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                                                                               Szanowny Pan 
                                                                               Łukasz Korzeniowski 
                                                                               Prezes  Zarządu Stowarzyszenia  
                                                                               na rzecz Praworządności w Szkołach  
                                                                               „Stowarzyszenie Umarłych Statutów” 
                                                                               ul. Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów 45 

                    16 – 040 GRÓDEK 
 

 
            W odpowiedzi na Pana pismo (znak sprawy: ŁD.0102-IX/2020) dotyczące niejasności  
w zapisach statutu Szkoły Podstawowej nr 149 im. Obrońców Westerplatte w Łodzi,  
ul. Tatrzańska 69a, 93 – 219 Łódź, informuję, że podjęliśmy działania zmierzające do wyjaśnienia              
tej sprawy. Jednocześnie dziękuję Panu za zwrócenie uwagi na ten aspekt prawny. Mam nadzieję,  
że działalność stowarzyszenia przyczyni się do wyeliminowania nieprawidłowości w zapisach          
statutów szkół i placówek oświatowych. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi z pełnym              
zrozumieniem odniosła się do przedstawionych w piśmie argumentów i opracowała projekt zmian,            
w kwestionowanych przez Państwa zapisach statutu i regulaminu porządkowego.  
 

Proponowane zmiany w zakresie zakwestionowanych postanowień  
Statutu Szkoły Podstawowej nr 149 im. Obrońców Westerplatte w Łodzi 

 

Poszczególne punkty odnoszą się do postanowień Statutu, które zostały zakwestionowane.  
W każdym punkcie przedstawiono obecne brzmienie danego postanowienia oraz proponowaną          
zmianę jego treści lub sposób rozwiązania problemu. 
 

§ 59 ust. 1 
Obecna treść: 
„1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o wygląd zewnętrzny, w tym strój, który powinien              
charakteryzować się: stonowanymi barwami, minimalną długością spodenek lub spódnicy do          
połowy uda, bluzkami zakrywającymi brzuch, plecy i ramiona; nie może posiadać wulgarnych i             
obraźliwych nadruków; zabronione jest noszenie zbyt dużych ozdób, biżuterii itp., stosowanie           
makijażu, piercingu, farbowanie włosów.” 
 

Proponowana zmiana: 
§ 59 ust. 1  
1. Na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest do dbania o wygląd zewnętrzny, w tym strój, który                
może być dobrany zgodnie z upodobaniami ucznia, niemniej: 
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a) powinien być strojem czystym i estetycznym pozbawionym krzykliwych elementów  

lub dodatków, 
b) minimalna długość spodenek lub spódnicy powinna sięgać do połowy uda,  
c) bluzki powinny zakrywać brzuch, plecy i ramiona, 
d) strój nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – zarówno w języku polskim,             

jak i zapisanych w językach obcych, 

11. Mając na uwadze prawidłową realizację celów i zadań szkoły określonych w rozdziale  
II Statutu oraz zapewnienie odpowiedniej prezencji uczniów niewskazane jest stosowanie mocnego           
makijażu, a włosy ucznia powinny być w kolorze naturalnym. 
12. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i realizację postanowień § 10 Statutu  
w tym zakresie, zabronione jest noszenie dużych ozdób, biżuterii oraz stosowanie piercingu  
i innych ozdób, które mogłyby narazić noszącego je ucznia lub innych uczniów na ryzyko              
uszkodzenia ciała. 
13. Kwestie szczegółowe związane z ubiorem uczniów szkoła ustala we współpracy z Samorządem             
Uczniowskim. 
 

W §8 ust. 1 dodany zostanie pkt 14 o poniższym brzmieniu: 
14) nauczenie uczniów podstaw dla poszanowania porządku prawnego oraz postępowania zgodnie           
z zasadami demokratycznymi w zgodzie z normami przyjętymi w społeczeństwie. 
 

Komentarz: 
Zgodnie z art. 99 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.                      
poz. 910 ze zm.), obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków  
w zakresie przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie              
szkoły jednolitego stroju. Zasadne jest również wskazanie, że art. 31 ust. 3 Konstytucji określa,  
że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane             
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego              
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności           
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności  
i praw. O ile należy zgodzić się z faktem, że regulowanie kwestii związanych z ubiorem uczniów                
stanowi pewną formę ograniczenia wolności obywatelskich, to jednak nie jest to działanie            
bezprawne, gdyż przywołany wcześniej przepis z art. 99 pkt 3 prawa oświatowego (tj. aktu              
prawnego rangi ustawowej) daje podstawę dla uregulowania sposobu ubierania się uczniów  
na terenie szkoły w drodze stosownych postanowień statutowych. Z uwagi jednak na fakt,  
że aktualnie obowiązujące brzmienie §59 nie wskazuje wprost, że uregulowane jego dyspozycją            
kwestie związane z ubiorem uczniów odnoszą się tylko do terenu szkoły, zdecydowano się             
przeredagować niniejsze postanowienie w proponowany sposób.  
 

