) granatowe lub czarne spodnie materiałowe 

c) opcjonalnie garnitur i krawat 

3) dopuszcza się noszenie czystych butów o charakterze oficjalnym/eleganckim. Obcas butów 

dziewczęcych nie może być wyższy niż 5 cm. 

§ 7 

1. Inne elementy stroju i wyglądu ucznia: 

1) ubrania, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków i emblematów o charakterze wulgarnym, 

obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję 

 2) zakazuje się noszenia nakryć głowy /czapki, kaptury/ podczas pobytu w szkole  

 3) długie włosy powinny być spięte w sposób umożliwiający swobodny udział w zajęciach 

 4) zakazuje się stosowanie mocnego lub wyzywającego makijażu. 

 5) długość paznokci utrzymanych w czystości powinna zapewniać bezpieczne funkcjonowanie 

na zajęciach. 

 



§ 8 

1. Naruszenie przepisów Regulaminu Stroju Ucznia będzie traktowane jako naruszenie przepisów Statutu 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku – Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bł. ks. Michała 

Sopoćki w Białymstoku ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.  

§ 9 

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu Stroju Ucznia sprawują wszyscy nauczyciele 

i pracownicy szkoły.  


