
UCHWAŁA NR 12/2008/2009 
RADY PEDAGOGICZNEJ  

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WIELICZCE 
z dnia 19 listopada 2008r 

 
W sprawie zmian w statucie szkoły 

 
 
Podstawa prawna: 

- Art. 42 ust.1 ustawy „ O systemie oświaty” z dnia 07 września 1991r (tekst jednolity:Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 
oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917) 
 

§ 1 
         Rada Pedagogiczna wnosi do statutu szkoły następujące zmiany: 
 
Dopisuje się par. 35a w brzmieniu: 
„Ubiór ucznia. Na terenie szkoły obowiązują następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu 
ucznia: 

1. Strój galowy 
1) dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie o klasycznej linii i biała bluzka 
2) dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie o klasycznym kroju, ciemna marynarka 

lub ciemny sweter, koszula w stonowanym kolorze, krawat 
 

2. Ubiór codzienny. Ubiór codzienny moŜe podkreślać jego osobowość. W doborze 
ubioru, rodzaju fryzury, biŜuterii i makijaŜu naleŜy zachować umiar, pamiętając, Ŝe 
szkoła jest miejscem pracy. 

1) noszone koszule, bluzy, podkoszulki, spodnie, spódnice itd. nie mogą zawierać 
nadruków związanych z subkulturami młodzieŜowymi (nie mogą mieć one charakteru 
obraźliwego, prowokacyjnego lub wywołującego agresję) 

2) okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste, a w zestawieniu 
ze spódnicą bądź spodniami mają zakrywać cały tułów (dekolt, ramiona i biodra) 

3) dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice, jak i spodnie, ale ich długość nie moŜe być 
krótsza niŜ do połowy uda 

4) chłopców obowiązują długie lub krótkie spodnie do kolan (nie mogą to być szorty 
wykorzystywane do zajęć wychowania fizycznego) 

5) obuwie noszone w szkole powinno być lekkie i wykonane z tworzywa nie rysującego 
podłóg (ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne są szpilki) 

6) fryzura ucznia moŜe mieć dowolną długość, ale długie włosy powinny być tak ułoŜone 
aby nie przeszkadzały w pracy na zajęciach dydaktycznych 

7) biŜuteria oraz wszelkie elementy dekoracyjne, mające wpływ na wygląd ucznia nie 
mogą mieć Ŝadnych oznak subkulturowych ani agresywnych akcentów (dopuszczalne 
jest noszenie w uszach dyskretnych kolczyków, a na szyi i na przegubach dłoni 
delikatnych ozdób) 

8) uczeń nie moŜe nosić piercingu w widocznych miejscach ciała 
9) dziewczęta nie mogą stosować ostrego, wyzywającego makijaŜu 



 
3. Wygląd zewnętrzny ucznia nie moŜe mieć wpływu na oceny z Ŝadnego przedmiotu. 
4. JeŜeli strój lub wygląd ucznia odbiega od obowiązujących w statucie zasad, 

wychowawca, nauczyciel i dyrektor mają prawo zwrócić uwagę, a uczeń ma 
obowiązek zastosować się do zaleceń.” 

 

§ 2 

         Dyrektor szkoły przygotuje jednolity tekst statutu szkoły. 

 
 
 

§ 3 
         Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2009r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            ---------------------------------------- 
                                                                                              Podpis przewodniczącego Rady 
 
 


