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PROCEDURA 
 

Nr procedury 
 

D - 5 
 

Postępowania   w przypadku braku  dbałości ucznia  

o schludny wygląd i strój uczniowski   
 

Wydanie 1 

 
1.0  Cel procedury. 

 

Celem niniejszej procedury  jest  określenie odpowiedniego stroju ucznia oraz wskazanie trybu 
postępowania nauczycieli w przypadku, gdy uczeń nie przestrzega dbałości o schludny wygląd                            
i odpowiedni  strój uczniowski. 
 

2.0  Zakres procedury 
 

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum 
im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach.  
 

3.0 Unormowania prawne 
 

1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 
a) uczniu - należy rozumieć przez to ucznia  PG im. Tadeusza Kościuszki                                     

w Kościerzycach; 
b) nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego nauczyciela PG im. Tadeusza Kościuszki                   

w Kościerzycach bez względu na status zatrudnienia;  

c) terenie szkoły - należy przez to rozumieć budynek szkoły wraz z gabinetami, korytarzami, 
toaletami, klubami szkolnymi, sklepikiem szkolnym,  salą gimnastyczną wraz z zapleczem 
sanitarnym oraz bezpośrednie otoczenie budynku szkolnego wraz  z placem szkolnym; 

d) zajęciach szkolnych - należy przez to rozumieć wszystkie zajęcia dydaktyczno- 
wychowawcze (obowiązkowe i dodatkowe) odbywające się na terenie szkoły lub poza szkołą 
pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły mającego uprawnienia do prowadzenia 

tego typu zajęć wraz z przerwami poprzedzającymi zajęcia, pomiędzy zajęciami                                      
i kończącymi zajęcia; 

e) imprezach szkolnych – należy przez to rozumieć wycieczki szkolne o charakterze 

dydaktycznym, turystyczno- krajoznawczym i inne uroczystości szkolne odbywające się na 
terenie szkoły lub poza szkołą; 

f) odpowiednim stroju uczniowskim - należy przez to rozumieć strój ucznia PG                          

im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach noszony przez ucznia/uczennicę na terenie szkoły:  
A) podczas zajęć szkolnych, składający się z:  

1) w przypadku uczennicy: 

1. bluzki, koszuli, swetra lub innego elementu garderoby, zakrywającego ramiona                       
i brzuch z płytkim dekoltem oraz  

2. spodni  lub spódnicy, sukienki, spodenek o minimalnej długości do połowy ud 

uczennicy; 
2) w przypadku ucznia: 

1. koszulki, swetra, bluzy lub innego elementu garderoby zakrywającego ramiona                      

i brzuch oraz  
2. spodni lub spodenek o minimalnej długości do połowy ud ucznia;  

B) podczas uroczystości szkolnych i egzaminów tzw. strój galowy, składający się z: 

1) w przypadku uczennicy: 
1. białej bluzki lub koszuli zakrywającej ramiona i brzuch oraz  
2. spodni  lub spódnicy w kolorze czarnym lub granatowym o  minimalnej długości do 

połowy ud uczennicy; 
2) w przypadku ucznia: 

1. białej koszuli oraz  

2. spodni albo garnituru w kolorze czarnym lub granatowym;  
(wszystkie elementy garderoby damskiej i męskiej odpowiedniego stroju uczniowskiego nie mogą być 
wykonane z przeźroczystego materiału), 
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g) schludnym wyglądzie - należy przez to rozumieć wygląd ucznia PG im. Tadeusza 

Kościuszki w Kościerzycach w odpowiednim stroju uczniowskim, o którym mowa                         
w pkt 3, ust.1f, lit A i lit. B oraz zadbanych włosach (bez rażącej farby na włosach oraz 
ekstrawaganckiej fryzury), bez elementów piercingu w widocznych częściach ciała, (nie 

dotyczy kolczyków w uszach) wyzywającego makijażu (grube czarne kreski na powiekach lub 
wokół oczu, kolorowe cienie na powiekach, kolorowa, jaskrawa szminka, kolorowe paznokcie).         