§ 61 ust. 2 
Obecna treść: 
„2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw              
ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 
 
 
 
 
 

Proponowana zmiana: 
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§ 61 ust. 2 
„2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć w każdej kwestii związanej z funkcjonowaniem szkoły              
skargę, w tym w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, w szczególności tych             
praw, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.” 
 

Komentarz: 
Proponowana zmiana polega na wskazaniu, że katalog praw, w związku z którymi można złożyć              
skargę przez uprawniony podmiot (tj. rodzica lub ucznia) jest katalogiem szerszym niż ten, który              
wynika z Konwencji o Prawach Dziecka. Ponadto istotne jest również doprecyzowanie, że rodzic             
lub uczeń mogą złożyć skargę dot. każdej kwestii związanej z funkcjonowaniem szkoły, a nie              
jedynie w zakresie naruszenia praw ucznia. 
 

§ 62 ust. 1 pkt 17 
Obecna treść: 
„1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych            
regulaminach, a w szczególności: 
17) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych           
na terenie szkoły: naruszenie zasad używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje            
wpisanie punktów ujemnych, zgodnie z Punktowym Systemem Oceniania Zachowania,         
zabezpieczenie ich w depozycie; o zaistniałej sytuacji szkoła informuje rodzica lub prawnego            
opiekuna dziecka, który odbiera urządzenie z sekretariatu szkoły. 
 

Proponowana zmiana: 
„1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych            
regulaminach, a w szczególności: 
17) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych           
na terenie szkoły zgodnie z treścią §621.  
 

Po § 62 zostanie dodany § 621, w którym szczegółowo zostanie uregulowana kwestia dot.              
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 
 

§ 621 1. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń                
elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 
1. Pojęcie „telefon” w dalszej części procedury odnosi się także do smartfonów, urządzeń typu             

smartwatch itp. 
2. Pojęcie „inne urządzenia elektroniczne” odnosi się do tabletów, odtwarzaczy muzyki,          

dyktafonów, aparatów cyfrowych, słuchawek itp. 
3. Uczeń przynosi telefon lub inne urządzenie elektryczne do szkoły na swoją własną            

odpowiedzialność. 
4. Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:  

1) Podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, treningów, przerw międzylekcyjnych,       
uroczystości, a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły obowiązuje          
bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych          
urządzeń elektronicznych.  

2) Uczeń jest zobowiązany do wyłączenia lub wyciszenia telefonu (bez wibracji)  
i schowania go w torbie/plecaku przed rozpoczęciem zajęć aż do zakończenia pobyty  
w szkole. Telefon pozostaje niewidoczny zarówno dla ucznia, jak i pozostałych osób.  

3) Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych          
w toaletach oraz przebieralniach. 
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4) Uczeń może korzystać z telefonu, a także innych urządzeń elektronicznych w celu            
wyszukania informacji niezbędnych do realizacji zadań podczas zajęć, po uzyskaniu zgody           
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub na jego wyraźne polecenie. 

5) Jeśli uczeń czeka na ważną informację (połączenie, SMS, etc.) ma obowiązek           
poinformować o tym fakcie nauczyciela przed lekcją, poprosić o pozwolenie  
na skorzystanie z telefonu i ustalić sposób odebrania tej wiadomości. 

6) Na terenie szkoły zakazuje się uczniom utrwalania obrazu i dźwięku w jakiejkolwiek            
formie za pomocą nośników cyfrowych. 

7) W szczególnych przypadkach nagrywanie zajęć edukacyjnych oraz utrwalanie ich  
w jakikolwiek sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły  
lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.  

8) Po zakończonych zajęciach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w holu przy            
wyjściu głównym szkoły. 

9) Podczas pobytu dziecka w szkole kontakt z rodzicem jest możliwy poprzez wychowawcę,            
szkolną pielęgniarkę i sekretariat szkoły. 

5. Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas wyjść, wycieczek           
edukacyjnych oraz zimowisk i kolonii organizowanych przez szkołę: 
1) Każdorazowo decyzję o zabraniu telefonów komórkowych i/lub innych urządzeń         

elektronicznych podejmuje kierownik wycieczki w porozumieniu z wychowawcami klas         
oraz za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność. 

