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WNIOSEK

Na podstawie art. 51 i 114 w związku z art. 55 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r.  -  Prawo oświatowe (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  59 z  późn.  zm.)  zwracam się  z  wnioskiem

o zbadanie zgodności z prawem niektórych postanowień Statutu CLV Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, ul. Żywnego 25, 02-701

Warszawa (dalej: „Statut”).

UZASADNIENIE

Postanowienia  Statutu  nie  uwzględniają  obowiązków  ucznia  pełnoletniego  w  zakresie

zwalniania  się  z  zajęć  edukacyjnych  przez  osoby  pełnoletnie,  przez  co  nie  spełniają  warunku

określonego w art. 99 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz.  59 z późn. zm.).  Opisana w  §51 Statutu procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

nigdzie nie wspomina o tym, w jaki sposób zwalniać samodzielnie mogą się uczniowie pełnoletni;

procedura ta przewiduje tylko dwie sytuacje, gdy uczeń może być zwolniony z zajęć - na pisemną

prośbę rodziców lub w przypadku choroby po uprzednim powiadomieniu rodziców ucznia.

W  Statucie  w  §50  ust.  3a  przewidziano  możliwość  samodzielnego  usprawiedliwiania

nieobecności  na  zajęciach  przez  uczniów  pełnoletnich.  Wątpliwości  budzą  jednak  warunki,  na

jakich  samodzielnego  usprawiedliwiania  swoich  nieobecności  mogą  dokonywać  uczniowie

pełnoletni, a na jakich robić to mogą rodzice uczniów niepełnoletnich. Uczniowie pełnoletni mają

7 dni  od  dnia  poworotu  do  szkoły  na  dostarczenie  usprawiedliwienia,  a  rodzice  mogą

usprawiedliwienie  dostarczyć  w  ciągu  miesiąca  i  mogą  zrobić  to  za  pomocą  dziennika

elektronicznego(por. §50 ust. 2 Statutu). Ponadto uczniowie pełnoletni, aby usprawiedliwić swoją

nieobecność,  „muszą  (...)  przedstawić  zwolnienie  lekarskie  lub  inny  dokument  potwierdzający

konieczność  opuszczenia  zajęć  (np.  wezwanie  do  sądu,  wezwanie  do  Wojskowej  Komendy

Uzupełnień, itp.)”, podczas gdy rodzice nie mają wymogu okazywania takich dokumentów. 



Należy  przede  wszystkim  zważyć,  że  ustanowienie  odrębnych  zasad  usprawiedliwiania

uczniów  pełnoletnich  i  niepełnoletnich  narusza  konstytucyjną  zasadę  równości  wobec  prawa

(art. 32 Konstytucji RP) i jest przejawem dyskryminacji uczniów pełnoletnich ze względu na ich

wiek. Taka sytuacja nie może mieć miejsca w publicznej szkole. Ponadto Prawo oświatowe ani

ustawa o systemie  oświaty nie  wskazują,  że do usprawiedliwienia  nieobecności  wymagany jest

dokument  potwierdzający  konieczność  opuszczenia  zajęć,  tak  więc  stawianie  takiego  wymogu

uczniom  pełnoletnim  jest  bezprawne.  Do  samodzielnego  usprawiedliwiania  nieobecności  przez

uczniów  pełnoletnich  w  zupełności  wystarczające  jest  odpowiednie  oświadczenie,  którego  tryb

składania  powinien  określać  statut.  Przedstawienie  dodatkowego  dokumentu  może  zostać

potraktowane jako element potwierdzający wiarygodność usprawiedliwiania, jednak nie może być

on obligatoryjnie wymagany do tego, by usprawiedliwić nieobecność ucznia.

Wobec  powyższego,  wnoszę  o  kontrolę  Statutu  i  uchylenie  sprzecznych  z  prawem

postanowień.

Łączę wyrazy szacunku

Łukasz Korzeniowski
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