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Rada Rodziców SP 32
im. Pamięci Majdanka
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Lublinie

Dyrektor 

mgr Teresa Ewa Jezierska

Szkoły Podstawowej nr 32

 im. PamięciMajdanka

 z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2

20-362 LUBLIN 

Dotyczy  :   zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o oświacie Art.64a uzyskał następujące brzmienie:

1. Dyrektor  szkoły  podstawowej,  gimnazjum,  szkoły  ponadgimnazjalnej  oraz  szkoły 

artystycznej  może  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  rady  szkoły,  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, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego 

stroju. 

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

niż 3 miesiące. 

3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, 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. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców. 
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6. W  szkołach,  w  których  nie  wprowadzono  obowiązku  noszenia  przez  uczniów  

jednolitego stroju, oraz w szkołach, o których mowa w ust.  5, statut szkoły określa zasady 

ubierania się uczniów na terenie szkoły. 

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

odpowiednio przepisy ust. 1 i 2";

W zwiążku z powyższym nie ma więc podstawy do obligatoryjnego noszenia w szkole 

mundurków. 

Rada Rodziców SP 32 w Lublinie przeprowadziła na grudniowych zebraniach klasowych 

głosowanie w celu uzyskania wiedzy o chęci pozostawienia w naszej szkole jednolitego stroju. 

Wolą większości jest zniesienie tego obowiązku. 

W związku z tym Rada Rodziców wnioskuje co nastepuje:

− zmiana  statutu  szkoły  oraz  ustalenie  kryteriów  oceny  z  zachowania 

uwzględniające nowe zapisy,

− zniesienie obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego,

− określenie  zasad  ubierania  się  uczniów na  terenie  szkoły  (zgodnie  z 

zapisem  ustawy).

 

W  imieniu Rady Rodziców SP 32 

z poważaniem

2


