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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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6

w Szczecinie, pl. Mariacki 1, 70-547 Szczecin, (dalej: „Statut”) oraz ich uchylenie w przypadku

stwierdzenia naruszeń prawa.

UZASADNIENIE

Postanowienia  Statutu  nie  uwzględniają  obowiązków  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.). 

Zgodnie z §32 ust. 2 pkt. 7 lit. a. Statutu, prawo do usprawiedliwiania nieobecności

mają  tylko  rodzice  uczniów.  Niemożność  samodzielnego  usprawiedliwiania  nieobecności  na

zajęciach i zwalniania się z zajęć 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.  Ponadto

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 usprawiedliwiali nieobecności.

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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