
 

Załącznik do uchwały nr 1  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 13 Mistrzostwa 

Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach z dnia 30.08.2018 r. 

w sprawie zmian w statucie 

 

 W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1. §42 pkt 4.1.2 otrzymuje brzmienie:  

Brak uwag o niewłaściwym stroju oraz obuwiu zmiennym 

2. §42 pkt 4.1.5 otrzymuje brzmienie:  

Brak obuwia zmiennego 

3. § 54 ust.2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

3) w zakresie przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły nosić 

obowiązujący w szkole strój szkolny oraz podkreślać uroczystym strojem galowym 

udział w uroczystościach szkolnych:  

4. § 54 ust.2 pkt 3) a) otrzymuje brzmienie: 

3) a) strój codzienny: 

Uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju na co dzień. Strój ten powinien być 

czysty, schludny i estetyczny, w stonowanych kolorach bez ekstrawaganckich dodatków. 

Uczniowie mogą ubierać się zgodnie ze swoimi upodobaniami, nie łamiąc ogólnie przyjętych 

zasad dobrego gustu i smaku.  

Zabrania się noszenia ubiorów, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących  

w zasady moralności i etyki, nadruków promujących używki oraz przynależność do klubów 

sportowych, a także ozdób i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia oraz innych 

osób. Strój nie może eksponować gołych ramion, pleców, brzucha, głębokich dekoltów, 

pośladków lub bielizny. Nie może także zawierać wulgarnych napisów i rysunków, napisów  

o charakterze prowokacyjnym lub wywołującym agresję. 

Przez stosowny strój rozumie się w szczególności:  

a) chłopcy:  

- koszula, koszulka z krótkim lub długim rękawem,  

- lekkie, wygodne obuwie (sportowe)  

- długie spodnie, spodenki (nie krótsze niż do połowy uda, nie mogą to być spodenki,  

w których uczeń ćwiczy na zajęciach sportowych),  

- marynarka, sweter lub bluza;  

b) dziewczęta:  

- lekkie i wygodne obuwie na niskim obcasie (sportowe),  

- długie spodnie, spodenki, spódnica lub sukienka (nie krótsze niż do połowy uda, nie mogą to 

być spodenki, w których uczennica ćwiczy na zajęciach sportowych),  

- bluza, koszula z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona. 

- legginsy tylko w połączeniu z tuniką zakrywającą pośladki 

W szkole obowiązuje zakaz: noszenia nakryć głowy (np. kaptury, czapki, chustki). 

Osobami bezpośrednio oceniającymi strój ucznia są wychowawcy klas i inni nauczyciele. 

Uczeń powinien stosować się do ich uwag dotyczących niewłaściwego wyglądu. 

 

 