2) Jeśli istnieje możliwość zabrania telefonu i/lub innego urządzenia elektronicznego  
na wycieczkę, wyjście edukacyjne, zimowisko lub kolonie uczeń ma prawo korzystania  
z tych urządzeń wyłącznie w zakresie niewpływającym na organizację i przebieg tego            
przedsięwzięcia. 

3) Podczas wyjść zorganizowanych przez szkołę (teatr, kino, muzeum, zwiedzanie  
z przewodnikiem, lekcja w terenie, konkursy, zawody sportowe, itp.) uczeń jest           
zobowiązany do wyłączenia/wyciszenia telefonu (bez wibracji) i schowania go  
w torbie/plecaku. 

6. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia powyższych procedur nauczyciel odnotowuje ten          
fakt w e-dzienniku i zgodnie z Punktowym Systemem Oceniania wpisuje punkty ujemne. 

Komentarz: 
Szkoła na gruncie art. 99 pkt 4 prawa oświatowego jest wprost uprawniona do określenia  
w statucie obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania  
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Należy           
jednocześnie wskazać, że czasowe odebranie telefonu uczniowi nie powinno być traktowane  
jako forma pozbawienia własności, a egzekwowanie obowiązków, które na ucznia nakłada szkoła  
w drodze statutu (do czego jest uprawniona). Niezależnie jednak od powyższego, szkoła ma też              
prawo do szczegółowego określenia zasad, na jakich odbywa się korzystanie z telefonu (lub innego              
urządzenia przez ucznia). 
Należy też podnieść, że SP nr 149 posiada dalece liberalne podejście do omawianej kwestii.  
Dla przykładu, uczniowie często korzystają ze specjalnych, edukacyjnych aplikacji mobilnych,          
które uatrakcyjniają formę prowadzonych zajęć i pozwalają przyswoić przekazywane  
przez nauczycieli informacje. Proponowana procedura jest jednak niezbędna celem zapewnienia          
prawidłowego funkcjonowania i przeprowadzania zajęć, a także by zapewnić bezpieczeństwo          
uczniów.  
 

§ 70 ust. 6 oraz § 72 ust. 10 
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Obecna treść: 
„§ 70 ust. 6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:               
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich  
    przez nauczyciela;  
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym  
    danego przedmiotu. 
§ 72 ust. 10. Prace pisemne ucznia nie mogą być kopiowane, ani przekazywane uczniom innych               
klas.” 
 

Proponowana zmiana: 
„§ 70 ust. 6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:  
1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich  
     przez nauczyciela;  
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym  
    danego przedmiotu. 
3) dozwolone jest zabranie przez ucznia poprawionej i ocenionej pracy pisemnej do domu celem  
     dokładnego przeanalizowania z rodzicami uzyskanej oceny. Praca powinna zostać zwrócona  
     nauczycielowi na najbliższych zajęciach z danego przedmiotu wypadających po upływie  
     siedmiu dni liczonych od dnia udostępnienia pracy. Rodzic potwierdza zapoznanie się z treścią  
     pracy pisemnej poprzez wskazanie daty i złożenie podpisu obok podpisu nauczyciela. Praca  
     zabrana do domu przez ucznia nie może być przekazywana innym uczniom. 
§ 72 ust. 10. Prace pisemne ucznia mogą być kopiowane w sytuacji, gdy nie jest możliwe zabranie                 
danej pracy przez ucznia do domu. Nie jest dozwolone przekazywanie przez uczniów            
skopiowanych prac pisemnych uczniom innych klas.” 
 

Komentarz: 
Konieczne jest przeredagowanie obu paragrafów z uwagi na wypełnienie przez szkołę ustawowego            
obowiązku w zakresie możliwości zapoznania się przez ucznia ze swoją pracą pisemną, na gruncie              
art. 44e ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Niezależnie jednak od powyższego, równie znamienne              
jest sprecyzowanie warunków zwrotu pracy nauczycielowi oraz wskazanie, że uczniowi nie mogą            
przekazywać miedzy sobą otrzymanych prac.  
 

Regulamin porządkowy 
Kwestie uregulowane w regulaminie porządkowym, a które jednocześnie powtarzają się  
w Statucie zostaną usunięte z treści regulaminu. 
 

W wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrekcja szkoły została zobowiązana  
do dokonania zmian w Statucie i w „Regulaminie porządkowym” do końca grudnia bieżącego roku.              
W związku z tym faktem w styczniu zostanie przeprowadzona kontrola, w trakcie której             
sprawdzimy czy wprowadzono opisane wyżej zmiany oraz czy zapisy w Statucie po wprowadzeniu             
zmian są zgodne z przepisami prawa. 
 

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY 

 

           Waldemar Flajszer 
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