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Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia. 

(Statut  LO/ Technikum w Żarkach Rozdział VI Prawa i obowiązki ucznia § 29 pkt. 16) 

 

 
 

I. Tryb składania skarg i wniosków 

1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca  

w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane. 

2. Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko,  

       klasa zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

3. Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby  

       w sekretariacie szkoły. 

4. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane. 

 

II .Tryb rozpatrywania skarg i wniosków 

1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych 

przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu 

osób zainteresowanych. 

2. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym rozpatruję skargę. 

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. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji 

w terminie do 14 dni. 

5. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za 

pośrednictwem Dyrektora szkoły. 

 

III. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. Skargi rozpatruje Dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem w skład, którego 

wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły (Wicedyrektor); 

b) Wychowawca; 

c) Pedagog; 

d) Opiekun samorządu uczniowskiego 
 

2. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji 

w terminie do 14 dni 

3. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za 

pośrednictwem Dyrektora szkoły. 

 

Zatwierdzono i przyjęto do realizacji z dniem 27.VIII.2015r 

Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców  

Pozytywnie zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski  


