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ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY 

 
 

ZASADY NOSZENIA STROJU UCZNIOWSKIEGO WSZKOLE PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA 

SALEZJAOSKIEGO  

IM. BŁ. LAURY VICUNA W BYDGOSZCZY 
 

 
STRÓJ UCZNIOWSKI: 

 
1. Każdy uczeo posiada strój galowy, który ma obowiązek nosid w czasie: 

 
o uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,  
o grupowych lub indywidualnych wyjśd poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,  
o imprez okolicznościowych, próbnych egzaminów jeżeli taką decyzję podejmie 

wychowawca klasy, Dyrekcja Szkoły lub Rada Pedagogiczna. 
 
 

2. Przez strój galowy należy rozumied:  
dla dziewcząt – granatowy pulower z logo szkoły, biała koszula, spódniczka w szkocką kratkę, 

pantofle, 
 
dla chłopców – granatowy pulower z logo szkoły, biała koszula oraz długie granatowe lub czarne 

spodnie, krawat w szkocką kratkę, ciemne, męskie półbuty. 

 

3. Ubiór codzienny:  
W okresach letnich i wiosennych granatowa, niebieska, błękitna lub biała koszulka (T-shirt) 

z logo szkoły oraz: 

 
o dziewczynki - odpowiedniej długości spódniczka lub spodnie bez ekstrawagancji, półbuty 

lub obuwie sportowe,  
o chłopcy -spodnie (bez ekstrawagancji i bez utożsamiania się z żadną subkulturą), półbuty 

lub obuwie sportowe, 

albo: 
w okresach chłodniejszych - jesiennych i zimowych granatowa kamizelka (pulower) z logo szkoły lub 

granatowa, niebieska, błękitna lub biała koszulka ( T-shirt) z logo szkoły oraz: 

 

 dziewczynki – odpowiedniej długości spódniczka lub spodnie bez ekstrawagancji, półbuty 

lub obuwie sportowe, 

 chłopcy - spodnie (bez ekstrawagancji i bez utożsamiania się z żadną subkulturą), półbuty lub 

obuwie sportowe, 

4. Środa jest dniem bez mundurka. Tego dnia uczniowie są zobowiązani do przestrzegania 

następujących zasad związanych z ubiorem: 

 
o dziewczynki- ubierają odpowiedniej długości spódniczkę lub spodnie bez 

ekstrawagancji, półbuty lub obuwie sportowe,  
o chłopcy- ubierają spodnie (bez ekstrawagancji i bez utożsamiania się z żadną 

subkulturą), półbuty lub obuwie sportowe. 
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*Spódniczka u dziewcząt nie może byd zbyt krótka we wszystkich wersjach ubioru szkolnego, 

kolor spodni czy spódniczek w codziennym stroju nie może byd jaskrawy.    *W okresie 

letnim spodnie u chłopców nie mogą byd plażowe, typu – szorty sportowe. 

 
5. Uczeo ma obowiązek przestrzegad zasad higieny osobistej oraz estetyki związanej z 

wyglądem (makijaż, farbowane włosy, ekstrawaganckie fryzury). 
 
6.Uczniowie nie mogą nosid ozdób /łaocuchów, bransoletek, kolczyków/, uczennice nie 

powinny nosid dużych ozdób i zbyt wyeksponowanych.  
7.Sposób wywiązywania się uczniów z obowiązku noszenia stroju szkolnego i galowego będzie 

miał istotny wpływ na ocenę zachowania. 

 

Strój obowiązuje przez cały czas przebywania ucznia w szkole  

i podczas reprezentowania szkoły. 

 

Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Dyrekcja Szkoły. 
 

 

Zarządzenie obowiązuje od 20 stycznia 2012 roku. 
 
 
 
 
 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
 
 
 
 

Bydgoszcz, 1 września 2017 r. 


