Regulamin stroju szkolnego
w Szkole Podstawowej AMS we Wrocławiu
Mundurek szkolny – ujednolicone ubranie noszone przez dzieci i młodzież szkolną;
Idea noszenia mundurka w naszej szkole: mundurki pomagają uczniom w budowaniu
poczucia wspólnoty i ułatwiają identyfikację ze szkołą. Są również praktyczne – uczniowie
nie tracą rano czasu na dobór stroju i są zawsze ubrani stosownie do okoliczności.
Strój galowy: biała bluzka, czarne spodnie/czarna spódnica, niesportowe, czarne buty.
Zasady w naszej szkole:
1. Zgodnie ze statutem Szkoły AMS (Rozdział XVII § 71 pkt.11) uczeń w czasie trwania
zajęć edukacyjnych i na przerwach zobowiązany jest do godnego noszenia mundurka
szkolnego, dbania o jego czystość, schludność i estetyczny wygląd.
2. Dopuszczalne jest dwukrotne w semestrze przyjście do szkoły bez mundurka bez
usprawiedliwienia i wyraźnej przyczyny.
3. Uczniowie noszą mundurek szkolny od poniedziałku do czwartku, piątek pozostaje
dniem, w którym uczniowie nie muszą ubierać mundurka szkolnego
4. Uczniowie są zobowiązani do noszenia mundurka podczas każdego wyjścia klasowego
(warsztaty poza szkołą, wyjścia do kina etc), chyba, że charakter miejsca będzie wymagał
innego stroju (np. teatr, opera)
5. Uczeń w wyjątkowych sytuacjach może przyjść do szkoły w stroju innym niż mundurek
tj. w stroju galowym
6. Strój galowy obowiązuje wszystkich uczniów naszej szkoły w dni uroczyste. Dniami
uroczystymi w szkole są apele m.in.: Rozpoczęcie Roku Szkolnego, Dzień Nauczyciela,
Dzień Niepodległości, Wigilia Klasowa, Zakończenie Roku Szkolnego.
7. Strój galowy obowiązuje również podczas konkursów przedmiotowych i olimpiad etapu
szkolnego, gminnego i wyższych.
8. Noszenie mundurka nie jest wymagane podczas: wyjazdowych wycieczek szkolnych,
Dnia Dziecka, zawodów sportowych, lekcji wychowania fizycznego. W w/w sytuacjach
obowiązuje strój sportowy lub dowolny strój, ale godny, skromny, czysty i schludny.
9. W wyjątkowych sytuacjach, np. upały, Dyrektor Szkoły może zdecydować o braku
konieczności noszenia mundurka.
10. W szczególnych przypadkach uczeń może zostać zwolniony z noszenia mundurka na
pewien czas. O zwolnieniu ucznia decyduje wychowawca w porozumieniu z dyrektorem.
Szczególne przypadki to: zgubienie lub zniszczenie mundurka, mundurek w trakcie
szycia, zmiana szkoły, choroba(złamana ręka).

11. W przypadku uchylania się od obowiązku noszenia mundurka uczniowie z klas I – VII nie
mogą uzyskać wyróżnienia na koniec roku szkolnego, a maksymalną oceną z zachowania
jest ocena dobra.
12. Do kontroli przestrzegania przez uczniów zasad noszenia mundurka zobowiązani są
wszyscy nauczyciele.
13. Noszenie mundurka sprawdza nauczyciel na pierwszej lekcji danej klasy każdego dnia.
Odnotowuje brak mundurka literką M przy sprawdzaniu obecności. Na koniec semestru
wychowawca zlicza każdorazowy brak mundurka. Jeżeli uczeń przyszedł do szkoły bez
mundurka od 3 do 5 razy to skutkuje to obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień,
od 5 – do 10 nie może mieć oceny wyższej niż dobra, jeżeli nie miał mundurka 10 - 15
razy nie może mieć oceny innej niż ocena poprawna. Powyżej 15 dni bez mundurka uczeń
otrzymuje nieodpowiednią ocenę zachowania.

