
Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 08/10/11 
z dnia 8 listopada 2010 r. 

 
w sprawie: ustalenia schludnego stroju uczniowskiego na terenie Szkoły Podstawowej  

nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku   
 
Działając na podstawie: art. 64a ust.6,7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 
(z późn. zm. Dz.U.z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 
991) 
 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE: 
 

§ 1 
Od dnia 01 grudnia 2010r. nie jest obowiązkowe noszenie przez uczniów jednolitego stroju 
uczniowskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku. 

 
§ 2 

Podczas zajęć szkolnych obowiązuje schludny strój; estetyczny; w stonowanych kolorach; 

odpowiedni do wieku; bez nadmiaru biżuterii; zakrywający uda, brzuch, ramiona, dekolt 

i plecy; strój ucznia nie może reprezentować żadnej subkultury. 

§ 3 
 

Uczniom nie wolno farbować włosów. Zobowiązani są nosić klasyczne fryzury, nie stosować 

makijażu, nie malować paznokci, nie zakładać kolczyków do nosa, warg i brwi. 

§ 4 
Uczniowie zobowiązani są nosić strój galowy, tj. białą bluzkę lub koszulę oraz ciemną 

spódnicę lub ciemne spodnie podczas uroczystości szkolnych, wyjść o charakterze 

reprezentacyjnym, imprez okolicznościowych wskazanych przez Dyrektora Szkoły 

lub nauczycieli. 

§ 5 
Uczniowie zobowiązani są zakładać strój gimnastyczny, tj. białą koszulkę z krótkim 

rękawem, ciemne spodenki gimnastyczne oraz tenisówki na niebrudzącej podeszwie na lekcje 

wychowania fizycznego lub inne wskazane przez nauczyciela zajęcia ruchowe. 

§ 6 
Uczniowie maja obowiązek w okresie jesienno- zimowym (określonym przez Dyrektora 

Szkoły) zakładać zmienne obuwie (tenisówki na niebrudzącej podeszwie) i zostawiać 

wierzchnie okrycia w szatni. 



 
§ 7 

Zaopatrzenie ucznia w odpowiedni strój jest obowiązkiem każdego rodzica.  
 

§ 8 
W związku z wydanym zarządzeniem odpowiednie zapisy znajdą się w statucie szkoły. Będą 
one także określać sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie będzie 
wymagać noszenia przez niego ustalonego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach. 

 
§ 9 

Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli wychowawców do przekazania niniejszej informacji 
rodzicom uczniów na zebraniach rodzicielskich w dniu 14 grudnia 2010r. 
 

§10 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia  2010 roku. 

 


