
 
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia  18 grudnia 2013 r. w Statucie Szkoły wprowadzono 

następujące zmiany: 
 
 

1. po § 47 dodaje się  § 47a w brzmieniu:   

 

Tryb odwoławczy w przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka w szkole 

§ 47a 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka na terenie szkoły, w tym zawartych w 

Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć 

pisemną skargę lub pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty zajścia. 

Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Skargi i wnioski 

adresowane do Dyrektora Szkoły muszą zawierać personalia i adres zgłaszającego oraz 

zwięzły opis zaistniałej sytuacji.  

2. Każdą skargę lub wniosek osoba składająca może wycofać w terminie 3 dni od daty  

złożenia. 

3.  Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane. 

4.  W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, wnoszący skargę lub wniosek jest 

zobowiązany, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zawiadomienia o niemożności 

ustalenia przedmiotu sprawy - do złożenia dodatkowych wyjaśnień, z jednoczesnym 

pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę lub wniosek bez 

rozpatrzenia. 

5.   Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Szkoły, który w celach doradczych może powołać   

Zespół w składzie: 

1) Wicedyrektor Szkoły 

2) Pedagog szkolny 

3) Opiekun Samorządu Uczniowskiego  

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia/dziecka przez pracownika szkoły, 

decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły. 

7.  Dyrektor Szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej, co do właściwości 

rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia skargi lub wniosku. W 

uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni od daty 

zgłoszenia, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych. Odpowiedź pisemną 

Dyrektor Szkoły przekazuje osobiście lub przesyła pocztą. 

8.  Wszystkie złożone skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw ucznia/dziecka w szkole 

oraz sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 



9.   Szkoła informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o trybie składania skarg w 

szkole oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku 

naruszenia praw ucznia/dziecka: 

1) Rzecznik Praw Ucznia przy Mazowieckim Kuratorium Oświaty,  

2) Rzecznik Praw Dziecka. 
 


