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Działając na zasadzie art. 244 @ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ) zaw1adam1amiz Państwa wniosek z dnia 25 lutego
2021 r. ,zn:ak KR-1/2021 został załatwiony w następujący sposób:

1. zbadano Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Augustianek
im. Św. Rity w Krakowie zwany dalej Statutem w zakresie opisanym we wniosku

2. potwierdzono występowanie wskazanych brakóww Statucie oraz istnienie postanowień Statutu
o treści jak opisana we wniosku.

W związku z podniesionymi przez Państwa zarzutami:

1. Małopolski Kurator Oświaty podejmie działania nadzorcze w ramach sprawowanego nadzoru
pedagogicznego w stosunku do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr
Augustianek im. Św. Rity w Krakowie i wyda zalecenia w związku z koniecznością
dostosowania wskazanych niżej postanowień Statutu do obowiązujących przepisów prawa:
a) @ 27 ust. 2 Statutu — zalecenie odnośnie trybu uchwalania Statutu;
b) @ 43 ust. 1 Statutu — zalecenie odnośnie konieczności dostosowania treści postanowienia do

aktualnych przepisów prawa oświatowego;
c) 5 44 ust. 3 pkt 11, @ 44 ust. 3 pkt 4 i 6 oraz pkt 3, 6, 8, 10, 11 załącznika nr 2 do Statutu —

zalecenie odnośnie konieczności uzupełnienia Statutu 0 wymagane prawem postanowienia
dotyczące usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich oraz dostosowania
treści postanowień do aktualnych przepisów prawa oświatowego;

d) @ 49 ust. 7 pkt 2, @ 49 ust. 11 pkt 5 — zalecenie wynikające z konieczności przestrzegania
przepisów prawa oświatowego dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów;

e) @ 53 ust. 1 — zalecenie odnośnie konieczności dostosowania treści postanowienia do
aktualnego stanu prawnego;

f) 5 49 ust. 9 pkt 8, (j 49 ust. 17, @ 54 — zalecenia dotyczące konieczności wyeliminowania
występujących błędów, m.in. odniesienia do treści paragrafów nieistniejących w Statucie
oraz błędów stylistycznych mogacych powodować problemy interpretacyjne.



2. Małopolski Kurator Oświaty nie podejmie działań nadzorczych w związku zbrzmieniem
@ 46 ust. 2 pkt 10, 5 49 ust. 7 pkt 5, 5 49 ust. 11 pkt 1, @ 58 ust. 1 pkt 11 i 13, @ 58 ust. 2 pkt 10
i 12, 5 58 ust. 3 pkt9i 11, @ 58 ust.4pkt9i 11, @ 58 ust. 5 pkt8i 10.

W ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty każda szkoła formułując swoją koncepcję
wychowawczą może określić wzorzec zachowania ucznia. Kształtowanie pożądanych postaw
i zachowania uczniów odbywa sie w toku oddziaływań wychowawczych wynikających
z realizowanego programu wychowawczo-protilaktycznego oraz powiązanych z nim
wewnątrzszkolnych zasad oceniania zachowania określonych w statucie danej szkoły.
Postanowienia Statutu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr
Augustianek im. Św. Rity w Krakowie są akceptowalne na gruncie prawa oświatowego, gdyż
odpowiadają celom wychowawczej funkcji szkoły. Ponadto ww. Liceum jest szkołą katolicką
(wyznaniową), co sprawia, że może również określać pożądane postawy (m. in. nieuleganie
nałogom i nienamawianie innych, nieużywanie i nierozprowadzanie narkotyków, niepalenie
tytoniu, niepicie alkoholu) zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. Prawo takie wynika z faktu,
iż działalność szkół katolickich opiera się nie tylko na przepisach prawa oświatowego i ogólnie
obowiązującego, ale także na przepisach art. 14 ust. 1 i 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską
i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347). Zgodnie Z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Z 2019 r. poz. 1347) Kościelne osobyprawne mają prawo zakładać i prowadzić szkoły
oraz inne placówki oświatowo—wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze na zasadach
organizacyjnych i programowych określonychprzez odpowiednie ustawy. Mają one charakter
katolicki i podlegają władzy kościelnej. Sformułowanie „mają one charakter katolicki”
upoważnia szkoły katolickie do realizowania własnej misji i koncepcji wychowawczej
wyrażonej w statucie i programie wychowawczo—profilaktycznym, zgodnie z nauką Kościoła
Katolickiego i ich wyznaniowym charakterem.

