
 

 

 

 

REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO  

W NIEPUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ SZKOLE MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  

 

 

 
1. Ucznia obowiązuje strój galowy podczas: 

 rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

 wewnątrzszkolnych i zewnętrznych egzaminów, 

 konkursów szkolnych i pozaszkolnych, 

 innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego na polecenie 

wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

 

2. Codzienny strój szkolny ucznia: 

 czysty, schludny, estetyczny, 

 stosowny - nie może odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud, 

 ubiór nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, prowokacyjnych i 

obraźliwych, wywołujących agresję, elementów faszystowskich lub totalitarnych, jak 

również wzorów kojarzących się z takimi elementami. 

 obowiązuje absolutny zakaz noszenia barw klubowych i kibicowskich 

 dopuszczalne jest noszenie barw rudzkich klubów sportowych  

 

3. Stój sportowy: 

 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska w miarę możliwości systematycznie 

zaopatruje uczniów w sprzęt sportowy w barwach szkoły, 

 sprzęt sportowy typu: dres, ortalion, komplet meczowy przyznawany jest raz na rok szkolny  

 w przypadku gdy w danym roku uczeń wyrośnie ze sprzętu przyznanego przez szkołę - 

rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dokupienia brakującego sprzętu, 

 w przypadku zgubienia bądź zniszczenia sprzętu sportowego przyznanego przez szkołę - 

rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia zaistniałego 

faktu w sekretariacie szkoły lub u trenera i odkupienia danej rzeczy w terminie do 14 dni od 

momentu zauważenia, 

 obowiązkiem uczniów jest dbanie o powierzony sprzęt sportowy, 

 podczas prania/prasowania sprzętu przyznanego przez szkołę - rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją przedstawioną na metce,  

 



 

 

 

 obowiązkiem uczniów jest posiadanie stroju w barwach szkoły podczas wszystkich zajęć 

sportowych, wychowania fizycznego, meczy, turniejów i zawodów, 

 uczeń zobowiązany jest posiadać sprzęt odpowiedni do warunków atmosferycznych,  

 

 strój sportowy jest strojem zmiennym i obowiązkiem każdego ucznia jest jego zmiana po 

każdych zajęciach sportowych, 

 o wyborze sprzętu na mecz i zajęcia decyduje trener - uczeń zobowiązany jest posiadać 

odpowiednią odzież wskazaną przez trenera 

 

4. Obuwie: 

 na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne, ???? 

 obowiązuje obuwie na nierysujących podeszwach, 

 każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego obuwia podczas wychowania 

fizycznego, zajęć sportowych, meczy i turniejów - w zależności od miejsca odbywania się 

zajęć, 

 obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane sznurowadła w 

przypadku, gdy nie jest na rzepy, gumki lub wsuwane, 

 

5. Wygląd ucznia:  

 

a) włosy: 

 fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste, niefarbowane, bez 

widocznych wygoleń, bez dopinanych sztucznych warkoczyków i dredów, nie mogą 

przeszkadzać podczas pisania, czytania ora zajęć sportowych - winny być odpowiednio 

spięte) 

 

b) ozdoby: 

 w szkole uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik), 

 podczas zajęć sportowych obowiązuje absolutny zakaz noszenia biżuterii, 

 dziewczęta nie malują paznokci i nie robią makijażu, 

 absolutny zakaz tatuaży 

 zabrania się noszenia nakryć głowy (czapek, kapturów) na terenie szkoły 

 

6. Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu uczeń może ponieść następujące konsekwencje: 

 upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy, 

 rozmowa wychowawcza ucznia – pouczenie, 

 w przypadku powtarzającego się łamania regulaminu wpis do dziennika elektronicznego 

uwagi, 



 

 

 

 pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców lub 

prawnych opiekunów, 

 rozmowa z Dyrektorem Szkoły, 

 rozmowa z Dyrektorem Szkoły w obecności rodziców ucznia. 

 

7. Procedury dotyczące rodziców/opiekunów prawnych: 

 Rodzice/prawni opiekunowie na początku roku szkolnego zostają zapoznani z niniejszym 

regulaminem i mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie zamienne, strój szkolny, 

galowy, sportowy oraz dopilnować, aby dziecko przychodziło do szkoły zgodnie z 

ustaleniami w/w regulaminu. 

 W przypadku łamania przez dziecko postanowień statutu szkoły i regulaminu stroju 

uczniowskiego, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są podjąć działania mające na 

celu poprawę zachowania dziecka (stawić się w szkole na rozmowę z wychowawcą lub 

pedagogiem, dołożyć starań, by uczeń chodził do szkoły odpowiednio ubrany i 

wyposażony). 

 

8. Procedury dotyczące nauczycieli: 

 Do kontroli przestrzegania przez uczniów regulaminu stroju i wyglądu ucznia zobowiązani 

są wszyscy nauczyciele, 

 W przypadku niestosownego i niezgodnego z regulaminem wyglądu ucznia, każdy 

nauczyciel ma obowiązek zapisać stosowną uwagę w zeszycie uwag (uwagę o 

niestosowaniu się do regulaminu przez ucznia wpisuje się tylko raz w danym dniu). 

 W przypadku nagminnego łamania regulaminu przez ucznia, wychowawca klasy jest 

zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

 Nagminne łamanie regulaminu będzie miało wpływ na ustalenie końcowej oceny 

zachowania. 

 


