
Uchwała Nr 5/2021/2022 

Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży 

z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie zmian w statucie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w 

Łomży. 

 

 

Na podstawie art. 72 ust.1 i art. 82 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 

i 1378) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Z dniem 15 września 2021 r. w statucie szkoły  wprowadza się następujące zmiany: 

w § 56 ust. 2 (dotyczącym zasad stroju szkolnego) pkt 1, pkt 3, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Zasady dotyczące stroju szkolnego: 

1) strój codzienny powinien być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły oraz 

koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości 

norm obyczajowych. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, 

prowokować czy też stanowić potencjalnego zagrożenia: 

a) strój ucznia/uczennicy jest estetyczny i czysty, 

b) ubrania i dodatki bez niestosownych ilustracji i napisów propagujących treści 

zabronione prawem lub obrażających wartości uniwersalne, 

c) ubrania zasłaniające plecy, brzuch i barki, bez głębokich dekoltów 

d) spodenki, spódnice i sukienki o długości co najmniej do połowy uda, 

e) uzupełnieniem stroju może być delikatna biżuteria, 

f) dozwolony jest delikatny makijaż i manicure, 

g) fryzura i image nie mogą być ekstrawaganckie, 

h) odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni; 

3) strój galowy: 

a)   strój dziewczęcy składa się z: 

      -  białej bluzki zakrywającej ramiona, plecy i brzuch, 

      -  czarnej lub granatowej spódnicy odpowiedniej długości, 

      -  dozwolone są także czarne lub granatowe długie, klasyczne, eleganckie, 

spodnie, 

b)   strój chłopięcy składa się z: 

 -  ciemnego garnituru (czarnego, granatowego lub ciemnoszarego) i białej koszuli, 

 -  dozwolone są także eleganckie spodnie w innym kolorze niż marynarka                              

z zachowaniem podobnej kolorystyki; 

5) strój studniówkowy – elegancki i wieczorowy: 



a)   dziewczęta w sukienkach lub kostiumach w kolorze czarnym lub granatowym                  

z białymi dodatkami, niedozwolone są sukienki kolorowe, zbyt krótkie i nadto 

wydekoltowane, 

b)   chłopcy w ciemnych garniturach (w kolorze czarnym, granatowym lub 

ciemnoszarym) i w białych koszulach”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi  szkoły. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2021 r. 

 

                                                              

 

                                                             Przewodniczący Rady Pedagogicznej                                                                                                      

                                                             II liceum Ogólnokształcącego w Łomży 

 

 

 

 


