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 W odpowiedzi na pismo z dnia 25 stycznia 2023 r. (znak: VII.7031.4.2022.AT) 

informuję, że w 2022 r. do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wpłynęło 6 pism 

wskazujących na ewentualne nieprawidłowości w statutach szkół. W związku z powyższym 

przeprowadzonych zostało tyleż samo kontroli, na podstawie których dyrektorom szkół wydano 

w sumie 6 zaleceń w 5 szkołach. Nie dotyczyły one zapisów w statutach związanych  

z wyglądem uczniów, a zatem interwencje kuratora oświaty nie doprowadziły  

w kontrolowanych szkołach do zmiany lub uchylenia przepisów związanych z tym 

zagadnieniem.  

 Informuję, że Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zajmując stanowisko w sprawie 

zapisów statutowych odnoszących się do wyglądu uczniów działa w oparciu o art. 99 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),  

z którego wynika, że „obowiązki uczniów w zakresie przestrzegania zasad ubierania się 

uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju” określa statut 

szkoły. Ustawodawca zobowiązał twórców statutów szkół do obligatoryjnego uwzględnienia 

w dokumencie wymagań wymienionych w art. 99 pkt l-5 ww. ustawy. Zakres tych wymagań 

nie jest zamknięty, w związku z tym istnieje możliwość sformułowania w statucie również 

innych niewymienionych obowiązków uczniów. W tym kontekście, prócz zasad ubierania się, 

prawo pozwala również na określanie obowiązków w zakresie wyglądu uczniów,  

w szczególności z uwzględnieniem tych elementów, które mają wpływ na ich bezpieczeństwo. 

Pojęcia takie jak „ekstrawagancki” i ,,schludny” występują w języku polskim i użycie  

ich w statucie szkoły nie narusza przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministra  

z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz. U. z 2016r.  



poz. 283). Zgodnie z ww. przepisami w statucie należy posługiwać się poprawnymi 

wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym 

znaczeniu. Zatem dopuszczalne jest w statucie szkoły używanie ww. określeń  

oraz formułowanie takich obowiązków uczniów, które nie naruszają przepisów prawa 

oświatowego.  
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