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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 XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana

Norwida w Krakowie, os. Kolorowe 29a, 30-962 Kraków (dalej:  „Statut”) oraz ich uchylenie w

przypadku stwierdzenia naruszeń prawa.

UZASADNIENIE

Obowiązki ucznia pełnoletniego w zakresie usprawiedliwiania,  w określonym terminie i formie,

nieobecności na zajęciach edukacyjnych są określone §90 ust. 3 pkt 3 Statutu: „(Uczeń wnosi do

wychowawcy o usprawiedliwienie  nieobecności  na zajęciach  edukacyjnych w formie:)  jeśli  jest

pełnoletni, swojego pisemnego oświadczenia o uzasadnionej przyczynie nieobecności, podpisanego

przez rodzica”.

Stawianie przez szkołę wymogu podpisania przez rodzica oświadczenia pełnoletniego ucznia jest

niezgodne z prawem. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9

poz.  59 z późn. zm.) w art.  92 wyraźnie mówi,  że dziecko zostaje  pod władzą rodzicielską do

osiągnięcia pełnoletności – po tym czasie rodzice tracą prawo do reprezentowania dziecka przed

organami administracji publicznej. Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych do tego, aby

rodzice uczniów pełnoletnich musieli składać podpisy pod oświadczeniami uczniów pełnoletnich.

Brak podpisu rodzica nie może decydować o tym, czy oświadczenie co do przyczyn nieobecności

będzie przez szkołę przyjęte.

Ponadto należy zważyć, że niemożność w pełni samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na

zajęciach 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. 



W świetle powyższych przepisów kodeksów cywilnego również Statutu zdaje się być sprzeczny z

prawem.  Statut  szkoły  nie  może  przerzucać  odpowiedzialności  za  wyrządzone  przez  ucznia

pełnoletniego szkody na rodziców tego ucznia.

Ponadto określona w §91 ust. 3 Statutu zasada, że „trzy spóźnienia traktowane są jak jedna godzina

nieusprawiedliwionej nieobecności” wydaje się nie mieć żadnych podstaw w prawie. Nie można

spóźnień  sumować  i  traktować  ich  jako  godzin  nieusprawiedliwionych.  Natomiast  przepis  §91

ust. 2 Statutu, który mówi, że „spóźnienie na lekcję powyżej 5 minut może być potraktowane przez

nauczyciela jako nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji” wydaje się naruszać prawa uczniów.

Należy pamiętać, że nie ma żadnych podstaw, aby spóźnienia traktować jako nieusprawiedliwione

nieobecności.  Dopuszczone  przez  Statut  spóźnienie,  które  nie  będzie  mogło  być  uznane  jako

nieobecność nieusprawiedliwiona, to zaledwie 5 minut. Taki przepis może negatywnie rzutować na

frekwencję  uczniów,  którzy  mimo  obecności  na  prawie  całych  zajęciach  (np.  35  minut  zajęć

w przypadku  10-minutowego  spóźnienia),  mogą  mieć  wpisane  do  dziennik  nieobecności

nieusprawiedliwione.

Statut szkoły nie przewiduje trybu odwołania się od kar, określonych w §98 Statutu, przez co nie

spełnia  wymogu określonego w art. 98 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

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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