
Regulamin stroju uczniowskiego 
Publicznej Szkoły Podstawowej  

Sióstr Zmartwychwstanek  
im. Matki Zofii Szulc 

w Częstochowie 

1. Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły, każdego ucznia na terenie szkoły 
obowiązuje strój  szkolny codzienny lub galowy. 

2. Strój szkolny, oprócz względów praktycznych, ma na celu pomoc  
w utożsamieniu się ucznia ze szkołą.  

3. Wygląd stroju ustala Dyrektor z Organem Prowadzącym. 

4. Poprzez „strój szkolny codzienny” rozumie się:  

W klasach I – III: 
dziewczęta: 
➢ koszulka (bluzka) bez nadruku, z krótkim lub długim 

rękawem (w kolorach – biały, niebieski, granatowy i szary), 
➢ sukienka (bezrękawnik) wg ustalonego wzorca z tarczą 

szkoły, 
➢ zmienione, po przyjściu do szkoły miękkie obuwie, 
chłopcy: 
➢ koszulka z krótkim lub długim rękawem bez nadruku (w 

kolorach – biały, niebieski, granatowy i szary), 
➢ granatowa bluza wg ustalonego wzorca z tarczą szkoły, 
➢ granatowe lub stonowane w kolorze spodnie (w okresie 

letnim spodnie mogą być o długości ¾), 
➢ zmienione, po przyjściu do szkoły obuwie. 

    W klasach IV-VIII: 
dziewczęta: 

➢ koszulka (bluzka) z krótkim lub długim rękawem bez 
nadruku (w kolorach – biały, niebieski, granatowy i szary), 
➢ kamizelka/żakiet wg ustalonego wzorca z tarczą szkoły 
➢ spódniczka wg ustalonego wzorca, 
➢ zmienione, po przyjściu do szkoły obuwie, 

   chłopcy: 
➢ koszulka z krótkim lub długim rękawem bez nadruku (w 

kolorach – biały, niebieski, granatowy i szary), 



➢ granatowa bluza o kroju marynarki  wg ustalonego wzorca 
z tarczą szkoły, 

➢ granatowe lub stonowane w kolorze spodnie (w okresie 
letnim spodnie mogą być o długości ¾), 

➢ zmienione, po przyjściu do szkoły obuwie. 

5. Poprzez „strój szkolny galowy” rozumie się: 
W klasach I-III 

dziewczęta: 
➢ biała koszulowa bluzka z kołnierzykiem, 
➢ sweter biały lub granatowy 
➢ spódniczka z białą lamówką wg ustalonego wzorca 
➢ zmienione, po przyjściu do szkoły obuwie, 
chłopcy: 
➢ biała koszula z kołnierzykiem, 
➢ ciemne (granatowe lub czarne) spodnie szyte na kant, 
➢ marynarka lub bluza o kroju marynarki wg ustalonego 

wzorca, z tarczą szkoły (lub garnitur), 
➢ zmienione po przyjściu do szkoły obuwie. 

W klasach IV-VIII 
dziewczęta: 
➢ biała koszulowa bluzka z kołnierzykiem, 
➢ sweter biały lub granatowy, 
➢ spódnica wg ustalonego wzorca, 
➢ zmienione, po przyjściu do szkoły obuwie, 
chłopcy: 
➢ biała koszula z długim rękawem i kołnierzem  
➢ ciemne (granatowe lub czarne) spodnie szyte na kant,  
➢ marynarka lub bluza o kroju marynarki wg ustalonego 

wzorca, z tarczą szkoły (garnitur),  
➢ zmienione po przyjściu do szkoły obuwie. 

Strój galowy obowiązuje w dni świąteczne zgodnie z kalendarzem świąt 
szkolnych. Może być także noszony w inne dni ustalone przez Dyrektora 
szkoły. 

6. Strój obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego: 
− biała koszulka bez nadruku, 
− krótkie spodenki lub getry w kolorze czarnym lub granatowym, 
− białe skarpetki bez nadruku, 
− sportowe zmienne obuwie z białą podeszwą, 



7. Rodzice uczniów pokrywają koszty stroju,  

8. W przypadku nienoszenia przez ucznia codziennego stroju szkolnego  
zgodnie z regulaminem, uczeń: 
➢ zostaje upomniany przez nauczyciela i otrzymuje wpis do zeszytu  

spostrzeżeń o uczniach danej klasy, 

➢przy braku poprawy nastąpi obniżenie oceny ze sprawowania, 

➢ stosuje się przepisy zgodne ze Statusem szkoły, 

9. W przypadku nieprzyniesienia przez ucznia stroju galowego zgodnie  
z regulaminem wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący 
pierwsze zajęcia w danym dniu powiadamia rodziców i zobowiązuje 
ich do przywiezienia stroju galowego. 

10.W razie zniszczenia lub zagubienia jakiejkolwiek części stroju, rodzice 
ucznia w trybie natychmiastowym są zobowiązani do jej uzupełnienia.
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