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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 prośbą o zbadanie

zgodności  z  prawem  niektórych  postanowień  Statutu  Technikum  Ekonomicznego  Nr  1

im. rotmistrzaWitolda Pileckiego w Zespole Szkół Nr 3, ul. Gen. J. Sowińskiego 1, 70-236 Szczecin

(dalej: „Statut”) oraz ich uchylenie w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa.

UZASADNIENIE

Postanowienia Statutu nie uwzględniają obowiązków ucznia, w tym ucznia pełnoletniego,

w zakresie  usprawiedliwiania,  w  określonym  terminie  i  formie,  nieobecności  na  zajęciach

edukacyjnych  oraz  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.).

W  §17  ust.  18  Statutu  mówi,  że  „Opiekunem  Samorządu  Szkolnego  jest  nauczyciel

wyznaczony  przez  Dyrektora  Szkoły.  Opiekun  Samorządu  Szkolnego  jest  Rzecznikiem  Praw

Ucznia w Szkole”. Postanowienie to jest niezgodne z art. 85 ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe,

który stanowi, że prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu jest realizacją

jednego z podstawowych praw uczniów. Przyjęte w Statucie rozwiązanie rażąco narusza przepisy

Prawa oświatowego szczególnie  dlatego,  że  opiekun samorządu  jest  również  rzecznikiem praw

ucznia.  Na  obsadę  dwóch  tak  ważnych  stanowisk  z  punktu  widzenia  uczniów,  zwłaszcza  ze

względu na rolę tych organów w zakresie ochrony ich praw, sami uczniowie nie mają wpływu.

Duże wątpliwości budzą również określone w Statucie szkoły zasady działania samorządu

(§17  ust.  3-6  oraz  8-15  Statutu).  Owe  regulacje  są  bardzo  szczegółowe  i  mogą  naruszać

art. 85 ust. 3  Prawa  oświatowego,  który  mówi,  że  „zasady  wybierania  i  działania  organów

samorządu  określa  regulamin  uchwalany  przez  ogół  uczniów  w  głosowaniu  równym,  tajnym

i powszechnym”.



Zastrzeżenia  mogą  też  budzić  przepisy  §42 ust.  4  pkt  2,  3  i  4  Statutu.  Wymaganie  od

uczniów tego,  aby pozdrawiali  ukłonem wszystkich  pracowników szkoły,  w mojej  ocenie,  jest

wielce niestosowne, gdyż może być dla uczniów poniżające i naruszać ich godność. Regulacja taka

stoi w sprzeczności z art. 28 ust. 2 Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991

r.), która mówi,  że „Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe środki zapewniające,

aby dyscyplina szkolna była stosowana w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka i z niniejszą

konwencją”. Bezzasadne zdaje się ponadto określanie w statucie szkoły obowiązku zwracania się

do  nauczyciela  poprzez  zwrot  „Pan/-i  Profesor”  czy  przyjmowania  postawy  stojącej  przy

powitaniach i w czasie rozmowy z dorosłymi. Obowiązki te są trudno egzekwowalne, a poza tym

odnoszą się do kwestii zbyt szczegółowych, dlatego nie powinny być one zawarte w statucie szkoły

(por. art. 99 ust. 1 i 5 ustawy Prawo oświatowe). Wątpliwości budzi również §42 ust. 9 Statutu,

który nakazuje uczniom noszenie legitymacji szkolnej i okazywanie jej na żądanie pracowników

szkoły.  Trudno bowiem odszukać się podstaw do nałożenia takiego obowiązku na uczniów oraz

niejasna jest też celowość takiego obowiązku.

Zgodnie z art.  55 ust.  1 pkt 4 lit  b) ustawy Prawo oświatowe kurator oświaty wykonuje

zadania organu wyższego stopnia  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –

Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu

obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki  oraz w sprawach skreślenia  uczniów z listy  uczniów.

Zgodnie z art. 129 §2 kodeksu postępowania administracyjnego, „odwołanie wnosi się w terminie

czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia

jej ogłoszenia stronie”. Zgodnie zatem z powyższym, należy stwierdzić, że §43 ust. 12 pkt 2 Statutu

jest niezgodny z wyżej przytoczonym przepisem kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż na

odwołanie  od  decyzji  o  skreśleniu  z  listy  uczniów  przewiduje  tylko  siedem  dni  i  to  od  dnia

udzielenia kary.

Wobec powyższego, wnoszę o kontrolę Statutu w wyżej opisanym zakresie oraz o uchylenie

sprzecznych z prawem postanowień tego Statutu.

Odpowiedź  na  wniosek  proszę  przesłać  za  pośrednictwem  platformy  ePUAP.  Proszę

o nieprzysyłanie wersji papierowej odpowiedzi. Proszę o nieujawnianie moich danych osobowych

organom szkoły.

Łączę wyrazy szacunku

Łukasz Korzeniowski
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