
Kodeks stroju szkolnego 
 
1. Niniejszy kodeks stanowi doprecyzowanie: 

1) § 24 ust. 5. pkt 14) Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 
w Bielsku-Białej. 

2) §1 ust. 5. pkt 1) Kryteriów oceny zachowania w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa 
Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. 

3) §1 ust. 6. pkt 4) litera p) Kryteriów oceny zachowania w Szkole Podstawowej nr 2 
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. 

2. Codzienny strój szkolny ucznia powinien być: 
1) czysty, schludny, estetyczny, 
2) w kolorystyce dowolnej z wyjątkiem kolorów jaskrawych i odblaskowych, 
3) nie odsłaniający ramion, brzucha, dekoltu, pleców, ud, 
4) bez błyszczących dodatków np. cekinów 
5) pozbawiony niestosownych nadruków, wulgaryzmów i niczego, co obrażałoby innych lub 

mogło by wywoływać agresję. 
3. Podczas zajęć sportowych uczeń powinien mieć strój sportowy składający się z: 

1) białej, sportowej koszulki z krótkim rękawkiem, z dopuszczalnym jedynie małym nadrukiem – 
logo producenta, 

2) sportowych spodenek w ciemnym kolorze (czarne, granatowe, grafitowe), 
3) dodatkowo dresu w chłodne dni, 
4) obuwia zamiennego – sportowego na nieślizgającej się, nierysującej podeszwie, 

sznurowanego lub na rzepy. 
4. Strój sportowy jest strojem zmiennym i obowiązkiem każdego ucznia jest jego zmiana po 

każdych zajęciach sportowych. 
5. Poprzez stosowny wygląd ucznia rozumie się: 

1) fryzury uczniów odpowiadające zasadom higieny (czyste, schludne, niefarbowane, bez 
widocznych wygoleń, bez dopinanych, sztucznych warkoczyków, nie mogą przeszkadzać 
podczas pisania, czytania oraz zajęć sportowych – winny być odpowiednio spięte), 

2) dopuszczalną jedynie skromną, drobną biżuterię, w przypadku dziewcząt małe kolczyki 
w uszach, 

3) brak makijażu oraz malowania paznokci, 
4) brak tatuaży, 
5) zabrania się na terenie szkoły noszenia na głowach kapturów lub innych nakryć głowy. 

6. Przyjmuje się następujące zasady dotyczące obuwia zamiennego: 
1) uczniowie codziennie zmieniają obuwie na terenie szkoły, 
2) obowiązuje obuwie zamienne na nierysujących podeszwach, 
3) obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane sznurowadła w przypadku, 

gdy nie jest na rzepy, gumki lub wsuwane. 
7. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczeń może ponieść następujące konsekwencje: 

1) upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy, 
2) rozmowa wychowawcza – pouczenie, 
3) w przypadku powtarzającego się łamania regulaminu wpis uwagi negatywnej w dzienniku 

elektronicznym, 
4) pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców lub prawnych 

opiekunów, 
5) rozmowa z Dyrektorem Szkoły, 
6) rozmowa z Dyrektorem Szkoły w obecności rodziców ucznia. 

8. Niniejszy regulamin powstał z inicjatywy Rady Rodziców, został stworzony przez Zespół 
Zadaniowy powołany przez Dyrektora Szkoły. Regulamin został wprowadzony w życie po 
uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego szkoły.  


