
STRÓJ SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 im. POLSKICH ODKRYWCÓW W GŁOGOWIE 

 

CAŁOŚĆ UBIORU UCZNIA MUSI BYĆ CZYSTA, SCHLUDNA I ESTETYCZNA 

Dyrektor szkoły w szczególnych dniach może podjąć decyzję o innym stroju uczniowskim niż 

codziennym. 

 

STRÓJ CODZIENNY 

 Dziewczęta:  

 odpowiednia do pogody garderoba (t-shirt, bluzka, bluza, sweter) z krótkim lub długim rękawem, w 

stonowanych kolorach, bez wulgarnych i niestosownych napisów, zasłaniająca dekolt, długość co 

najmniej do połowy bioder (zasłaniająca brzuch) , spodnie lub spódnica (nie mini)  

 buty bezpieczne, na płaskiej podeszwie, niepozostawiające śladów na podłodze, (w dni deszczowe 

oraz w okresie jesień – wiosna, od chwili ogłoszenia takiego obowiązku przez dyrektora, obowiązuje 

obuwie zmienne), 

  kolczyki jedynie w uszach, bezpieczne- niewiszące, 

  biżuteria skromna,  

 paznokcie krótkie, niemalowane na jaskrawo (najlepiej kolorem cielistym), niezdobione, 

 bez makijażu i ekstrawaganckich fryzur; 

Chłopcy:  

 odpowiednia do pogody garderoba- t-shirt, bluza- z krótkim lub długim rękawem, w stonowanych 

kolorach, bez wulgarnych i niestosownych napisów,, spodnie długie lub krótkie jednokolorowe, w 

kolorach wymienionych powyżej 

  buty niepozostawiające śladów na podłodze (w dni deszczowe oraz w okresie jesień – wiosna, od 

chwili ogłoszenia takiego obowiązku przez dyrektora, obowiązuje obuwie zmienne) 

  biżuteria skromna, bez kolczyków  

 bez ekstrawaganckich fryzur.  

STRÓJ GALOWY 

 Obowiązuje w dniach: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, podczas apeli szkolnych z okazji 

świąt państwowych: 3 maja i 11 listopada oraz sprawdzianów na zakończenie szkoły.  

Dziewczęta:  

 biała bluzka, spódnica (najkrótsza ok. 5 cm nad kolano) albo spodnie granatowe lub czarne, 

ewentualnie elegancka ciemna suknia (typ mała – czarna)  

 buty bezpieczne, niepozostawiające śladów na podłodze, mogą być na niewysokim obcasie, 

  pozostałe ustalenia jak w stroju codziennym.  



Chłopcy:  

 biała koszula z długim lub krótkim rękawem, ewentualnie krawat, spodnie długie, granatowe lub 

czarne lub garnitur.  

 pozostałe ustalenia jak w stroju codziennym. 

STRÓJ NA LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Biała koszulka, spodenki do kolan dowolnego koloru, białe skarpetki, obuwie zmienne (halówki, 

tenisówki, adidasy z jasną podeszwą, niepozostawiające śladów), dres sportowy (pod dresem musi 

być strój sportowy). Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na 

sportowe o jasnej podeszwie 


