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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 d Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w

Szczecinie,  ul.  Unisławy 26, 71-413 Szczecin,  (dalej:  „Statut”)  oraz ich uchylenie w przypadku

stwierdzenia naruszeń prawa.

UZASADNIENIE

W statucie brak jest przepisów regulujących zasady usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów

pełnoletnich.  W  §24 ust.  2 pkt  6 i  7 Statutu określono,  że rodzice mają prawo do „pisemnego

usprawiedliwiania nieobecności ucznia w terminie dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności.”

oraz do „pisemnego zwalniania ucznia z zajęć”. 

Z  powyższych  przepisów  wynika,  że  uczniowie  pełnoletni  nie  mają  prawa  do  samodzielnego

wnioskowania  o  usprawiedliwienie  nieobecności  i  zwolnienie  się  z  zajęć  –  kompetencje  te

przysługują wyłącznie rodzicom.

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.

Statut szkoły to akt prawa wewnętrznego i nie może on regulować kwestii zdolności do czynności

prawnej inaczej niż czyni to akt wyższego rzędu, jakim jest kodeks cywilny.

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. Żadne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych pełnoletnich uczniów

nie mają mocy prawnej, a szkoła nie może odrzucać oświadczeń uczniów pełnoletnich – jest to

działanie bezprawne.

Wobec powyższego  §20 ust. 9 w związku §20 ust. 5 pkt 5 jest pozbawiony racji bytu – bowiem

uczeń pełnoletni może skreślony z listy uczniów, gdy nie przedstawi m.in. usprawiedliwienia ze

strony rodziców. Takie usprawiedliwienie powinien móc złożyć sam uczeń.

Wątpliwości może budzić opisana w §5 ust. 1 pkt 6 procedura rekrutacji uczniów, która mówi, że

„dzieci pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz nauczyciel aktualnie uczących

w ZSO nr 7, w przypadku przeprowadzania przez szkołę sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

mają pierwszeństwo w naborze, przy równej liczbie punktów uzyskanych w wyniku postępowania

rekrutacyjnego.  W  przypadku  ustalenia  przez  szkołę  innych  kryteriów  naboru  niż  sprawdzian

uzdolnień  kierunkowych,  przyjmowane  są  po  spełnieniu  następujących  warunków  (...)”.  Takie

przepisy mogą być przejawem dyskryminacji uczniów, których rodzice nie są pracownikami szkoły

lub  uniwersytetu  i  którzy  mogą  nie  zostać  przyjęci  do  szkoły  tylko  ze  względu  na  miejsce

zatrudnienia  ich  rodziców.  Prosiłbym  o  zbadanie  tych  postanowień  statutu  ze  szczególną

wnikliwością. 

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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