
ANEKS NR 3/2021/2022  

DO STATUTU 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 w KALISZU 

z dnia 27 sierpnia 2021 r.  

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) 

uchwala się co następuje: 

 

 § 1. W statucie Szkoły Podstawowej nr 6  w Kaliszu wprowadza się następujące zmiany:  

      1. Rozdział 13– Uczniowie i ich rodzice 

      Zmianie ulega: 

      § 95  Strój szkolny 

 

1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego stroju uczniowskiego w odpowiednim, 

stonowanym kolorze (z wykluczeniem barw krzykliwych) . Strój nie powinien zwracać 

szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji. 

2. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch oraz z 

dużymi dekoltami. Nieakceptowane są przejrzyste bluzki i stroje eksponujące bieliznę (dotyczy 

również chłopców). Bluzki na ramiączkach dopuszczalne są jedynie w czasie upałów, przy 

czym szerokość ramiączek musi wynosić co najmniej 3 cm. Spódnice, sukienki i krótkie 

spodenki powinny sięgać połowy uda. Zabronione są bardzo krótkie szorty odsłaniające 

pośladki i spódniczki mini. Biżuteria powinna być skromna i niedużych rozmiarów.  

3. Zarówno strój, biżuteria jak i plecaki czy torby nie powinny zawierać nadruków ani 

emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję 

(bransolety z ćwiekami, łańcuchy, żyletki, agrafki) oraz zawierać niebezpiecznych elementów. 

4. Stroje wierzchnie i nakrycia głowy uczniowie mają obowiązek zostawiać w szatni.  

5. Zabrania się chodzenia na terenie szkoły w czapkach i kapturach. 

6. W szkole zabrania się wyzywającego makijażu i przedłużania paznokci. Dopuszcza się 

malowanie rzęs, używanie bezbarwnego błyszczyka do ust i korektora lub podkładu w 

przypadku kłopotów z cerą, a także malowanie paznokci bezbarwnym lub cielistym lakierem. 

Dopuszcza się również farbowanie włosów na jednolity, naturalny kolor. 

7. Strój na wychowanie fizyczne to jasna koszulka, ciemne spodenki, skarpetki na przebranie oraz 

obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie 

zobowiązani są zdjąć okulary oraz biżuterię, za wyjątkiem sztyftów. Dopuszczalne są okulary 

sportowe. 

8. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne. Ze względów 

na bezpieczeństwo i z powodów zdrowotnych zaleca się noszenie pełnego obuwia typu halówki, 

beleriny, trampki i tenisówki itp. 

9. Podczas uroczystości szkolnych i obchodów świąt państwowych uczniów obowiązuje uczniów 

strój galowy tj. gładka biała koszula z kołnierzykiem, spodnie, spódnica w kolorze granatowym 

lub czarnym. Dla dziewcząt dopuszcza się czarną lub granatową elegancką sukienkę. O 

wszystkich  ważnych uroczystościach uczniowie są informowani odpowiednio wcześniej. 

 

 



Zmianie ulega: 

§ 96 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły 

telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu. W 

sytuacji zagubienia telefonu lub innych urządzeń elektronicznych uczeń ani jego 

rodzice/opiekunowie prawni nie mogą rościć prawa o odszkodowanie. Dotyczy to również 

wycieczek i wyjść poza szkołę w trakcie zajęć. 

3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie w celach 

dydaktycznych na wyraźne polecenie nauczyciela.  

4. Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek wyciszyć aparat telefoniczny i schować go do 

plecaka.  

5. Zabrania się nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu na terenie szkoły lub podczas 

zajęć dydaktycznych odbywających się poza szkołą. 

6. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma 

obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na użycie telefonu. 

7. Podczas wycieczek szkolnych zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych będą określane w regulaminie każdej wycieczki.  

8. W przypadku łamania przez ucznia zasad wymienionych w § 96 nauczyciel odnotowuje ten fakt 

w dzienniku elektronicznym, przyznając punkty ujemne, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

oceniania zachowania. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6  

                                                                                   w Kaliszu 

 

 

 


