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Sz. P. Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

Działając w imieniu Stowarzyszenia na rzecz Praworządności w Szkołach
„Stowarzyszenie Umarłych Statutów”, na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), działając
w interesie publicznym, składamy wniosek o:

1. przeprowadzenie w ramach sprawowanego na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, dalej jako p.o.)
nadzoru pedagogicznego kontroli zgodności z prawem wskazanych w uzasadnieniu
postanowień Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w
Ząbkowicach Śląskich (dalej: „Statut”),

2. uchylenie na podstawie art. 114 ustawy – Prawo oświatowe niezgodnych z
powszechnie obowiązującym prawem postanowień Statutu,

3. zobowiązanie Dyrektora Szkoły do niestosowania Regulaminu korzystania ze
Szkolnego Sewera Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich funkcjonującego
na platformie Discord (dalej: Regulamin Serwera).

U Z A S A D N I E N I E

Kwestionowane postanowienie Statutu: § 44 ust. 1 pkt 6: „[Do obowiązków ucznia
należą:] podporządkowanie się ustaleniom zawartym w statucie i regulaminach
szkolnych”.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo oświatowe – prawa i obowiązki powinny
być określone w statucie szkoły. Wobec powyższego nie powinny być określane w
odrębnych regulaminach, szczególnie tych, które nie zostały wymienione w statucie
szkoły.
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Kwestionowane postanowienie Statutu: § 47 ust. 2 pkt 6: „[Uczniowie mogą być
ukarani m. in. za:] palenie papierosów i e-papierosów, spożywanie alkoholu na terenie
obiektu szkolnego i poza nim, a także przyjście do szkoły po spożyciu alkoholu”.

Należy zauważyć, iż nie istnieje przepis zezwalający szkole na zakazanie spożywania
alkoholu i palenia papierosów poza nią, który mógłby być podstawą do stosowania
wobec pełnoletnich uczniów kar statutowych, w tym do obniżenia oceny zachowania.
Taki zakaz jest to bowiem przejawem ograniczania przez prawo wewnątrzszkolne praw
i wolności gwarantowanych konstytucyjnie, co dziać się może wyłącznie w drodze
ustawy i w takim zakresie, w jakim ograniczenia są proporcjonalne i adekwatne.

Kwestionowane postanowienie Statutu: § 50 ust. 4 tiret pierwsze: „stopień celujący
otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę
programową”.

W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz.U. poz. 373) stopień celujący jest najwyższą możliwą do uzyskania
roczną oceną klasyfikacyjną. Słuszne jest zatem, aby ustalone kryteria oceny celującej
były najbardziej wymagające. Wymagania te nie mogą jednak wykraczać poza podstawę
programową bądź program nauczania, gdyż taka regulacja jest sprzeczna z art. 44b ust.
3 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z ustawowym unormowaniem, ucznia można
oceniać tylko i wyłącznie w zakresie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie
programowej bądź programie nauczania. Wymagania na ocenę celującą nie mogą być
tak skonstruowane, że wymaga się od ucznia opanowania materiału wykraczającego
poza program nauczania, w tym także osiągania sukcesów w konkursach i wykonywania
zadań nadobowiązkowych. Statut szkoły nie może rozszerzać definicji oceniania
osiągnięć edukacyjnych ucznia znajdującej się w ustawie.

Kwestionowany dokument: Regulamin Serwera

„Regulamin korzystania ze Szkolnego Sewera Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach
Śląskich funkcjonującego na platformie Discord”, regulujący kwestie związane z
nauczaniem zdalnym, został wydany przez nieokreślony organ Szkoły bez podstawy
prawnej. Zgodnie z przytoczonym wyżej art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo oświatowe –
prawa i obowiązki ucznia powinny być określone w statucie szkoły. Wśród postanowień
Statutu nie znajduje się przekierowanie do Regulaminu Serwera, wobec czego nie można
w żadnym razie uznać, że norma prawna określona we wskazanym przepisie została
spełniona, a w konsekwencji nie istnieje podstawa prawna do ustanowienia takiego
regulaminu. Należy podkreślić, że podstawą prawną nie może być również § 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, o którym
mowa w § 7 Regulaminu Serwera.
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Regulamin Serwera, poza ustanowieniem nowych obowiązków ucznia, wprowadza
również kary za ich niespełniane. Jest to kolejna materia, która została przez ustawę
Prawo oświatowe zarezerwowana dla statutu szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 19 p.o.).

Według informacji posiadanych przez Stowarzyszenie, nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły
powołując się na Regulamin Serwera wyrzucają uczniów z zajęć zdalnych, czym
naruszają prawo uczniów do nauki. Praktyka ta, niezależnie od miejsca (nauczanie
zdalne czy nauka stacjonarna) jest niedopuszczalna. Zachęcamy, aby szczegółowo
zbadać tę sprawę.

Wobec powyższego wniosek należy uznać za właściwie uzasadniony.

(—) DANIEL SJARGI
Wiceprezes Zarządu

(—) ŁUKASZ KORZENIOWSKI
Prezes Zarządu


