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dotyczy: sprawa nr ww.01.08-IX/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo w sprawie wniosku złożonego w imieniu „Stowarzyszenia Umarłych
Statutów”, które jak zaznaczono jest „[…]Stowarzyszeniem na rzecz Praworządności
w Szkołach […]”, dotyczącego niezgodności z przepisami prawa oświatowego zapisów
w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu
Celków w Markach, uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie podjęło
działania wyjaśniające.
Nadmieniam jednocześnie, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
w kraju i związanym z tym czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół nie
przeprowadzono kontroli w ww. szkole. Kurator oświaty bowiem, w ramach swych
kompetencji wynikających z przepisów art. 51 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) i przepisów odrębnych, jako organ
administracji publicznej, sprawując nadzór pedagogiczny nad szkołą, przy wyjaśnianiu spraw
ma prawo uzyskiwać informacje od dyrektora, jako podmiotu odpowiedzialnego za pracę
szkoły.
W związku z powyższym, po zapoznaniu się z treścią wskazanych przez Państwa
zapisów statutu szkoły, który dyrektor przesłał do Kuratorium, stwierdzić należy, że
kwestionowane postanowienia statutowe, tj. § 23 ust. 1, § 65 ust. 1 pkt 20, § 91 ust. 1
Statutu ww. szkoły są sformułowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jednocześnie informuję, że dyrektor szkoły w piśmie z dnia 4 stycznia 2021 r.
zaznaczył, że ww. Statut „[…] jest w trakcie modyfikacji w zakresie dostosowania do
obowiązujących przepisów prawa oświatowego […]”.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia funkcjonowania szkoły zgodnie
z przepisami, Kuratorium Oświaty w Warszawie wydało dyrektorowi szkoły zalecenie
dostosowania powyższych postanowień statutu do obowiązującego prawa.
Dziękuję za dotychczasowe działania na rzecz upowszechniania świadomości
prawnej wśród społeczności szkolnej, co przyczyni się z pewnością do respektowania praw
ucznia i do zwiększenia transparentności szkół.
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