
REGULAMIN 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA DE LA SALLE 

 

1. Szkoła jest placówką katolicką. Wartościami nadrzędnymi są wartości chrześcijańskie. 
    Wychowanie dzieci oparte jest na nauczaniu Kościoła Katolickiego. 

2. Zajęcia rozpoczynają się modlitwą na pierwszej godzinie lekcyjnej. 

3. Uczniowie są zobowiązani do noszenia stroju szkolnego: 

a) Dziewczynki 

Strój codzienny: 

 – bluzka niebieska polówka (długi rękaw, krótki rękaw) z emblematem szkoły, do tego 
rozpinana gładka bluza / sweter bez napisów, wzorów, naszywek, rysunków w kolorach 
szkolnych: białym, czarnym, granatowym, niebieskim lub szarym. Spod bluzy / sweterka 
powinien być widoczny kołnierzyk polówki. 

– spódnica granatowa materiałowa. Minimalna długość spódnicy 5-10 cm przed kolanami, 
proporcjonalnie do wzrostu. Rajstopy gładkie czarne, białe, granatowe, cieliste oraz gładkie 
getry granatowe lub czarne. 

– w okresie zimowym od 1.XII do 1.III istnieje możliwość noszenia gładkich spodni 
materiałowych lub dżinsów w kolorze granatowym lub czarnym. Zakaz noszenia spodni z 
dziurami, przetarciami bądź naszywkami oraz noszenia getrów / legginsów. 

Strój galowy: 

– biała bluzka koszulowa 

– spódnica granatowa materiałowa. Minimalna długość spódnicy 5-10 cm przed kolanami, 
proporcjonalnie do wzrostu. Rajstopy gładkie czarne, białe, granatowe lub cieliste. W okresie 
zimowym od 1.XII do 1.III dopuszczalne jest noszenie do spódnicy galowej gładkich 
jednobarwnych granatowych getrów. 

b) Chłopcy 

Strój codzienny: 

– bluzka niebieska polówka (długi rękaw, krótki rękaw) z emblematem szkoły, do tego 
rozpinana gładka bluza / sweter bez napisów, wzorów, naszywek, rysunków w kolorach 
szkolnych: białym, czarnym, granatowym, niebieskim lub szarym. Spod bluzy / sweterka 
powinien być widoczny kołnierzyk polówki. 

– spodnie materiałowe lub dżinsy w kolorze granatowym lub czarnym, bez dziur, przetarć      
i naszywek. Zakaz noszenia dresów. 

Strój galowy: 

– biała koszula. 

– spodnie granatowe eleganckie, garniturowe. 



Strój gimnastyczny dla wszystkich uczniów: 

– żółta koszulka z logo szkoły. 

– granatowe lub czarne spodenki sportowe. 

– obuwie sportowe na białej podeszwie. 

b) Zakaz noszenia długich, pomalowanych paznokci oraz w trakcie roku szkolnego   
    obowiązuje zakaz farbowania włosów. 
c) Zakaz makijażu. 

4. W wyznaczonym dniu odbywają się konsultacje z nauczycielami. W pozostałych  
    przypadkach należy umawiać się przez dziennik elektroniczny. 

5. Zabrania się korzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego oraz urządzeń do  
    komunikowania się. 

6. Za zagubione rzeczy na terenie szkoły oraz podczas wyjść poza jej teren Szkoła nie ponosi  
    odpowiedzialności finansowej. 

7. Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania Statutu Szkoły oraz innych dokumentów  
    obowiązujących w Szkole. Jeżeli występują wątpliwości w sprawach oceniania, należy  
    problemy wyjaśnić najpierw z nauczycielem uczącym danego przedmiotu, następnie z  
    wychowawcą, a ostatecznie z Dyrekcją Szkoły. 

8. W sprawach konfliktowych między dziećmi, rodzice jednej strony nie mogą samodzielnie  
    rozwiązywać problemu bez udziału rodzica/opiekuna drugiej strony bądź  
    wychowawcy/nauczyciela. 

9. Nie komentujemy w obecności dzieci wpisanych uwag. Jeżeli się z nimi nie zgadzamy,  
    kontaktujemy się z nauczycielem lub wychowawcą w godzinach ustalonych z  
    nauczycielem celem wyjaśnienia sprawy.  

10. Terminowo regulujemy opłaty czesnego. 

 

 

Zapoznałem/am się z obowiązującymi w szkole zasadami. 

    …………………………………………………… 
                                  (data i podpis) 

 

 

    

 


