
WNIOSEK 
 
Na podstawie art. 51 i 114 w związku z art. 55 ust. 1 i 2 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 II Liceum         
Ogólnokształcącego imienia Czesława Miłosza w Jaworznie (dalej jako: „Statut”). 
 
Zgodnie z art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty uczeń może otrzymać jakąkolwiek              
ocenę wyłącznie za realizację treści zawartych w podstawie programowej oraz z realizacji            
ewentualnych dodatkowych programów nauczania zatwierdzonych przez szkołę.       
Tymczasem § 24 ust. 12 Statutu określa wprost, że uzyskanie oceny “celującej” zarówno w              
przypadku ocen bieżących, półrocznych i rocznych nie jest możliwe, jeśli uczeń nie            
opanował materiału wykraczającego poza ramy podstawy programowej oraz gdy nie wziął           
udziału w żadnym konkursie przedmiotowym.  
 
Natomiast § 35 pkt 1 lit. b) Statutu, mówiący o trybie usprawiedliwiania nieobecności             
uczniów, nie zawiera żadnej wzmianki o trybie usprawiedliwiania swojej nieobecności przez           
uczniów niepełnoletnich. Taki zapis powinien znaleźć się w statucie zgodnie z art. 99 ust. 2               
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).  
 
Sytuacja faktyczna różni się jednak od sytuacji prawnej, zapisanej w statucie – obecnie             
uczeń pełnoletni może usprawiedliwić swoją nieobecność, jeżeli rodzic wyrazi na to zgodę            
lub gdy uczeń sam się utrzymuje. Obowiązek złożenia przez rodzica ucznia pełnoletniego            
oświadczenia o wyrażeniu zgody na samodzielne usprawiedliwianie nieobecności na         
zajęciach edukacyjnych i zwalnianie się z zajęć edukacyjnych przez ucznia pełnoletniego           
narusza przepisy art. 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,                  
poz. 93 z późn. zm.), który stanowi, że z chwilą osiągnięcia pełnoletności nabywamy pełną              
zdolność do czynności prawnych. Jest to również sprzeczne z art. 92 ustawy z dnia 25               
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9. poz. 59 z późn. zm.), który                  
wyraźnie mówi, że dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności –            
po tym czasie rodzice tracą prawo do reprezentowania dziecka przed organami administracji            
publicznej. 
 
Powyższe potwierdza również opinia Kuratorium Oświaty w Katowicach: “Zgodnie z art. 11            
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)                   
uczeń pełnoletni może samodzielnie złożyć oświadczenie o przyczynie swojej nieobecności i           
zwrócić się do wychowawcy o jej usprawiedliwianie. Przestrzeganie zasad usprawiedliwiania          
nieobecności na zajęciach szkolnych to istotny element procesu wychowawczego,         
realizowanego w szkole względem wszystkich, także pełnoletnich, uczniów. Wychowanie         
obejmuje m.in. wdrożenie ucznia do odpowiedzialności za składane oświadczenia,         
sumiennego wywiązywania się z obowiązków i eliminowanie przypadków uchylania się          
ucznia od ich wykonywania z błahych powodów.” (pismo z dnia 23 lipca 2018 r., znak:               
SW.142.1.2018). 
 
 
 


