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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 I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami

dwujęzycznymi  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Krośnie,  ul.  Piotra  Skargi  2,  38-400  Krosno

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

UZASADNIENIE

Wątpliwości  budzą  postanowienia  §44  ust.  6  Statutu:  „Sprawdzone  i  ocenione  pisemne

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)-  na ich prośbę.  Wgląd w pracę odbywa się

w obecności  nauczyciela  bez  możliwości  kopiowania,  fotografowania  i  wynoszenia  pracy  poza

szkołę.  Z udostępnionych prac uczeń lub rodzic ma prawo sporządzać notatki.  Wgląd do pracy

przez ucznia ma miejsce na lekcji dotyczącej omówienia wyników sprawdzianu lub kolejnej lekcji

tego przedmiotu,  natomiast  wgląd do pracy przez rodziców (prawnych opiekunów) ma miejsce

w terminie  uzgodnionym  przez  zainteresowane  strony.  Prawo  do  wglądu  trwa  do  końca  roku

szkolnego, w którym pisany był sprawdzian.”

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 44e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty  (Dz.  U.  1991  nr  95  poz.  425),  „sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  ucznia  są

udostępniane uczniowi i jego rodzicom”. Ustawa nie mówi nic o tym, że takie prace udostępnia się

tylko „na prośbę”, jak określa to statut. Co więcej, statut daje tylko możliwość wglądu do prac, nie

zaś ich udostępniania. 

W §45 ust. 10-12 określono sytuacje, w których uczeń może zostać pozbawiony pewnych –

gwarantowanych mu przez Statut – praw, tj. prawa do nieprzygotowania czy „zwolnień z pytania”.

Te regulacje określają kary dla uczniów za złe zachowania, a skoro są karami, to w myśl 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.) , powinien być określony odnośnie nich tryb odwoływania się od kary. Taki tryb nie został w

Statucie określony. Nie został również określony tryb odwołania od kar określonych w §40 Statutu

Postanowienia  Statutu  nie  uwzględniają  ponadto  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.). W § 51 Statutu, zatytułowanym „Regulamin

usprawiedliwiania  nieobecności”,  nie  ma  żadnych  odniesień  do  zasad  usprawiedliwiania

nieobecności  przez  ucznia  pełnoletniego.  Ponadto  należy  zwrócić  uwagę,  że  konieczne  jest  też

uwzględnienie  w Statucie  tego,  że uczeń pełnoletni  nie  musi  posiadać  zeszytu  usprawiedliwień

z podpisem rodzica czy tego, że rodzic nie musi potwierdzać, że wie o sprawdzianie, na którym

uczeń pełnoletni był nieobecny. Wobec tego, przeredagowani wymaga cały § 51 Statutu, tak, aby

zasady  usprawiedliwiania  uczniów  w  pełni  respektowały  prawa  uczniów  pełnoletnich  w  tym

zakresie.

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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