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Szanowny Panie Dyrektorze,

nasze Stowarzyszenie uzyskało informację o tym, że Szkoła wymaga wyrażenia zgody przez

rodziców/opiekunów prawnych na samodzielne usprawiedliwianie nieobecności przez ich

pełnoletnie dziecko lub podopiecznego.

Jak wynika z uzyskanego przez nas wzoru oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni mają

wyrazić zgodę na samodzielne usprawiedliwianie nieobecności przez ich dziecko lub

podopiecznego po uzyskaniu pełnoletniości, jednocześnie zobowiązując się do dalszego

weryfikowania zaistniałych nieobecności.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że:

1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.) w art. 99

pkt 2 stanowi, że statut szkoły winien uwzględniać obowiązki ucznia pełnoletniego w

zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

2. zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740)

po osiągnięciu pełnoletności nabywa się pełną zdolność do czynności prawnych;

3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359) w

art. 92 stanowi, że dziecko zostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności – po

tym czasie rodzice tracą prawo do reprezentowania dziecka przed organami administracji

publicznej.
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Prawo do samodzielnego zwalniania się z zajęć ucznia pełnoletniego i usprawiedliwiania przez

niego nieobecności wynika z wyżej przytoczonych przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu

rodzinnego i opiekuńczego. Fakt wspólnego zamieszkiwania ucznia pełnoletniego z rodzicami i

potencjalnego utrzymywania go przez nich nie może być powodem, dla którego przedmiotowa

zgoda mogłaby być wymagana. Między rodzicami a ich pełnoletnim dzieckiem może istnieć

stosunek alimentacyjny, jednak władza rodzicielska ustaje po uzyskaniu przez dziecko

pełnoletności. Osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona nie ma żadnych przedstawicieli

prawnych, od których musiała by pozyskiwać zgodę, żeby móc dokonywać czynności prawnych,

np. takich jak złożenie oświadczenia o przyczynach nieobecności.

Wobec powyższego, proszę o niezwłoczne dostosowanie przyjętych w Szkole praktyk do

powszechnie obowiązującego prawa poprzez wycofanie wymogu składania przez

rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na samodzielne

usprawiedliwianie nieobecności przez ich pełnoletnie dziecko/podopiecznego.

Proszę o informację zwrotną w ciągu 14 dni o tym, czy Szkoła podjęła kroki w ww. sprawie.

Wyrażam przy tym nadzieję na pozytywne zakończenie sprawy na tym etapie.

Przedmiotowe oświadczenie:

(—) ŁUKASZ KORZENIOWSKI
Prezes Zarządu

Pismo sporządził:
Dominik Nowicki

Pismo zaakceptował:
Michał Bronicki


