Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

Załącznik nr 17 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

Procedura postępowania w przypadku braku dbałości ucznia
o schludny wygląd i strój uczniowski.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania
egzaminów

w

i

promowania
szkołach

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i

publicznych

(Dziennik Ustaw nr 83, pozycja 562) Statut Szkoły

Podstawowej nr 4 w Lubaniu

1. Informacje ogólne
1.1 Ilekroć w procedurze jest mowa o:
uczniu - należy rozumieć przez to ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Lubaniu
nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Kawalerów Uśmiechu w Lubaniu bez względu na status zatrudnienia
terenie szkoły - należy przez to rozumieć wszystkie budynki szkoły wraz z gabinetami, korytarzami,
sklepikiem szkolnym, salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym oraz bezpośrednie otoczenie
budynków szkolnych wraz z boiskami
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.
imprezach szkolnych - wycieczki szkolne o charakterze dydaktycznym, turystyczno krajoznawczym i inne uroczystości szkolne odbywające się na terenie szkoły lub poza szkołą.
odpowiednim stroju uczniowskim - należy przez to rozumieć strój ucznia noszony przez ucznia
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(uczennicę) na terenie szkoły:
a. podczas zajęć szkolnych, składający się z :
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;

3.

stroju szkolnego - mundurka
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.

3.

stroju szkolnego - mundurka

b. podczas uroczystości szkolnych i egzaminów tzw. strój galowy, składający się z:
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;

3.

stroju szkolnego - mundurka
w przypadku ucznia:

1.

białej koszuli oraz

2.

spodni albo garnituru w kolorze czarnym lub granatowym;

3.

stroju szkolnego - mundurka

(wszystkie elementy garderoby damskiej i męskiej odpowiedniego stroju uczniowskiego nie mogą
być wykonane z przeźroczystego materiału).
schludnym wyglądzie - należy przez to rozumieć wygląd ucznia

w odpowiednim stroju

uczniowskim, bezpiecznych butach, bez makijażu oraz zadbanych niefarbowanych włosach.

1.2. Uczeń

jest obowiązany do dbania o schludny wygląd oraz noszenia właściwego stroju

uczniowskiego podczas zajęć szkolnych oraz w trakcie imprez szkolnych.
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1.3. Dopuszcza się odstępstwa od ww. stroju uczniowskiego w przypadkach:
 udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego,
 udziału ucznia w imprezach o charakterze turystycznym lub artystycznym.
1.4. W przypadkach wymienionych w pkt. 1.3. strój uczniowski określa PSO wychowania
fizycznego lub jest ustalony z opiekunem imprezy.
1.5.

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, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw nr 83,
pozycja 562), Statutem Szkoły, WZO.
1.6. Na początku roku szkolnego, wychowawca klasy informuje uczniów o kryteriach oceniania
zachowania i obowiązujących procedurach, w tym procedurze postępowania w przypadku braku
dbałości ucznia o schludny wygląd i strój uczniowski.

2. Postępowanie nauczycieli w przypadku braku dbałości ucznia o schludny wygląd i braku
odpowiedniego stroju.
2.1. W przypadku zauważenia przez nauczyciela nieodpowiedniego stroju u ucznia
schludnego wyglądu

lub braku

w trakcie zajęć na terenie szkoły bądź imprez szkolnych nauczyciel

dyscyplinuje ucznia (zwraca uwagę i prosi o poprawę wyglądu) oraz wpisuje uwagę uczniowi
do zeszytu opinii ucznia lub informuje wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu.
2.2. Wychowawca klasy po otrzymaniu informacji ustnej od innego nauczyciela lub pracownika
szkoły udziela uczniowi stosownej kary wg przedstawionych zasad:
 wpisuje uwagę uczniowi w zeszycie opinii ucznia;
 kieruje ucznia na Zespół Wychowawczy w przypadku trzykrotnego złamania zasad
procedury.
2.3. Tryb postępowania Zespołu Wychowawczego reguluje Regulamin Zespołu Wychowawczego.

Niniejszą procedurę uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

