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Odpowiadając na pismo VII.7031.4.2022.AT z dnia 25 stycznia 2023 r. dotyczące 

sposobu uregulowania obowiązków ucznia w statucie szkolnym w szczególności w kwestii 

odnoszących się do elementów wyglądu ucznia lub uczennicy, przedstawiam stanowisko 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie.

W statucie szkoły określone powinny zostać w szczególności kwestie dotyczące spraw 

wymienionych w art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.                            

z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), w tym prawa i obowiązki uczniów. W art. 99 pkt 3 wyżej 

cytowanej ustawy doprecyzowano, że obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły 

z uwzględnieniem m. in. obowiązków w zakresie przestrzegania zasad ubierania się uczniów 

na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju. W szkołach, w których nie 

wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, oraz w szkołach, 

w których nie tworzy się rad rodziców zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły określa 

statut szkoły o czym mówi zapis art. 100 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe w statucie szkoły, zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego powinny znaleźć się zasady dotyczące ubierania się uczniów, a nie ich wyglądu. 

Jednocześnie nie można wykluczyć zapisów dotyczących innych niż ubiór elementów stroju, 

których noszenie przez uczniów regulowałby statut, jednakże regulacje te musiałyby 
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być wprowadzone z uwzględnieniem poszanowania godności uczniów i obowiązku 

zapewnienia im bezpieczeństwa przez szkołę np. obowiązek unikania długich kolczyków 

na zajęciach wychowania fizycznego, czy rozpuszczonych włosów podczas praktyk 

zawodowych w kuchni. 

Informuję, że ubiegłym roku kalendarzowym 2022 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach 

rozpatrzone zostały trzy skargi dotyczące przepisów statutów szkolnych regulujących 

powyższą materię. W dwóch przypadkach interwencja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

doprowadziła do zmiany lub uchylenia przepisów regulujących wygląd uczniów. Każda sprawa 

zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Kielcach jest rozpatrywana indywidualnie.

Z poważaniem

Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Kurator Oświaty
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