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

z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie, informuję iż: 

zgodnie z obecnym brzemieniem ustawy Prawo oświatowe, szkoły mają kompetencje do 

określania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły 

jednolitego stroju.1  

Art. 100 ust. 6 wprost wskazuje jedynie, że w szkołach, w których nie wprowadzono 

obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, statut szkoły powinien określać 

zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.2 

Kluczowym jest użycie w przepisie sformułowania „zasad ubierania się” – a zatem zasad, a nie 

kryteriów lub obowiązkowych elementów stroju. Wszelkie zasady w tym zakresie powinny być 

tworzone z poszanowaniem praw i godności uczniów. 

Należy zatem przyjąć, że obowiązuje tutaj swoboda, ale nie dowolność w ustalaniu zasad ubioru. 

Powinny one uwzględniać zasady i prawa uczniów wyrażone w prawie polskim, ale także 

międzynarodowym - swobody wyrażania poglądów, wspierania uczniów w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości emocjonalnej i społecznej, prawo do tożsamości i wyrażania własnego zdania. 

Wszelkie ewentualne ograniczenia dotyczące ubioru uczniów powinny być uzasadnione. Takim 

uzasadnieniem do wprowadzenia statutowych ograniczeń może być np. konieczność stworzenia 

warunków do nauki, względy bezpieczeństwa, zdrowia czy też poszanowanie wolności i praw 

innych osób. 

 

W ramach sprawowanego nadzoru, w 2022 r. przeprowadzone były 4 kontrole 

i 3 interwencje w ww. sprawach. 

 

I.  Kontrole przeprowadzono w: 

1. Szkole Podstawowej w Straszęcinie w związku z pismem rodzica, 

2. Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie na wniosek Kogutorium, 

                                                 
1 art. 99 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 
2 art. 100 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

 



3. Katolickiej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli Stowarzyszenia na rzecz 

Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów”, 

4. Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle na wniosek Stowarzyszenia 

na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów”. 

 

W wyniku kontroli dyrektorom trzech pierwszych szkół wydano zalecenia o konieczności 

dostosowania zapisów statutu do obowiązującego prawa. W ostatniej szkole nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli jeszcze nie 

poinformował Podkarpackiego Kuratora Oświaty o sposobie realizacji zaleceń, musi to zrobić do 

28.02.2023 r. Pozostałe szkoły zadeklarowały w pismach zmianę zapisów statutu.  

 

II. Natomiast interwencje miały miejsce  w następujących szkołach:  

1. Szkole Podstawowej w Tyczynie na wniosek Fundacji na rzecz Praw ucznia,  

2. II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie na wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz 

Praworządności w Oświacie,   

3. Szkole Podstawowej w Straszęcinie na podstawie zgłoszenia od osoby fizycznej. 

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku dwóch pierwszych szkół zapisy statutów zostały 

zmienione. Szkoła w Straszęcinie miała już wprowadzone uregulowania.  

W przypadku tak kontroli, jak i interwencji nie było zatem potrzeby zastosowania art. 114 

ustawy Prawo Oświatowe.   

Podsumowując, informuję, że każdorazowo Podkarpacki Kurator Oświaty podejmuje 

działania w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dotyczące praw ucznia. 

 

Z poważaniem  

 

Małgorzata Rauch 

Podkarpacki Kurator Oświaty 

/-podpisany cyfrowo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Administrator dane osobowe 

przetwarzać będzie w celu realizacji sprawy lub wypełnienia obowiązku zgodnie z delegacją ustawową. Podanie 

danych służy realizacji ww. celu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na 

stronie: https://www.ko.rzeszow.pl/rodo-klauzula-pko/  

https://www.ko.rzeszow.pl/rodo-klauzula-pko/

