
 

 

REGULAMIN NOSZENIA MUNDURKA SZKOLNEGO 

W SP 3 IM. GEN. M. ZARUSKIEGO 

W ZAKOPANEM 

 
1. W szkole obowiązuje jednolity strój tzw. mundurek szkolny. 

Składa się z niebieskiej koszulki polo z krótkim rękawem z logo szkoły i 

granatowego rozpinanego swetra z niebieskimi paskami z logo szkoły lub 

granatowej koszulki polo z długim rękawem z logo szkoły. 

2. Ustala się następujący sposób noszenia mundurka szkolnego: 

  niebieska koszulka polo z logo szkoły, 

  niebieska koszulka polo z logo szkoły z granatowym swetrem z 

logo szkoły, 

  granatowa koszulka polo z logo szkoły, 

  dopuszcza się noszenie pod niebieską koszulką polo z krótkim 

rękawem koszulki z długim rękawem w kolorach: biały, czarny, 

wszystkie odcienie niebieskiego, szarego, 

 spodnie lub spódnice noszone przez uczniów wraz z mundurkiem 

muszą być odpowiednio kolorystycznie dobrane do mundurka. 

Dopuszczalne są wszystkie odcienie niebieskiego, szarego, brązu, 

czarne, ale pozbawione wszelkich wyraźnych wzorów, 

  nie dopuszcza się noszenia pod granatowym swetrem z logo 

szkoły innych podkoszulków, niż niebieska koszulka polo z logo 

szkoły. 

 

 

3. Uczeń w czasie trwania zajęć edukacyjnych i na przerwach zobowiązany 

jest do godnego noszenia mundurka szkolnego, dbania o jego czystość, 

schludność i estetyczny wygląd.  

 

4. Dopuszcza się jeden raz w miesiącu ( pierwszy piątek miesiąca) przyjście 

do szkoły bez mundurka. 

 

5. Mundurek obowiązuje również podczas uroczystości rozpoczęcia i 

zakończenia roku szkolnego, konkursów przedmiotowych etapu 

szkolnego, gminnego, powiatowego i wyższych oraz miejskich 

uroczystości patriotycznych. 

 

6. Noszenie mundurka nie jest wymagane podczas: wycieczek szkolnych, 

Dnia Dziecka, zawodów sportowych, dyskotek szkolnych, lekcji 

wychowania fizycznego. W w/w sytuacjach obowiązuje strój sportowy 



lub dowolny strój, ale godny, skromny, czysty i schludny uzgodniony z 

nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą. 

 

7. W przypadku uchylania się od obowiązku noszenia mundurka uczniowie 

z klas I – VI będą mieli obniżone oceny zachowania.  

 

8. Do kontroli przestrzegania przez uczniów zasad noszenia mundurka 

zobowiązani są wszyscy wychowawcy i nauczyciele przedmiotu. 

 

9. Codziennie na pierwszej lekcji nauczyciele mają obowiązek sprawdzić 

wygląd ucznia. W przypadku braku mundurka nauczyciel zaznacza w 

rubryce „ uwagi” jego brak. Na koniec semestru wychowawca zlicza ilość 

uwag, które będą miały wpływ na ocenę zachowania ucznia.  
 


