
ZAŁĄCZNIK 
DO ZARZĄDZENIA NR 4/17/18  
DYREKTORA PSP NR 28 

ZASADY WYGLĄDU I UBIORU UCZNIA  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28  

im. Jana Pawła II w Wałbrzychu 

- NA TERENIE SZKOŁY I W CZASIE WYJŚĆ ZORGANIZOWANYCH 

Podstawa prawna: § 67 Statutu Publicznej Szkoły podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II  

   w Wałbrzychu 

 ZASADY OGÓLNE 

1. Ubiór musi być czysty, schludny i estetyczny.  

2. Dopuszcza się dowolną kolorystykę ubioru z wyjątkiem kolorów jaskrawych i odblaskowych. 

3. Ubiór musi być stosowny, tj.: nie może odsłaniać brzucha, dekoltu, ramion, pleców, górnej 

części ud.  

4. Odzież nie może zawierać żadnych niestosownych nadruków, wulgaryzmów i niczego, co 

obrażałoby innych.  

5. Zasady dotyczące noszonych przez uczniów spodni: 

- spodnie mogą być materiałowe, dżinsowe; zabronione są spodnie moro i dresowe  

- nie wolno nosić spodni z dziurami odsłaniającymi znaczną część nóg; dopuszczone są roz-

cięcia spodni wyłącznie na kolanach 

- noszenie leginsów jest dopuszczone w połączeniu z tuniką 

- zabrania się noszenia krótkich spodni z wyjątkiem ubieranych w okresie letnim przez chłop-

ców jednolitych kolorystycznie spodni do kolan. 

6. Uczniów obowiązuje obuwie zmienne na nie brudzących podeszwach, jeśli jest sznurowane 

-  sznurowadła muszą być zawiązane. 

7. Fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny, tj. m. in.: być czyste, nie farbowane, 

bez widocznych wygoleń - wzorków, bez dopinanych sztucznych warkoczyków; nie mogą 

przeszkadzać podczas zajęć dydaktycznych oraz sportowych (jeśli potrzeba - konieczne jest 

ich upięcie). 

8. Zabrania się noszenia biżuterii poza łańcuszkiem lub medalikiem, w przypadku dziewcząt - 

także dopuszcza się małe kolczyki w uszach. 

9. Zabrania się malowania paznokci oraz makijażu.  

10. Zabrania się posiadania przez uczniów tatuaży. 
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11. W budynku szkoły zabrania się zakładania kapturów lub innych nakryć głowy. 

 STRÓJ SPORTOWY 

12. Obowiązuje strój sportowy: 

- koszulka sportowa z krótkim rękawem, która zasłania brzuch w trakcie ćwiczeń 

- spodenki sportowe o długości minimum do połowy uda 

- skarpetki bawełniane 

- obuwie: adidasy lub tenisówki na jasnej, nie ślizgającej się, nie brudzącej podeszwie. 

13. Strój sportowy jest strojem zmiennym i obowiązkiem każdego ucznia jest jego zmiana po 

każdych zajęciach sportowych.  

14. W trakcie przejścia na halę sportową obowiązuje strój dostosowany do warunków pogo-

dowych. 

 STRÓJ UROCZYSTY (szkolny strój galowy) 

15. Noszenie stroju uroczystego wynika z kalendarza imprez oraz uroczystości szkolnych i 

państwowych.  

16. Strój uroczysty obowiązujący dziewczęta: 

- biały t-shirt z logo szkoły lub bez 

- granatowa lub czarna spódnica do kolan lub czarne/granatowe spodnie 

- rajstopy: w klasach I-III - w kolorze białym; w klasach starszych - w kolorze naturalnym lub 

jednolite czarne 

- buty stosowne do stroju 

- w chłodne dni: okrycie wierzchnie (np. sweter, żakiet, kamizelka) w kolorach pozostałej 

części stroju. 

17. Strój uroczysty obowiązujący chłopców: 

- biały t-shirt z logo szkoły lub bez  

- czarne lub granatowe spodnie 

- marynarka w powyższych kolorach bądź pełny garnitur 

- stosowne do stroju buty 

- w chłodne dni: kamizelka lub sweter - odpowiednie do całości stroju. 

Zasady… zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną na posiedzeniu w dniu  

8 listopada 2017 i wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 4/17/18 z dnia 18 listopada 2017 