Odnosząc się do stwierdzenia, iż wskazane postanowienia Statutu są sformułowane
w sposób, który może prowadzić do ukarania uczniów pełnoletnich za czynności podejmowane
poza terenem szkoły należy zauważyć, że zachowanie ucznia zarówno w szkole, jak i poza niąnie powinno pozostawać obojętne dla nauczycieli i dyrektora, zwłaszcza jeżeli będzie
negatywnie oddziaływało na innych uczniów, zakłócało proces edukacyjny w szkole lub
demoralizowało młodszych kolegów. Należy także podkreślić, że osoby pełnoletnie co do
zasady cechuje dojrzałość do podejmowania decyzji i świadomość swoich praw, w tym
obywatelskich. Jeśli zatem uczeń pełnoletni, nieobjęty już obowiązkiem nauki, uczęszczający
do szkoły wyznaniowej, decyduje się na podporządkowanie postanowieniom statutu szkoły,
to jest to jego autonomiczny, dobrowolny wybór. W przypadku gdy pełnoletni uczeń nie
akceptuje katolickiego charakteru szkoły oraz zasad zachowania czy też związanych
z uczęszczaniem do niej obowiązków ucznia, w każdym czasie może zrealizować swoje prawa
obywatelskie, rezygnując z bycia uczniem tej szkoły i wybierając kontynuację nauki w innej
niekatolickiej, publicznej lub niepublicznej szkole. Możliwość taką uczniom Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Augustianek im. Św. Rity w Krakowie
zapewnia Gmina Miejska Kraków, co potwierdza obowiązująca uchwała regulująca sieć szkół
ponadpodstawowych na terenie Miasta Krakowa, tj. Uchwała Nr XVIII/362/ 19 Rady Miasta
Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej
Kraków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 4793).



3. Małopolski Kurator Oświaty wyda zalecenia dotyczące konieczności uporządkowania
postanowień Statutu odnoszących się do stroju uczniowskiego, fryzury i wyglądu zawartych
w Załączniku nr 1 do Statutu zgodnie z wymaganiem określonym w art. 100 ust. 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz zalecenia
dotyczące uściślenia postanowień @ 58 ust. 1 pkt 10 i 13, Q 58 ust. 2 pkt 9 i 12, 5 58 ust. 3 pkt 8
i11, @ 58 ust. 4 pkt 8 i 11, @ 58 ust. 5 pkt 7 i 10, 5 58 ust. 6 wtaki sposób, by nie powodowały
problemów z ich interpretacją i pozostawały w zgodzie z przepisami prawa oświatowego.
Jednocześnie w ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty dopuszczalne jest określenie
w statutach szkół zasad dotyczących ubioru, fryzury, makijazu — zwłaszcza w przypadku szkół
katolickich z przyczyn jak opisane w pkt 2 niniejszego pisma — w powiązaniu z programem
wychowawczo—profilaktycznym szkoły i W związku z jej funkcją wychowawczą.

4. Małopolski Kurator Oświaty nie podejmie działań nadzorczych w związku z brakiem przepisu
w Statucie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Augustianek
im. Św. Rity w Krakowie dotyczącym wyrażania zgody na uczestnictwo w lekcjach religii. Brak
tego postanowienia nie narusza prawa oświatowego.W takim przypadku zastosowanie znajdują
ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące tej kwestii.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 246 59 ] Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawcy niezadowolonemu
ze sposobu załatwienia wniosku służy prawowniesienia skargi do A/Iinistra Edukacji i Nauki.

Do wiadomości:
— Pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa


