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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU DBAŁOŚCI
UCZNIA ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE
O SCHLUDNY WYGLĄD I STRÓJ UCZNIOWSKI.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2015r, poz. 843)
 Statut ZSZiO w Kamiennej Górze.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Ilekroć w procedurze jest mowa o
a) uczniu - należy rozumieć przez to ucznia ZSZiO w Kamiennej Górze,
b) nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego nauczyciela ZSZiO bez względu na status
zatrudnienia,
c) terenie szkoły - należy przez to rozumieć wszystkie budynki szkoły wraz z gabinetami,
korytarzami, sklepikiem szkolnym, halę sportową wraz z zapleczem sanitarnym oraz bezpośrednie
otoczenie budynków szkolnych wraz z parkiem przyszkolnym i przejściem między budynkami
szkoły,
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 ZSZiO noszony przez
ucznia (uczennicę) na terenie szkoły:
A. podczas zajęć szkolnych, składający się z :
1) w przypadku uczennicy:
a. bluzki, koszuli, swetra lub innego elementu garderoby, zakrywającego ramiona
i brzuch z płytkim dekoltem oraz
b. spodni lub spódnicy, sukienki, spodenek o minimalnej długości do połowy ud
uczennicy;
2) w przypadku ucznia:
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a. koszulki, swetra, bluzy lub innego elementu garderoby zakrywającego ramiona
i brzuch oraz
b. 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:
a. białej bluzki lub koszuli zakrywającej ramiona i brzuch oraz
b. spodni lub spódnicy w kolorze czarnym lub granatowym o minimalnej długości do
połowy ud uczennicy;
2) w przypadku ucznia:
a. białej koszuli oraz
b. spodni albo garnituru w kolorze czarnym lub granatowym;
Wszystkie elementy garderoby damskiej i męskiej odpowiedniego stroju uczniowskiego nie mogą być
wykonane z przezroczystego materiału oraz nie mogą być ozdobione jakimikolwiek symbolami
powszechnie uważanymi za niemoralne, obraźliwe lub dyskryminujące, m.in.: wulgaryzmami,
zakazanymi znakami nacjonalistycznymi, a także symbolami lub zdjęciami substancji odurzających,
alkoholu, narkotyków.
g) schludnym wyglądzie - należy przez to rozumieć wygląd ucznia ZSZiO w odpowiednim stroju
uczniowskim,
o
którym
mowa
w
ppkt
f)
oraz
zadbanych
włosach.
1.2. Uczeń ZSZiO jest obowiązany do dbania o schludny wygląd oraz noszenia właściwego stroju
uczniowskiego podczas zajęć szkolnych oraz w trakcie imprez i uroczystości szkolnych.
1.3. Dopuszcza się odstępstwa od stroju uczniowskiego o którym mowa w ppkt f) w przypadkach:
1)
udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego,
2)
udziału ucznia w imprezach o charakterze turystycznym lub artystycznym,
3)
ucznia klasy mundurowej.
1.4. W przypadkach wymienionych w pkt. 1.3.1) strój uczniowski określa PSO wychowania fizycznego.
1.5. W przypadkach wymienionych w pkt. 1.3.2) strój uczniowski jest ustalony z opiekunem imprezy.
1.6.W przypadkach wymienionych w pkt. 1.3.3) strój uczniowski określa „Regulamin klasy mundurowej”.
1.7. Dbałość ucznia o schludny wygląd i noszenie odpowiedniego stroju podlega ocenie zachowania
zgodnie ze Statutem ZSZiO i Regulaminem Oceniania Zachowania.
1.8. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca klasy informuje uczniów o kryteriach oceniania
zachowania i obowiązujących procedurach, w tym procedurze postępowania w przypadku braku dbałości
ucznia ZSZiO o schludny wygląd i strój uczniowski.
1.9. W przypadku niewywiązywania się ucznia z obowiązku dbałości o schludny wygląd
i odpowiedni strój uczniowski, podczas zajęć szkolnych oraz w trakcie imprez i uroczystości szkolnych,
mają zastosowanie przepisy zgodnie ze Statutem ZSZiO, Regulaminem Oceniania Zachowania.

II. Postępowanie nauczycieli w przypadku braku dbałości ucznia ZSZiO
o schludny wygląd i odpowiedni strój uczniowski.
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2.1. W przypadku zauważenia przez nauczyciela nieodpowiedniego stroju u ucznia ZSZiO 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 dziennika lub
informuje wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu.
2.2.Wychowawca klasy po przeczytaniu uwagi negatywnej bądź otrzymaniu informacji ustnej od innego
nauczyciela lub pracownika szkoły przyznaje uczniowi punkty negatywne zgodnie z Regulaminem
Oceniania Zachowania.
2.3. W przypadku notorycznego niewywiązywania się ucznia z obowiązku dbałości o schludny wygląd
i odpowiedni strój uczniowski, wychowawca klasy kieruje ucznia na Komisję Wychowawczą.
2.4. Komisja Wychowawcza może po rozpatrzeniu sprawy zastosować kary regulaminowe, zgodnie ze
Statutem ZSZiO oraz Regulaminem Komisji Wychowawczej.

Procedura obowiązuje od 1.09.2015r.
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