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Załącznik nr 12
do Statutu Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. UNICEF
w Słupsku

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
W PRZYPADKU ŁAMANIA PRAW UCZNIA
PRZEZ UCZNIA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY.
Informacje dotyczące sposobu składania skarg i wniosków oraz osób zajmujących się ich rozpatrywaniem
zamieszcza się w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń.

I. TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW
1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca,
ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby
fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie nie będą przyjmowane.
2. Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię,
nazwisko (nazwę), adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.
3. Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane strony
w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądź innemu pracownikowi
pedagogicznemu szkoły.
4. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisują wnoszący
i przyjmujący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię,
nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargę
potwierdza jej zgłoszenie, jeżeli zażąda tego wnoszący.
5. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.
6. Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane.
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II. TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. O uzasadnionych
przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim
poinformowaniu osób zainteresowanych.
2. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu,
wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły.
3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego
skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni,
z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez
rozpatrzenia.
4. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby,
instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe
przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi
z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.
5. Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.
6. Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej
sprawie.
7. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie
rozstrzygnięcia skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od
wydanej decyzji w terminie do 14 dni.
8. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji
za pośrednictwem dyrektora szkoły.

III. TRYB ODWOŁAWCZY
Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane w szkole kary były jasno określone
(stopniowane), współmierne do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie.
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 W przypadku zastosowania kary nie ujętej w statucie szkoły, dyrektor szkoły uchyla
nałożoną karę (z urzędu);
 Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołać się od nałożonej kary w
formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową;
 Uczeń odwołuje się od nałożonej kary dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę, pedagoga
szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary.
 Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę
z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi kierowniczemu,
wychowawczemu, radzie pedagogicznej;
 Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do
przewinienia;
 Dyrektor wydaje decyzje na piśmie w terminie do 14 dni;
 Od decyzji dyrektora uczeń, rodzice, prawny opiekun mogą odwołać się do Pomorskiego
Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły;

