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NP.1410.325.2020.WE Kraków, dnia 45 stycznia 2021 r.

Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach
„Stowarzyszenie Umarłych Statutów”
kontakt@umarlestatutv.pl

dot. pisma z dnia ] 7 grudnia 2020 r. znak: KR. O] . O]-VIII/2020

Działając na zasadzie art. 244 @ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam,
iż Państwawniosek z dnia 17 grudnia 2020 r. (datawpływu 21 grudnia 2020 r.) znak: KR.01.01-
VIII/2020, został załatwiony w następujący sposób:

1. zbadano statut Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
w Krakowie W zakresie opisanym we wniosku,

2. potwierdzono istnienie postanowień statutu o treści jak opisano We wniosku.

W związku z podniesionymi przez Państwa zarzutami:

. Małopolski Kurator Oświaty zbada sprawę zapisu @ 38 0 ust. 8 Statutu Zespołu Szkół
Łączności w Krakowie i podejmie działania nadzorcze w ramach kompetencji z zakresu
nadzoru pedagogicznego dotyczącego postanowienia związanego z właściwym
usprawiedliwianiem nieobecności uczniów na zajęciach.

Małopolski Kurator Oświaty zbada sprawę zapisu @ 43 Statutu Zespołu Szkół Łączności
w Krakowie dotyczącą regulaminu uczniowskiego zwanego „Kartą Praw i Obowiązków
Ucznia Zespołu Szkół Łączności w Krakowie” ponieważ treść Karty w ocenie
Małopolskiego Kuratora Oświaty pozostaje w sprzeczności Z art. 98 ust. 1 i art. 99 pkt
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze
zm.

Małopolski Kurator Oświaty zbada sprawę zapisu @ 45 ust. 2 Statutu Zespołu Szkół
Łączności w Krakowie, ponieważ jest on nieprecyzyjny w kontekście brzmienia art. 99
pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910
ze zm. i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wprowadzony zapis może być związany
z wdrożonymi przez szkołę działaniami mającymi na celu bezpieczeństwo uczniów.
W tym znaczeniu zapisy Statutu są dopuszczalne, bowiem zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6
dyrektor szkoły lub placówki W szczególności wykonuje zadania związane



z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom W czasie zajęć
organizowanych przez szkołę lub placówkę. Zatem, dyrektor ma obowiązek
przeciwdziałania różnym sytuacjom mogącym zagrażać bezpieczeństwu uczniów,
chociażby poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów W Statucie, obowiązujących
wyłącznie W danej szkole. Zapisy te są również akceptowalne na gruncie Prawa
oświatowego, gdyż odpowiadają celom wychowawczej funkcji szkoły i znajdują
odzwierciedlenie W programie wychowawczo-profilaktycznym. Istotne jest, aby cała
społeczność szkolna akceptowała postanowienia statutu, respektowała je i utożsamiała
się z nimi (na dzień sporządzania niniejszego pisma do Kuratorium Oświaty
W Krakowie nie wpłynęła żadna skargaW tym zakresie).

4. Małopolski Kurator Oświaty podejmie działania nadzorcze w ramach kompetencji
z zakresu nadzoru pedagogicznego W związku z brzmieniem zapisu @ 45 ust. 4 Statutu
Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Zgodnie z art. 99 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm., na terenie szkoły może
być Wprowadzony zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji, jednak
niedopuszczalne jest zobowiązanie uczniów do oddawania telefonów komórkowych
W depozyt u nauczyciela ponieważ jest to niezgodne z art. 140 Kodeksu cywilnego (Dz.
U. z 2020 r. poz. 875) i narusza art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Nauczyciel nie ma prawa,
ani mozliwości wyegzekwowania obowiązku zdania telefonu komórkowego do

depozytu. Wskazać należy, że tego typu działanie wydaje się być nadmierną ingerencją
W prawo własności uczniów.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 246 5 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawcy niezadowolonemu
ze sposobu załatwienia wniosku służy prawowniesienia skargi do Ministra Edukacji i Nauki.
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Do Wiadomości:
- Pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa


