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WNIOSEK

Na  podstawie  art.  241  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego, działając w interesie publicznym, zwracam się z prośbą o: 

1. podjęcie  działań  w  trybie  nadzoru  pedagogicznego  w  stosunku  do  II  Liceum
Ogólnokształcącego  im.  Hetmana  Jana  Zamoyskiego  w  Lublinie  (dalej  Szkoła)  w
zakresie przewidzianym w art. 55 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996, dalej u.p.o.),

2. uchylenie  niektórych  postanowień  statutu  Szkoły  jako  sprzecznych  z  prawem  na
podstawie art. 114 u.p.o.

UZASADNIENIE

Uregulowania zawarte w statucie  Szkoły pod wieloma względami nie dają się pogodzić z
obowiązującymi przepisami i  w konsekwencji  naruszają prawa ucznia zagwarantowane na
gruncie przepisów prawa oświatowego.

Wątpliwości  natury prawnej  budzą przede wszystkim sformułowane w statucie  obowiązki
ucznia. Zgodnie z §43 ust. 2 pkt 3 uczeń zobowiązany jest do „[…] uczęszczania do szkoły w
stroju określonym przez dyrektora szkoły”. Zauważyć należy, że na gruncie art. 100 ust. 6
u.p.o. zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły powinny być określone w statucie, a nie
w jakimkolwiek innym akcie wydanym przez dyrektora.

W §43 ust. 2 pkt 7 statutu określony jest zakaz m.in. „kopiowania materiałów edukacyjnych
przygotowanych przez nauczyciela bez jego zgody”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zwielokrotnianie
utworu  jest  dopuszczalne  w  ramach  tzw.  dozwolonego  użytku.  Zakaz  taki  można  więc
kwestionować na gruncie jego zgodności z prawem.

 W §43 ust. 2 pkt 8 statutu sformułowany jest dość kuriozalny obowiązek „przestrzegania
obowiązku  ochrony  danych  mu  powierzonych,  w  tym  osobowych”.  Uczeń  „ponosi
odpowiedzialność w przypadku ich udostępnienia osobom nieupoważnionym”. Nie jest jasne
ani  o  jakie  dane  chodzi,  ani  kogo należy  rozumieć  przez  osoby nieupoważnione.  Należy
zauważyć,  że materię  ochrony danych osobowych regulują  odrębne przepisy i  niezasadne
wydaje  się  umieszczanie  dodatkowych  regulacji,  w szczególności  tak  enigmatycznych,  w
statucie szkoły.



Postanowienia statutu nie uwzględniają również prawa do samodzielnego usprawiedliwiania
nieobecności przez pełnoletnich uczniów. Zgodnie z §43 ust. 2 pkt 9 statutu nieobecności
mogą być usprawiedliwiane  tylko przez rodziców lub opiekunów prawnych.  Przypomnieć
należy,  że z chwilą osiągnięcia  pełnoletniości  uczeń nabywa pełną zdolność do czynności
prawnych i powinien być uprawniony do samodzielnego składania tego rodzaju oświadczeń.
Ponadto  zgodnie  z  art.  99  pkt  2  in  fine u.p.o.  statut  powinien  określać  formy
usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie.

Niezgodny z prawem oświatowym jest również §45 ust. 7 statutu, statuujący uprawnienie do
odwołania się od kar nałożonych na ucznia przez wychowawcę oddziału. Należy zauważyć,
że w katalogu stosowanych kar znajdującym się w §45 ust.  1 znajdują się nie tylko kary
udzielane przez wychowawcę, ale również przez dyrektora szkoły. Natomiast zgodnie z art.
98 pkt 19 u.p.o. statut może regulować jedynie tryb odwoływania się - nie może całkowicie
zamykać drogi do odwołania się od jakiejkolwiek nałożonej kary.

Niejasny jest  również §46 ust.  1 pkt 1 statutu,  określający tryb składania i  rozpatrywania
skarg  na  naruszenia  praw  ucznia.  Zgodnie  z  tym  postanowieniem  „rozpatrywane  są
autoryzowane skargi i wnioski […]”. Nie określono czym jest owa „autoryzacja”, w związku
z czym zachodzą wątpliwości czy taka regulacja nie stanowi ograniczenia ustawowego prawa
do składania skarg, zagwarantowanego na gruncie art. 98 pkt 17 u.p.o.

Za niezgodny z prawem należy także uznać §65 pkt 1 lit. e statutu, który nakłada na ucznia
obowiązek przestrzegania „zakazu palenia tytoniu, w szczególności na terenie szkoły i w jej
okolicach […]”. Należy zauważyć że statut szkoły, jako akt prawa zakładowego, nie może
ograniczać  praw  i  wolności  w  zakresie  niezwiązanym  z  korzystaniem  z  zakładu
administracyjnego, jakim jest szkoła. Wprowadzenie zakazu palenia tytoniu (oczywiście w
stosunku do uczniów pełnoletnich)  poza  terenem szkoły  stanowi nadmierną  ingerencję  w
prawa i wolności uczniów i mieści się poza kompetencjami prawodawczymi szkoły.

Mając na względzie wskazane wyżej uchybienia wniosek jest oczywiście zasadny i zasługuje
na uwzględnienie.


