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STRÓJ UCZNIA 

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RAFAŁA ORLEWSKIEGO  

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 

Każdy uczeń Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim jest zobowiązany do dbania o schludny wygląd i noszenia stroju określonego w 

niniejszym załączniku do Statutu. 

1. Strój codzienny. 

Uczniowie mogą przychodzić do szkoły ubrani wg własnego gustu, jednak pod 

warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu ich samych ani innych osób 

przebywających na terenie szkoły oraz nie narusza ogólnie przyjętych norm 

kulturowych. Strój codzienny ucznia powinien być wygodny, funkcjonalny, skromny 

(nie powinien odsłaniać pleców, dekoltów, brzucha). 

Uwagi nie dotyczą strojów zakładanych na dyskoteki szkolne. 

2. Strój galowy. 

a. dziewczęta – granatowa/czarna spódnica lub spodnie, biała bluzka (dodatkowo 

ewentualnie granatowy/czarny żakiet) 

b. chłopcy – granatowe/czarne spodnie, biała koszula (dodatkowo ewentualnie 

granatowa/czarna marynarka i krawat. 

W/w strój obowiązuje w dni świąteczne (rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, 

sprawdziany szóstoklasisty, Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych i inne 

dni o podobnym charakterze zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły). 

3. Strój sportowy. 
Jest to strój obowiązujący podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zawodów i 

imprez sportowych. Wymagania w tym zakresie określają nauczyciele wychowania 

fizycznego, biorąc pod uwagę zasady bezpieczeństwa, higieny, funkcjonalność oraz 

uwarunkowania finansowe rodzin uczniowskich. Zgodnie z zasadami higieny strój 

sportowy powinien być zakładany przed zajęciami z wychowania fizycznego, a po ich 

zakończeniu zdejmowany. 

4. Strój specjalny. 
W nietypowych sytuacjach, jeżeli uczniowie mają do wykonania zadanie wymagające 

szczególnego stroju (np. wykonywanie prac porządkowych lub wyjazd na wycieczkę 

rowerową) ubierają się odpowiednio do zaistniałej sytuacji zgodnie z zaleceniami 

wychowawcy lub organizatora wycieczki czy zajęć. 

5. Pozostałe rozwiązania: 

a. biżuteria – na terenie szkoły dopuszcza się wyłącznie biżuterię dyskretną, 

niestwarzającą zagrożenia dla samych uczniów. Na zajęciach wychowania 

fizycznego wszelka biżuteria powinna być zdejmowana i pozostawiona pod 

opieką nauczyciela lub uczniów niećwiczących. Szkoła nie odpowiada za 

zagubioną bądź pozostawioną po zajęciach biżuterię i zegarki; 

b. uczesania – uczesanie uczniów powinno być schludne, dostosowane do 

sytuacji szkolnej i nieprzeszkadzające w uczestnictwie w zajęciach; 



Załącznik nr 8 do Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego  

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

c. makijaż – zaleca się, by uczennice przychodzące do szkoły unikały 

nadmiernego makijażu. W przypadku niezastosowania się do tego zalecenia 

nauczyciel ma prawo polecić uczennicy zmycie makijażu; 

d. uczeń na swoim stroju i wyposażeniu szkolnym nie może mieć napisów ani 

wizerunków: 

 zawierających wulgaryzmy oraz wizerunki wulgarne, 

 promujących zachowania ryzykowne, zwłaszcza związane z używkami 

i przemocą, 

 propagujących systemy totalitarne, 

 nawołujących do przemocy i zachowań agresywnych; 

e. na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia. Obuwie wewnętrzne powinno 

być wygodne oraz posiadać bezpieczną podeszwę. Wskazane: trampki, 

tenisówki, halówki itp.; 

f. wewnątrz budynku szkolnego obowiązuje zakaz przebywania w kapturze lub 

innym nakryciu głowy zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym 

identyfikację; 

g. rozwiązania wyszczególnione w punkcie 5 a, b, c nie obowiązują podczas 

dyskotek i innych imprez rozrywkowych organizowanych na terenie szkoły; 

h. brak odpowiedniego stroju lub/oraz niezastosowanie się do ustaleń 

określonych w pkt. 5 jest odnotowane w zeszycie pochwał i uwag i ma wpływ 

na ocenę z zachowania oraz stosowane kary. 

 


