Kartuzy, 28 sierpnia 2020r.

Regulamin Mundurowy
zał. do Statutu Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kartuzach
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§1
W Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach obowiązuje
jednolity strój codzienny i strój galowy noszony przez wszystkich uczniów.
Uczeń, przychodzący do szkoły, pamięta, aby swym strojem godnie ją reprezentować.
Dba, aby strój by adekwatny do pełnionej przez siebie funkcji w społeczności szkolnej,
pory roku oraz planowanych zajęć. Troszczy się o to, aby strój był czysty i schludny.
Strój codzienny i galowy zostaje zaprezentowany rodzicom podczas rozmowy
kwalifikacyjnej do Katolickiej Szkoły Podstawowej.
W Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach obowiązuje
zakaz stosowania przez uczniów makijażu, malowania paznokci, ozdabiania się
przesadną biżuterią, noszenia przez chłopców długich włosów oraz farbowania włosów
na kolory wyzywające (zielony, różowy itp.).
§2
Codzienny strój uczniowski
Uczniowie podczas codziennych zajęć lekcyjnych mają obowiązek noszenia stroju
codziennego, na który składają się:
a. błękitne polo (z naszytym emblematem szkoły)
b. granatowy sweter (z naszytym emblematem szkoły), który uczniowie ubierają
w chłodniejsze dni.
Codzienny strój różni się sweterkiem (rozpinany – dla dziewcząt, w „serek” – dla
chłopców)
W trakcie zajęć o charakterze sportowym obowiązuje strój sportowy ustalony przez
nauczyciela zajęć wychowania fizycznego na początku danego roku szkolnego.

§3
Galowy strój uczniowski
1. Galowym strojem w szkole katolickiej jest:
a. Dla uczniów klas I-V:
a)
białe polo z logiem szkoły
b)
dla dziewcząt (wg wzoru): spódniczka w kratkę
c)
dla chłopców – dowolne ciemne spodnie
b. Dla uczniów klas VI-VIII:
a)
biała koszula z wyszytą nazwą szkoły, granatowa marynarka (z
naszytym logiem szkoły),
b)
dla dziewcząt (wg wzoru): spódniczka w kratkę i fular
c)
dla chłopców (wg wzoru): krawat
d)
dla chłopców – dowolne ciemne spodnie
2. Strój galowy obowiązuje uczniów podczas:

a. świąt i ceremonii państwowych bądź kościelnych obchodzonych w szkole,
b. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
c. egzaminów zewnętrznych,
d. każdego 16-go dnia miesiąca (Dzień Patrona Szkoły),
e. I piątki miesiąca
f. konkursów zewnętrznych
3. Dni galowe zostają ogłoszone uczniom i są przekazywane rodzicom za pośrednictwem
dziennika elektronicznego oraz na stronie www.katolik.kartuzy.pl.
§4
Nieprzestrzeganie zasad dotyczących stroju uczniowskiego
1. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu, o zaistniałym fakcie zostają
powiadomieni rodzice, a uczeń odbywa rozmowę dyscyplinującą z wychowawcą lub
pedagogiem szkolnym.
2. Jeżeli pomimo uczynionych kroków uczeń nadal nie przestrzega Regulaminu
Mundurowego, zostaje mu obniżona ocena z zachowania.
§5
Postanowienia końcowe
1. Nie wszystkie sytuacje i sposoby postępowania dadzą się przewidzieć i szczegółowo
określić. Stąd ważniejsza od stosowania litery prawa jest umiejętność współistnienia w
grupie, okazywania sobie szacunku, kształtowania postawy zrozumienia i
poszanowania zasad, panujących w danej grupie.
2. Wszystkie sprawy nieokreślone przez niniejszy Regulamin są rozstrzygane przez
dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującym statutem szkolnym i prawem oświatowym
oraz kościelnym. Dyrektor szkoły rozstrzyga także wszelkie sprawy wątpliwe i sporne
wynikające z respektowania określonych w tym regulaminie norm i zasad
postępowania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020r.
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