Obowiązują następujące zasady stroju szkolnego i wyglądu ucznia
w Szkole Podstawowej nr 83
1) Uczniów obowiązuje wygląd estetyczny i schludny, co należy rozumieć jako:
 czyste i skromne ubranie bez świecących, jaskrawych dodatków ( np. pasków )
 długie spodnie i nieprzezroczyste bluzki w stonowanym kolorze
 spódniczki o długości maksymalnie 5 cm nad kolanem
 buty na zmianę w szkole na obuwie na jasnej i antypoślizgowej podeszwie
 brak kolczyków w nosie, brodzie, brwiach, pępku i języku
 uczesanie nie powinno przeszkadzać podczas pracy ( opadać na oczy, długie włosy mają być spięte! )
 włosy w kolorze naturalnym, nie farbowane
 na ubrania wierzchnie jest miejsce w szatni, wyklucza się je wnoszenie na lekcje
 niedopuszczalny makijaż oraz pomalowane lakierem paznokcie
 na szczególne okazje – uroczystości szkolne, koncerty, wyjazdy do teatrów, egzaminy – obowiązuje
strój galowy:
 dla dziewcząt czarna lub granatowa spódnica albo spodnie o klasycznej linii i biała bluzka z
rękawami
 dla chłopców garnitur lub ciemne spodnie o klasycznym kroju, biała lub inna stosowna koszula
 na chłopięcą koszule czy dziewczęcą bluzkę ewentualnie sweter czarny, granatowy lub biały
 do teatru dziewczęta mogą włożyć sukienki wieczorowe z przykrytymi ramionami
 na bal na zakończenie szkoły i poloneza dziewczęta mogą być ubrane w sukienki o długości do
kolan z przykrytymi ramionami i niewielkim dekoltem w stosownym kolorze
 uczesanie, buty i inne dodatki lub ich brak określono powyżej
 strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego ustalany jest z nauczycielem
tego przedmiotu
 biżuteria ograniczona do minimum ( dopuszcza się niewielkie kolczyki przy uszach, drobny łańcuszek,
mały pierścionek )
 tylko na dyskoteki dozwolony jest strój bardziej ekstrawagancki – kolorowe bluzki, biżuteria, delikatny
makijaż
 w czasie pobytu w szkole lub w innych budynkach łącznie z grupą szkolną zabrania się noszenia czapek
i kapturów
2) Należy pamiętać o tym, że schludny wygląd ucznia musi iść w parze z kulturą osobistą, w tym z kulturą
języka. Zabrania się używania niecenzuralnych słów, wulgarnych gestów oraz zachowań niestosownych na
terenie szkoły.
3) Nie wolno żuć gumy i jeść na lekcjach.
4) Podczas zajęć szkolnych ( lekcje w szkole i w terenie, przerwy, spotkania tematyczne, zajęcia z
wychowawcą, akademie, koncerty, przedstawienia, muzea, kina, wystawy itp. ) telefony komórkowe
należy bezwzględnie wyłączyć ! Każdy uczeń, który musi skontaktować się telefonicznie z opiekunami
zgłasza to nauczycielowi prowadzącemu lekcję lub dyżurującemu, a ten wskazuje mu miejsce gdzie może
uruchomić łączność. W razie pilnej potrzeby uczniowie, którzy nie mają własnego telefonu, mogą
skorzystać z telefonów stacjonarnych znajdujących się w sekretariacie, gabinecie wicedyrektora oraz
pedagoga szkolnego.
5) Obowiązuje podpisywanie ubiorów pozostawianych w szatni, plecaków, piórników, strojów
gimnastycznych w celu zabezpieczenia ich przed zaginięciem.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
 biżuterię przynoszoną do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikłe
z noszenia biżuterii
 zgubienie bądź zniszczenie telefonów komórkowych uczniów
Zachowania niezgodne z powyższymi zasadami będą oceniane i karane zgodnie z przepisami zawartymi w
Statucie Szkoły, Regulaminie Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Katalogu Praw i Obowiązków.
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