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Dla dyrektora placówki
oświatowej, nauczycieli

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
7 PYTAŃ Z ODPOWIEDZIAMI

PYTANIE 1. Udostępnianie statutu szkoły na stronie
internetowej
Czy szkoła jest zobowiązana do umieszczenia swojego statutu na
*
stronie internetowej szkoły, jeśli statut jest dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej? Czy statut jako dokument wewnątrzszkolny musi być
kserowany lub drukowany każdej osobie, która tego zażąda?

Nie ma bezpośredniego obowiązku zamieszczania statutu szkoły
na jej stronie internetowej, jednak jego udostępnienia wymagają
przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 4 ust. 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej).

.

Dostęp do informacji publicznej
Dostęp do informacji publicznej jest gwarantowany przede wszystkim
przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe zasady i tryb
udzielania informacji określa m.in. ustawa o dostępie do informacji publicznej. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy do udzielania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania
publiczne. Są to w szczególności m.in. organy władzy publicznej, osoby
prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu
terytorialnego, a także podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki
organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. W tej grupie, ze względu na zadania, jakie wykonują,
mieszczą się również szkoły.
Organ prowadzący szkołę podlega w oczywisty sposób przepisom ustawy
o dostępie do informacji publicznej i spoczywa na nim obowiązek prowadzenia BIP (art. 8 ust. 2 i 3). W związku z powyższym częstą praktyką
jest zamieszczanie statutów szkół prowadzonych przez organ w jego Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje nieudostępnione w BIP są udostępniane na wniosek. Udostępnianie może nastąpić poprzez wyłożenie
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lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych oraz przez zainstalowanie w miejscach, o których mowa wcześniej, urządzenia umożliwiającego
zapoznanie się z tą informacją. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy podmiot
udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
■ kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
■ przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni,
powszechnie stosowany nośnik informacji.

 który nakładałby na szkoły obowiązek publikowania statutu szkoły

EKSPERT RADZI W konkluzji należy stwierdzić, że nie ma przepisu,

na jej stronie internetowej, podobnie jak brak jest przepisu zobowiązującego szkoły do prowadzenia własnej strony internetowej. Praktyka dnia
codziennego wskazuje jednak, że powszechnie przyjętą regułą jest zamieszczanie statutów na szkolnych stronach WWW. W myśl art. 2 ust. 1 każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a na szkołach
spoczywa obowiązek jej udostępnienia na zasadach określonych w ustawie.

Statut jest dokumentem prawa wewnątrzszkolnego, ale obejmuje on swoim
działaniem wszystkich członków społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów
i rodziców. Jak najlepsza znajomość zawartych w nim uregulowań powinna
być troską każdego dyrektora szkoły. Z tego powodu należy go upublicznić
w najlepszy możliwy sposób, zapewniający nieskrępowany dostęp do jego treści.
Podstawa prawna:
■■ Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1330 i 1669) – art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 8 ust. 2–3, art. 12 ust. 2.
Jacek Miklasiński

PYTANIE 2. Informacja dla nauczyciela o skardze
rodziców
nauczyciel powinien być poinformowany o fakcie złożenia na
*Czy
niego skargi przez rodziców ucznia?
Nauczyciel ma prawo zapoznać się ze złożoną na niego skargą, je.śli nie zostanie naruszona ochrona danych osobowych skarżącego
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