REGULAMIN OBOWIĄZKOWEGO STROJU SZKOLNEGO
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej.
1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu jest przejawem szacunku do wykonywanych
obowiązków i zasad szkolnych.
2. Obowiązują następujące zasady wyglądu oraz noszenia przez ucznia stroju szkolnego:
1) Ubiór ucznia jest estetyczny, czysty i funkcjonalny.
2) Na obowiązkowy strój szkolny ucznia składa się:
a) codzienny obowiązkowy jednolity strój szkolny według przyjętego w szkole wzoru,
b) obowiązkowy strój sportowy według przyjętego w szkole wzoru,
c) strój galowy obowiązujący podczas szkolnych uroczystości, według zapisu w
statucie szkoły,
d) obuwie sportowe z podeszwą antypoślizgową wymagane podczas zajęć na sali
gimnastycznej,
e) obuwie zmienne -wygodne, czyste i bezpieczne w użytkowaniu.
3) Codzienny jednolity strój szkolny obowiązuje ucznia przez cały czas pobytu
w szkole- podczas lekcji, przerw oraz zajęć świetlicy i zajęć dodatkowych.
4) Strój sportowy obowiązuje ucznia podczas zajęć wychowania fizycznego.
5) Wszyscy uczniowie są zobowiązani do noszenia jednolitego stroju szkolnego
codziennie z wyjątkiem dni, kiedy obowiązuje strój galowy.
6) W uzasadnionych sytuacjach: wycieczka, dyskoteka, zabawy szkolne, zajęcia w
terenie, uczeń może być zwolniony z obowiązku przebywania na terenie szkoły
w jednolitym stroju codziennym. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tego obowiązku
podejmuje dyrektor lub wychowawca klasy.
3.Wzór obowiązkowego jednolitego stroju szkolnego ustala dyrektor w uzgodnieniu z Radą
Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
4. W szkole przyjęto następujący wzór codziennego jednolitego stroju szkolnego:
1) bluzka na krótki i długi rękaw- niebieska z logo szkoły,
2) Strój galowy : białe polo z kołnierzykiem wykończonym granatowym paskiem,
rozpinane na 3 guziki z logo szkoły. Granatowa (czarna) spódnica lub granatowe(
czarne) spodnie.
5. Każdy uczeń powinien posiadać przynajmniej jeden z elementów codziennego stroju
szkolnego wymienionych w punkcie 1 oraz strój galowy – punkt 2.
Powinien posiadać strój sportowy według ustalonego wzoru. Rodzice ucznia decydują
o zakupie jednego lub większej ilości elementów stroju szkolnego według potrzeb dziecka
i własnego uznania.
6. Uczeń może w wyjątkowej sytuacji ( zdarzenie losowe) przyjść do szkoły w stroju innym niż
obowiązujący strój jednolity. Za zdarzenia losowe uznaje się:
1) zniszczenie, zgubienie obowiązkowego stroju szkolnego ( dopuszczalny termin

nieposiadania stroju w tej sytuacji wynosi 7 dni),
2) zmiana szkoły ( uczeń nowoprzybyły- dopuszczalny termin nieposiadania stroju w
tej sytuacji wynosi 30 dni).
7. W przypadkach wymienionych w punkcie 6 uczeń ma obowiązek przychodzenia do szkoły
w kolorze zbliżonym do stroju jednolitego, aż do chwili nabycia stroju jednolitego.
8. Stopień wywiązywania się ucznia z obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego jest
brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania ucznia.
9. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest poinformować
rodziców o zasadach noszenia oraz wyglądzie obowiązkowego stroju szkolnego, w tym
codziennego jednolitego stroju szkolnego oraz stroju sportowego.
10. Rada Rodziców podejmuje działania mające na celu ułatwienie rodzicom zakupu
jednolitego stroju szkolnego dla dzieci. W tym celu zbiera opinie rodziców oraz współpracuje
z dyrektorem w zakresie spraw organizacyjnych.
11. Rada Rodziców formułuje zapytanie ofertowe i przyjmuje oferty handlowe od firm
zajmujących się sprzedażą strojów szkolnych.
12. Informacja o przyjmowaniu ofert na zaopatrzenie uczniów w stroje szkolne jest podawana
przez Radę Rodziców do 30 czerwca na stronie internetowej szkoły- zakładka Rada
Rodziców.
13. Złożona przez sprzedawcę oferta musi odpowiadać zapytaniu ofertowemu m.in. zawierać
wycenę poszczególnych elementów odzieży wchodzących w skład obowiązującego wzoru
jednolitego codziennego stroju szkolnego i jednolitego stroju sportowego. Oferent prezentuje
również kolekcję pokazową.
14. Oferty przyjmowane są w sekretariacie w okresie od 01 do 15 maja i przekazywane Radzie
Rodziców.
15. Rada Rodziców dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę elementy
zawarte w zapytaniu ofertowym:
1) zgodność z obowiązującym w szkole wzorem,
2) jakość odzieży,
3) cenę odzieży,
4) terminowość realizacji lub inne elementy uznane przez Radę Rodziców za ważne.
16. Rada Rodziców w terminie do 30 maja informuje rodziców i dyrektora o :
1) wyborze sprzedawcy jednolitego codziennego stroju szkolnego oraz stroju
sportowego: nazwa, adres, dane kontaktowe,
2) cenach poszczególnych elementów jednolitego codziennego stroju szkolnego i stroju
sportowego.
17. Rada Rodziców przekazuje rodzicom informacje określone w pkt. 12 na stronie
internetowej szkoły- zakładka Rada Rodziców. Rada Rodziców może wybrać inny sposób
przekazywania informacji rodzicom np. informacje pisemne lub zebrania z rodzicami.

18. Za zgodą dyrektora na terenie szkoły może być zorganizowane spotkanie rodziców ze
sprzedawcą jednolitych strojów szkolnych na którym , zaprezentowana zostanie kolekcja
pokazowa jednolitych strojów szkolnych.
Pokaz kolekcji organizuje sprzedawca.
19. Rodzice mogą dokonywać zakupu jednolitego codziennego stroju szkolnego i jednolitego
stroju sportowego bezpośrednio u wybranego przez Radę Rodziców sprzedawcy.
20. W przypadku, gdy rodzicowi ucznia nie odpowiada wybrana przez Radę Rodziców oferta
danego sprzedawcy, rodzic zakupuje strój szkolny we własnym zakresie. Strój ten nie może
odbiegać od ustalonego wzoru, szczególnie w zakresie fasonu i kolorystyki.
21. W przypadku dokonywania przez rodzica indywidualnych zmian w ustalonym wzorze
codziennego jednolitego stroju szkolnego, rodzic indywidualnie kontaktuje się ze sprzedawcą.

Powyższy regulamin uzgodniono z Radą Rodziców w dniu 16 maja 2016r.

…………………………………………………
Regulamin pozytywne zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 26 sierpnia 2016r.

……………………………………………………..
Regulamin pozytywnie zaopiniował Samorząd Uczniowski
………………………………………………………………..

