
Procedura przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 

w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Johanna Wolfganga Goethego 

w Warszawie 
  

Rozdział I 

Tryb rozstrzygania sporów 

§1 

Stroną w sprawie może być pracownik szkoły, uczeń, rodzic (prawny opiekun).  

§2 

Wszelkie spory zaistniałe na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze 

zrozumienia i wzajemnego poszanowania stron. 

§3 

1. Ewentualne spory między pracownikami szkoły rozstrzygane są przez dyrektora po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych 

stron. 

2. Spory pomiędzy uczniami a nauczycielami rozpatruje niezwłocznie dyrektor szkoły zgodnie 

z zasadami przyjętymi w §2, §11, §3 ust 1. 

 

§4 

1. Treść podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje niezwłocznie wszystkim 

zainteresowanym stronom.     

2. Od decyzji dyrektora strony mogą się odwołać do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

§5 

1. Spory wewnątrzklasowe rozstrzygają uczniowie z wychowawcą.  

2. W razie konieczności, w rozstrzyganiu sporu mogą brać również udział: pedagog, psycholog 

szkolny, dyrektor, wicedyrektor, rodzice (opiekunowie prawni).  

§6  

Jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor, sprawę można przekazać organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

Rozdział II 

Procedura, tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 

 

§7 

 Skargi i wnioski, dotyczące w szczególności pracy szkoły oraz wykonywanych zadań 

statutowych mogą składać do dyrektora szkoły osoby wymienione w §1. 



§8 

Skargi i wnioski można składać we własnym interesie oraz interesie społecznym. 

§9  

1. Przyjmowanie skarg, osobiście przez dyrektora szkoły, odbywa się w dniach i w czasie 

podanym do publicznej wiadomości w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. 

2. W sprawach niecierpiących zwłoki przyjmowanie skarg odbywa się po wcześniejszym 

umówieniu spotkania poprzez sekretariat szkoły. 

§10 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków określa Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

§11 

Wszystkie zainteresowane strony mają prawo lub obowiązek, na życzenie rozpatrującego 

skargę, składać w toku postępowania na piśmie lub ustnie wyjaśnienia, dotyczące przedmiotu 

sprawy. 

§12 

1. Skarga adresowana do dyrektora szkoły może zostać przez wnioskodawcę przesłana w 

odpisie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.   

2.  W przypadku określonym w ust.1 skargę rozpatruje szkoła. 

§13 

1. Wnoszący skargę lub wniosek mogą składać skargi i wnioski w formie pisemnej lub ustnej.  

2. Skargę lub wniosek w formie ustnej można złożyć wyłącznie w czasie wizyty w szkole. 

3. W przypadku składania skargi ustnej lub wniosku osoba składająca skargę, wniosek 

zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko oraz przedmiot skargi, wniosku. 

4. W sytuacji konieczności udzielenia odpowiedzi pisemnej na zgłoszoną skargę lub wniosek, 

zgłaszający zobowiązany jest podać adres zamieszkania lub inny adres do korespondencji. 

5. Osoba przyjmująca ustne formalne zgłoszenie skargi, wniosku sporządza protokół, który 

powinien zawierać w szczególności: 

1) datę przyjęcia skargi, wniosku; 

2) dane (imię, nazwisko/nazwę instytucji) i adres zgłaszającego; 

3) zwięzły opis sprawy zawierający konkretne, jasno sprecyzowane zarzuty; 

4) podpis osoby wnoszącej skargę lub wniosek; 

5) podpis osoby przyjmującej skargę, wniosek. 

6. Jeżeli wnioskodawca tego zażąda, osoba odbierająca skargę, wniosek potwierdza fakt jej 

przyjęcia. 

7. Potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku dokonuje się na kopii pisma, złożonego przez 

wnoszącego skargę, wniosek. 

§14 

Pisemne skargi lub wnioski anonimowe (nie zawierające imienia i nazwiska/nazwy instytucji 

oraz adresu wnoszącego) pozostawia się bez rozpoznania. 

§15 

Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, niezwłocznie wzywa się wnoszącego do 

złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia skargi. 



§16 

1. Wnioskodawca powinien złożyć dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienie w terminie 7 dni od 

daty otrzymania wezwania.  

2. Jeżeli nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, jego skarga pozostanie bez rozpoznania.  

3. Wezwanie do uzupełnienia skargi powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. 

§17 

Po wpłynięciu skargi dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu 

przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów (analizuje dokumentację, wysłuchuje 

wszystkie zainteresowane strony, gromadzi materiały dotyczące kwestii spornych), a następnie 

podejmuje decyzję w sprawie. 

§18 

Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia i 

nieprawidłowości, wydaje właściwe polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu ich 

usunięcia.  

§19 

Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor nie stwierdzi żadnych uchybień i 

nieprawidłowości, oddala skargę, jako bezpodstawną.  

§20 

Treść decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje wnioskodawcy na piśmie w terminie 

14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia skargi.   

§21 

Od decyzji dyrektora wnioskodawca może się odwołać do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

§22 

Skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w 

sposób ułatwiający kontrole przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg. 

 

Rozdział III 

Przepis końcowy 

 

§23 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.02.2019r. 

 

 

                                                                                                         Dyrektor szkoły 

                                                                                                  /-/ mgr Cezary Serzysko 