2.  Uczeń PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach jest obowiązany do dbania                                    

o schludny wygląd oraz noszenia właściwego stroju uczniowskiego podczas zajęć szkolnych  oraz                 
w trakcie imprez szkolnych.  
3. Dopuszcza się odstępstwa od ww. stroju uczniowskiego w przypadkach:  

 udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, 

 udziału ucznia w imprezach o charakterze turystycznym lub artystycznym.  
4. W przypadkach wymienionych w pkt. 1.3. strój uczniowski określa PSO wychowania fizycznego lub 

jest ustalony z opiekunem imprezy. 
5.  Dbałość ucznia  o schludny wygląd i noszenie odpowiedniego stroju podlega ocenie zachowania 
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007  roku w   sprawie  warunków  i  sposobu  

oceniania,  k lasyfikowania  i  promowania   uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów  w  szkołach  publicznych  ( Dziennik  Ustaw nr 83, pozycja 562),  Statutem PG im. 
Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach, WSO i  Systemem Oceniania Zachowania. 

6.  Na początku roku szkolnego, wychowawca klasy informuje uczniów o kryteriach oceniania 
zachowania i obowiązujących procedurach, w tym procedurze postępowania w przypadku braku 
dbałości ucznia PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach o schludny wygląd i strój uczniowski. 

7. W przypadku nie wywiązywania się ucznia z obowiązku dbałości  o schludny wygląd 
 i noszenia odpowiedniego stroju, podczas zajęć szkolnych  oraz w trakcie imprez szkolnych, mają 
zastosowanie przepisy  Systemu Oceniania Zachowania, WSO i Statutu PG im. Tadeusza Kościuszki 

w Kościerzycach.   
4.0   Tryb postępowania nauczycieli w przypadku  braku dbałości ucznia PG im. Tadeusza 

Kościuszki w Kościerzycach o schludny wygląd i braku odpowiedniego stroju.  

1. W przypadku nie wywiązywania się ucznia z obowiązku dbałości o schludny wygląd 
i noszenia odpowiedniego stroju, podczas zajęć szkolnych oraz w trakcie imprez szkolnych, mają 
zastosowanie przepisy  Systemu Oceniania Zachowania, WSO i Statutu PG im. Tadeusza 

Kościuszki w Kościerzycach.   
2. W przypadku zauważenia przez nauczyciela nieodpowiedniego stroju u ucznia Gimnazjum           

lub braku schludnego wyglądu  w trakcie zajęć na terenie szkoły bądź imprez szkolnych 

nauczyciel dyscyplinuje ucznia (zwraca uwagę i prosi o poprawę wyglądu) oraz wpisuje uwagę 
uczniowi do indeksu (dziennika)  lub informuje wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu.  

 3.  Wychowawca klasy po przeczytaniu uwagi negatywnej bądź otrzymaniu informacji ustnej od 

innego nauczyciela lub pracownika szkoły udziela uczniowi stosownej kary wg  przedstawionych 
zasad:  

1) przyznanie uczniowi punktów karnych za brak dbałości o schludny wygląd lub  strój uczniowski   

(-5 pkt) / każdorazowo  na dany dzień; 
2) skierowanie ucznia na Komisję Wychowawczą w przypadku pięciokrotnego złamania zasad 

procedury (– 25punktów). 

4.  Komisja Wychowawcza (psycholog szkolny – przewodniczący, opiekun SU, rzecznik praw ucznia, 
wychowawca ucznia, którego dotyczy rozpatrywana sytuacja) postępuje w sposób następujący:  
1)  po pięciokrotnym złamaniu procedury – 25 pkt. Komisja informuje ucznia o kolejnym etapie 

działania, czyli zredagowaniu i wysłaniu upomnienia pisemnego do rodziców/prawnych 
opiekunów, informującego o zaistniałej sytuacji.  

      2) po kolejnym złamaniu procedury przyznanie kolejnych – 5 pkt i wezwanie rodzica/prawnego 

opiekuna do szkoły, celem ustalenia dalszego toku postępowania wychowawczego wobec 
ucznia. 

3) jeśli powyższe działania nie przyniosą poprawy i uczeń otrzymuje kolejne – 5pkt                         

i pisemną naganę wychowawcy klasy. 
4) jeżeli i te działania nie przyniosą poprawy wówczas kolejne – 5 pkt oraz:  

                   a)    nagana Dyrektora,  

b) przeniesienia ucznia do innego oddziału, 
c) wniosek Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty o skreślenia z listy uczniów. 

5. Tryb postępowania Komisji Wychowawczej  reguluje Regulamin Komisji Wychowawczej.  
 

5.0  Dokumenty związane. 
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1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, k lasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów              
i egzaminów w szkołach publicznych( Dz . U.  z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r,. Nr. 256. poz. 2572). 
3. Statut PG im. Tadeusza Kościuszk i w Kościerzycach.  

 

mgr Roman Czechowski  


