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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 stycznia 2019 roku (data wpływu 14 stycznia 2014 roku) 

informuję, że dokonano analizy zapisów Statutu Zespołu Szkół nr 3 pod kątem ich zgodności 

z przepisami prawa. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 stycznia br. podjęto 

uchwałę zmieniającą odpowiednie zapisy.  

Jednocześnie chciałbym się ustosunkować do argumentów przedstawionych we wniosku 

mieszkańca Kleczy Dolnej: 

1. Wprowadzono brakujący zapis dotyczący prawa uczniów w zakresie usprawiedliwiania 

nieobecności. Obejmuje on zarówno uczniów pełnoletnich jak i niepełnoletnich. 

2. Dokonano zmian zapisu dotyczącego powołania opiekuna Samorządu Szkolnego.  

Nowy zapis został wprowadzony w brzmieniu "Dyrektor Szkoły powierza pełnienie 

obowiązków opiekuna Samorządu Szklonego nauczycielowi wybranemu przez uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym". Chciałbym nadmienić, że nawet przy 

starym zapisie, którego brzmienie było we wniosku kwestionowane, to Samorząd 

Szkolny Zespołu Szkół Nr 3 w powszechnych wyborach dokonywał wyboru swojego 

opiekuna. Natomiast czynność powierzenia przez dyrektora pełnienia określonej funkcji 

ZZEESSPPÓÓŁŁ  SSZZKKÓÓŁŁ  NNRR  33  
WW  SSZZCCZZEECCIINNIIEE  

ul. Józefa Sowińskiego 1, 70-236 Szczecin 

tel. 91-44-89-003, 91-44-89-019    fax 91-44-89-653 

www.zs3.szczecin.pl  e-mail: sekretariat@zs3.szczecin.pl 

NIP 852-19-60-876 



jest konieczna, ze względu na to, że to on jest przełożonym nauczyciela i tylko w jego 

kompetencjach leży zlecanie pracownikowi wykonywania określonych zadań  

o charakterze stałym lub doraźnym. 

3. Określenie w Statucie Szkoły zasad działania samorządu zapisane w § 17 ust 3-6  

oraz 8-15 dotychczas nie budziło żadnych wątpliwości w naszej społeczności. Samorząd 

Szkolny nie zgłaszał żadnych uwag związanych z tym zapisem. Ze względu na fakt,  

że odnośnie usytuowania tych zapisów pojawiły się jednak uwagi opisane we wniosku 

oraz by nie pojawiały się posądzenia o próby dyskredytowania roli Samorządu Szkolnego 

postanowiono usunąć wątpliwe zapisy. Jednocześnie Samorząd Szkolny w najbliższym 

czasie przystąpi do prac związanych z nowelizacją swojego regulaminu. 

4. Odnośnie zapisu określonego w § 42 ust. 4 pkt. 2, "pozdrawianie ukłonem wszystkich 

pracowników szkoły", chciałbym podkreślić, że w intencji tego zapisu nie ma elementów 

mających dyskryminować i poniżać uczniów. W praktyce szkolnej oznacza to 

pozdrowienie pracowników szkoły skinieniem głowy.  Zwyczaj ten jest stosowany przy 

powitaniach i połączony zazwyczaj ze zwrotem "dzień dobry". Nikt z uczniów, rodziców 

nie zgłaszał dotychczas uwag ani do brzmienia tego przepisu, ani do jego stosowania. 

Mając jednak na uwadze wątpliwości jakie pojawiły się u wnioskodawcy postanowiono 

usunąć kwestionowany zapis ze Statutu Zespołu Szkół nr 3. 

5. W zakresie zapisu określonego w § 42 ust. 4 pkt. 3 "przyjmowanie postawy stojącej przy 

powitaniach i w czasie rozmów z dorosłymi", realizacja tego postanowienia dotychczas 

nie budziła wśród społeczności szkolnej wątpliwości.  Nikt z uczniów i rodziców, 

podobnie jak w przypadku poprzedniego zapisu, nie zgłaszał wątpliwości w zakresie 

brzmienia tego przepisu i jego stosowania. Mając na uwadze wątpliwości jakie pojawiły 

się u wnioskodawcy postanowiono usunąć kwestionowany zapis ze Statutu Zespołu 

Szkół nr 3. 

6. W zawiązku z zapisem § 42 ust. 4 pkt. 4 "zwracanie się do nauczyciela zwrotem "Pan/i 

Profesor"" chciałbym nadmienić, iż stosowanie tego zwrotu wynika z pewnych norm  

o charakterze zwyczajowym w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.  

W Słowiku Języka polskiego PWN przy słowie profesor pojawia się jedno ze znaczeń 

"zwyczajowo: o nauczycielu szkoły średniej". Uczniowie szkoły i ich rodzice  

nie zgłaszali zastrzeżeń do brzmienia i stosowania tego postanowienia Statutu. Biorąc 

pod uwagę wątpliwości jakie pojawiły się u wnioskodawcy postanowiono usunąć 

kwestionowany zapis ze Statutu Zespołu Szkół nr 3. 



7. Obowiązek noszenia legitymacji szkolnej i okazywanie jej na żądanie pracowników 

szkoły wynika z dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. Intencją tego zapisu 

jest, by osoby obce pojawiające się na terenie szkoły można było łatwo zidentyfikować 

poprzez brak legitymacji szkolnej. Dotychczas nasi uczniowie nie zgłaszali uwag  

do treści tego przepisu. Chcąc uniknąć postrzegania placówki jako szkoły mało 

przyjaznej postanowiono usunąć kwestionowany zapis ze Statutu Zespołu Szkół nr 3. 

8. W związku z zapisem w § 43 ust. 12 pkt. 2 pragnę poinformować, że doprowadzono  

do zgodności z KPA zapis o terminie wniesienia odwołania.  

Reasumując chciałbym podkreślić, że celem zapisów w Statucie nie jest szykanowanie,  

czy też naruszanie praw uczniów Zespołu Szkół Nr 3. Wszystkie wskazane niezgodności 

zostały usunięte lub poprawione w sposób zapewniający ich zgodność z przepisami prawa.  

W naszej społeczności współpraca pomiędzy jej członkami odbywa się z poszanowaniem 

praw wszystkich stron i zachowaniem ich podmiotowości. Jednocześnie chciałbym zapewnić, 

że dołożymy wszelkich starań aby na bieżąco aktualizować akty prawa wewnętrznego  

w szkole. 


