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REGULAMIN  

JEDNOLITEGO STROJU UCZNIOWSKIEGO 

 

Rozdział I   

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1   

1. W Miejskim Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu obowiązuje uczniów 

noszenie jednolitego stroju szkolnego 
Podstawa prawna:  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września  1991 art.64a , Statut  Miejskiego 

                                             Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu § 23 pkt. 1     

2. Wzór jednolitego stroju określa Dyrektor Szkoły na podstawie decyzji podjętych przez 

przedstawicieli Rady Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej                           

i Uczniowskiej Rady Szkoły. 

 

Rozdział II 

WZÓR I ZASADY NOSZENIA STOJU  

§ 2  

1. W Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu obowiązuje następujący wzór jednolitego 

stroju uczniowskiego 

• dziewczęta – biała lub granatowa koszulka (typ t-shirt) z kołnierzykiem lub bez,               

z krótkim lub długim rękawem, niebieska lub biała koszula, granatowa kamizelka, 

granatowy sweter lub bluza, żakiet, spódnica  w kratkę 

• chłopcy – biała lub granatowa koszula (typ t-shirt) z kołnierzykiem lub bez,                 

z krótkim lub długim rękawem, niebieska lub biała koszula, granatowa kamizelka, 

granatowy sweter lub bluza, granatowa marynarka 

2. Uczniowie mogą wybierać zamiennie jeden z wyżej wymienionych elementów stroju. 

3. Na każdym elemencie ubioru, po lewej stronie na piersi  ma być wyhaftowane logo 

szkoły lub przyszyta tarcza szkolna. 

§ 3 

1. Z okazji świąt i uroczystości szkolnych, miejskich lub państwowych oraz podczas 

reprezentowania szkoły uczeń zakład strój galowy tzn. białą bluzkę lub koszulę czarne 

lub granatowe spodnie, dziewczęta spódnicę lub spodnie. Uzupełnieniem stroju jest 

marynarka dla chłopców lub żakiet dla dziewcząt. 
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§ 4 

1. Sytuacje, w których uczeń nie  zakłada jednolitego stroju uczniowskiego to: 

1) bal gimnazjalny 

2) dyskoteki i  zabawy organizowane w szkole 

3) jeden dzień tygodnia, określony przez Dyrektora Szkoły po  konsultacji z Radą 

Pedagogiczną i Uczniowską Radą Szkoły (środa). 

2. Dzień wolny od noszenia stroju powinien być wykorzystany na wypranie                            

i odświeżenie stroju. 

3. Dyrektor Szkoły, może jednorazowo wyrazić zgodę na  nie  noszenie jednolitego 

stroju szkolnego w wyjątkowych sytuacjach nie określonych § 4 pkt 1 regulaminu 

4. Pozostałe zasady  regulujące obowiązek dbania przez uczniów o estetyką i wygląd 

ucznia reguluje Statut Szkoły i  Regulamin Szkoły 

§ 5 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania uwzględnia niezastosowanie się uczniów do 

obowiązku noszenia jednolitego stroju uczniowskiego. 

2. Uczeń, który systematycznie będzie łamał obowiązek noszenia jednolitego stroju 

szkolnego może ponieść kary przewidziane w Statucie Szkoły. 

3. Kontrolę noszenia przez uczniów jednolitego stroju sprawują wychowawcy                        

i nauczyciele. 

4. Brak stroju jednolitego odnotowywany jest w zeszycie uwag. 

5. W wyjątkowych przypadkach, na podstawie  opinii lekarza lub orzeczenia psychologa, 

Dyrektor Szkoły po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej, może zwolnić ucznia              

z noszenia jednolitego stroju. 

 

Rozdział III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 6 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 

 
Dyrektor 

Miejskiego Gimnazjum nr 2 
im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu 

 
Grażyna Korczyk 

Oświęcim, dnia 10.09.2008 r.     ...................................................... 
                   pieczęć i podpis Dyrektora 

 


