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          Na podstawie art. 244 § 1 i 2 i art. 238 § 1 w związku z art. 247 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z
późn. zm.) uprzejmie informuję,  że wniesiony przez Pana wniosek (data wpływu 28 maja
2019 r.)                    o zbadanie statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana
Zamoyskiego w Lublinie, w szczególności zapisów § 43 ust. 2 pkt 3 § 43 ust. 2 pkt 7  § 43
ust. 2 pkt 8  § 43 ust. 2 pkt 9 § 45 ust. 7 § 46 ust. 1 pkt 1 § 65 ust. 1 lit. e, został rozpatrzony w
następujący sposób.
           Dnia  10  czerwca 2019r.  w II  Liceum Ogólnokształcącym im.  Hetmana  Jana
Zamoyskiego  w  Lublinie,  została  przeprowadzona  kontrola  doraźna  w  zakresie
prawidłowości zapisów statutu Szkoły. Czynności kontrolne obejmowały: rozmowę z panią
Małgorzatą Klimczak – dyrektorem szkoły, analizę zapisów obowiązującego na dzień kontroli
statutu           II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana  Zamoyskiego  w Lublinie (tj.
ujednoliconego tekstu statutu, który wszedł w życie 3 czerwca 2019 r. po uchwaleniu zmian
do  statutu  przez  radę  pedagogiczną)  oraz  analizę  zapisów  w  Księdze  protokołów  rady
pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. 
            W wyniku przeprowadzonych przez wizytatora czynności kontrolnych stwierdzono,
że w obowiązującym na dzień kontroli statucie Szkoły uregulowania zawarte w § 43 ust. 2
pkt 3 oraz w § 43 ust. 2 pkt. 9 nie budzą zastrzeżeń w zakresie zgodności z przepisami prawa. 
W obowiązującym  na  dzień  kontroli  statucie  Szkoły,  zapis  §  43  ust.  2  pkt  7  mimo
że nieprecyzyjny, uwzględnia przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w myśl których nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z utworów
chronionych prawami autorskimi bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych
zgód od twórców, albo innych osób czy instytucji,  które nabyły autorskie  prawa.  Ustawa
umożliwiając  w  ramach  dozwolonego  użytku  zwielokrotnianie  chronionych  utworów,
nie  zezwala  na  ich  nieograniczone  wykorzystywanie  (w  tym  kopiowanie).  Zatem  zapis
statutowy umożliwia  nauczycielowi,  który  przygotował  materiały  edukacyjne  (własne  lub
innych twórców), podjęcie decyzji o dopuszczeniu do kopiowania gdy spełnione są określone
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w ustawie warunki legalności wykorzystania chronionego prawami autorskimi utworu, w tym
gdy spełnione jest wyznaczone w art. 35 ustawy wymaganie dla dozwolonego użytku.
Zapis § 43 ust. 2 pkt 8 jest nadinterpretacją. Uczniowie II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie nie są podmiotem uprawnianym do przetwarzania danych osobowych dla których
administratorem jest szkoła. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że  zapis odnosi się do danych
pozyskanych przez uczniów w związku ze wspólnym z innymi uczniami funkcjonowaniem
w zespole klasowym, miał również informować, że rozpowszechnianie pozyskanych danych
może stanowić naruszenia prawa co skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną. Dyrektor
szkoły został pouczony o nadinterpretacji w zapisie i niezasadności umieszczania regulacji
dotyczących ochrony danych pozyskanych przez uczniów, w statucie Szkoły. Nadmieniam,
że  kurator  oświaty  nie  sprawuje  nadzoru  nad  przestrzeganiem  przepisów  dotyczących
ochrony danych osobowych  w szkołach.
W obowiązującym na dzień  kontroli  statucie  Szkoły,  zapis  §  45 ust.  7 nie  zamyka drogi
do odwołania się od  kary statutowej nałożonej  na ucznia zarówno przez wychowawcę klasy
jak i dyrektora szkoły. Określona w § 45 ust. 11 możliwość odwołania się do Lubelskiego
Kuratora  Oświaty od cyt. „decyzji Dyrektora” ws. utrzymania lub zmiany kary statutowej,
z  wyjątkiem  decyzji  administracyjnej  w  sprawie  skreślenia  ucznia  z  listy  uczniów,  nie
znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa – w związku z tym dyrektorowi
szkoły wydano stosowne zalecenie. 
Uregulowanie  w  §  46  ust.  1  znowelizowanego   statutu,   z  uwagi  na  narzucony  termin
składania  skarg  i  wniosków,  narusza  gwarantowane  każdemu  w  art.  63  Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków. Dalsze ustępy § 46 określające
tryb rozpatrywania  skarg, zawierają zapisy niespójne z prawem powszechnym, w tym zapisy
dotyczące:  terminu  rozpatrzenia  skargi,  organu  rozpatrującego  skargę  w  przypadku
naruszenia  praw  ucznia  przez  nauczyciela  oraz  trybu  odwołania  się  od  sposobu
rozstrzygnięcia skargi - w związku z tym dyrektorowi szkoły wydano stosowne zalecenie. 
Zapis  §  65  pkt  1  lit.  e  pomimo  tego,  że  nieprecyzyjny,  nie  ogranicza  prawa  i  wolności
uczniów  pełnoletnich.  Przestrzeganie  przez  pełnoletniego  ucznia  szkoły  zakazu  palenia
tytoniu poza terenem szkoły, np. podczas wycieczek, zajęć terenowych, wyjść klasowych czy
studniówek,  nie wydaje się być nadmierną ingerencją w prawa i wolności ucznia i mieści
się w kompetencjach prawodawczych szkoły. Ponadto warto podkreślić, że uczeń wybierając
daną szkołę,  musi  podporządkować się  obowiązującym w niej  regulacjom wewnętrznym.
Powinien  również  mieć  świadomość,  zwłaszcza  uczeń  pełnoletni,  iż  jego  niestosowne
i niezgodne ze statutem postępowanie, może demoralizować młodszych kolegów. 
          W związku z innymi poczynionymi w toku kontroli ustaleniami dotyczącymi innych
nieprawidłowości  w  statucie   II  Liceum  Ogólnokształcącego   im.  Hetmana   Jana
Zamoyskiego  w Lublinie, dyrektorowi szkoły wydano stosowne zalecenia. 
         Żywię  nadzieję,  że  sposób  załatwienia  wniosku  ulepszy  organizację,  wzmocni
praworządność  i  usprawni  pracę  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Hetmana  Jana
Zamoyskiego  w Lublinie.
                

                                                                                          Z poważaniem



Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1) Administratorem Pana danych osobowych jest Lubelski Kurator Oświaty, ul. 3 Maja
6,                      20-078  Lublin,  telefon:  81  53  85  200,  e-mail
kurator@kuratorium.lublin.pl

2) Kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych:  ul.  3  Maja  6,  20-078  Lublin  pok.  4,
telefonicznie  tel. 81 53 85  264  w  godzinach  pracy  urzędu,  lub  poprzez  e-mail:
iod@kuratorium.lublin.pl 

3) Celem przetwarzania  danych jest  rozpatrzenie  wniosku na  podstawie  art.  244 §  2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018r. poz.2096 z późn. zm.),

4) Odbiorcami  Pana/Pani  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu  przetwarzania  i  czas,  w  którym  przepisy  nakazują  Administratorowi
przechowywać dane. 

6) Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  sprzeciwu
wobec  przetwarzania  oraz  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem  przetwarzanie danych osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zakończenia postępowania toczącego się w sprawie. 
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