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Sz. P. Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski 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
i regulaminu Rady Szkoły VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w
Bydgoszczy,
2. uchylenie na podstawie art. 114 ustawy – Prawo oświatowe niezgodnych z powszechnie
obowiązującym prawem postanowień statutu.

UZASADNIENIE

(1) Przepis par. 76 ust. 2 statutu Szkoły stanowi: „Uczeń, który chce opuścić teren szkolny
wcześniej niż przewiduje to plan zajęć, przedkłada wychowawcy, a pod jego nieobecność
wicedyrektorowi lub nauczycielowi przedmiotu, pisemne zwolnienie od rodziców, w celu
uzyskania zgody na opuszczenie Szkoły”.
Przepis ten nie określa procedury zwalniania uczniów pełnoletnich, którzy zgodnie z art. 11
Kodeksu Cywilnego posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie potrzebują w tej
sprawie pośrednictwa rodziców.
(2) Przepis par. 83 pkt 4 statutu Szkoły stanowi: „[Uczniom Szkoły zabrania się:]
używania – bez zgody nauczyciela – w czasie lekcji i uroczystości szkolnych telefonów
komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych (np. odtwarzających dźwięk i obraz);
nieprzestrzeganie tych zakazów skutkuje obniżeniem oceny zachowania; nauczyciel może
przejąć urządzenie na czas zajęć, przekazać je na przerwie wicedyrektorowi, a odbiór
telefonu może nastąpić po zakończeniu wszystkich zajęć w danym dniu”.
Opisana w statutach procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń naruszył zakaz używania
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telefonu komórkowego, narusza prawo ucznia do swobodnego zarządzania posiadaną przez
niego rzeczą. W ślad za Rzecznikiem Praw Obywatelskich należy podkreślić, że szkoła nie ma
uprawnień do rekwirowania przedmiotów należących do uczniów.
(3) Punkt A7 regulaminu Rady Szkoły stanowi: „Rada Szkoły korzysta z pracy księgowej i
sekretarki zatrudnionych w Zespole. Księgowa prowadzi księgowość Rady Szkoły, a
sekretarka prowadzi kasę i obsługę bankową Rady Szkoły. Praca jest comiesięcznie
wynagradzana ze środków Rady Szkoły na podstawie umowy zlecenia. Rada Szkoły może
na każdym spotkaniu otrzymać pisemne sprawozdanie od księgowej o bieżącym stanie
wpływów i wydatków oraz stanie konta bankowego i pogotowia kasowego”.
Należy wskazać, że prawo oświatowe nie przyznaje radzie szkoły zdolności prawnej. Rady
szkoły należą do kategorii społecznych organów w systemie oświaty i nie są podmiotami
autonomicznymi. Mogą one działać wyłącznie wewnątrz poszczególnych jednostek systemu
oświaty, w zakresie przyznanych ustawą kompetencji, nie występują natomiast w obrocie
prawnym samodzielnie, w charakterze samoistnego podmiotu. Z uwagi na brak zdolności
prawnej rada szkoły nie może więc być stroną stosunków pracy lub innych stosunków
cywilnoprawnych.
Mając powyższe na uwadze, wnosimy jak na wstępie.

(—) ŁUKASZ KORZENIOWSKI
Prezes Zarządu
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Wiceprezes Zarządu
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