
Wyciąg ze Statutu 
 

§53. 

 
1. Uczniowie mają obowiązek: 

1) przestrzegania statutu szkoły; 

2) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne; 

3) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, 

uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych; 

4) kulturalnego i z szacunkiem zachowania się wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz uczniów – koleżanek i kolegów, opiekowania 

się  i pomagania najmłodszym; 

5) godnego reprezentowania szkoły; 

6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

7) noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez szkołę. 

 

 

 

§ 54. 

 
1. Dyrektor Szkoły wprowadza obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady 

Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił 

Dyrektor Szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd 

Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące. 

3. Wzór jednolitego stroju, ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Radą Rodziców i 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

4. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów 

jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie 

szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju. 

5. Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się 



odpowiednio przepisy ust. 1 i 2. 

6. Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny, 

przyzwoity  i kompletny, a wygląd zadbany i czysty. 

7. Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego: 

1) Wyróżnik stroju codziennego: 

a) bluzka niebieska/biała z długim lub krótkim rękawem z logo szkoły lub; 

b) niebieska kamizelka z logo szkoły lub; 

c) niebieski/szary/granatowy polar/bluza z logo szkoły. 

2) Jako uzupełnienie stroju codziennego dopuszczalne są: 

a) koszule, bluzki, bluzy, swetry, koszulki w stonowanych kolorach; 

b) koszula, bluzka/bluza lub koszulka powinna być nieprześwitująca, 

zasłaniająca  ramiona, bez dekoltu; przynajmniej do bioder, bez napisów, 

naszywek czy podobizn sprzecznych z wartościami chrześcijańskimi i 

zasadami wychowania katolickiego; 

c) spódniczka (w wyjątkiem długości mini); 

d) spodnie o klasycznym kroju, bez dziur, w jednolitym kolorze, (jeśli 

spodenki to do kolan); 

e) zmienne obuwie miękkie z jasną nierysującą podłóg podeszwą; 

f) biżuteria – dopuszczalna skromna biżuteria na palcu lub szyi, bez kolczyków 

w nosie lub wargach i twarzy. 

3) Włosy muszą być zadbane, czyste, starannie uczesane, niefarbowane, 

4) Paznokcie powinny być krótko obcięte, czyste i zadbane. 

8. Chłopców obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego: 

1) Wyróżnik stroju codziennego: 

a) bluzka niebieska/biała z długim lub krótkim rękawem z logo szkoły lub; 

b) niebieski/szary/granatowy polar/bluza z logo szkoły. 

2) Jako uzupełnienie stroju codziennego dopuszczalne są: 

a) bluzki/bluzy, swetry, koszulki w stonowanych kolorach. Bluzka/bluza 

bez napisów, naszywek czy podobizn sprzecznych z wartościami 

chrześcijańskimi i zasadami wychowania katolickiego; 

b) spodnie o klasycznym kroju, bez dziur, w jednolitym kolorze, (jeśli 

spodenki to do kolan); 

c) zmienne obuwie miękkie z nierysującą podłóg podeszwą; 

d) biżuteria – dopuszczalna skromna biżuteria; 



9. Logo szkoły będące elementem stroju musi być widoczne. 

10. Włosy powinny być czyste, zadbane i starannie uczesane, niefarbowane. 

11. Uczeń jest zobowiązany do codziennego dbania o higienę osobistą. 

12. Ubiór galowy: 

1) Ubiór galowy dla dziewcząt składa się z: 

a) marynarki w ciemnym grantowym kolorze z naszywką z logo szkoły, 

b) białej, nieprześwitującej i bez dekoltu bluzki, 

c) czarnej lub granatowej spódnicy nie krótszej niż do kolan, ciemnych  

materiałowych spodni, 

d) wizytowych butów. 

2) Ubiór galowy dla chłopców składa się z: 

a) granatowej marynarki z naszywką z logo szkoły oraz ciemnych 

wizytowych spodni materiałowych; 

b) białej koszuli; 

c) krawatu; 

d) ciemnych skarpetek, 

e) butów wizytowych. 

3) Noszenie stroju galowego obowiązuje wszystkich uczniów podczas 

uroczystości szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, dzień Patrona szkoły, 

dzień nauczyciela, wigilia szkolna, uroczystość bierzmowania, wszystkie 

akademie szkolne, zakończenie roku szkolnego), egzaminów zewnętrznych, 

szkolnych wyjść oficjalnych oraz zawsze na polecenie przełożonych. 

13. Strój sportowy – na lekcje wychowania fizycznego stanowią: biała koszulka, 

spodenki lub spodnie dresowe w ciemnym kolorze, obuwie sportowe. 

14. Za wywiązanie się z obowiązku noszenia stroju szkolnego uznaje się noszenie wyżej 

wymienionych elementów z widocznym logo szkoły. 

15. Wywiązywanie się uczniów z obowiązku noszenia odpowiedniego stroju 

codziennego i galowego będzie miało wpływ na ocenę zachowania. Brak stroju 

szkolnego nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym w postaci uwagi. 

16. Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.  

W szczególności: 

1) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności; 

2) jednoczy wspólnotę uczniów; 

3) uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych; 



4) strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, 

wspólnot, tradycji. 

17. Wszelkie sporne kwestie dotyczące stroju ucznia rozstrzyga wychowawca. 
 


