
STATUT SZKOŁY 

Jawność i powszechny 

dostęp do statutów szkół 



STATUT SZKOŁY – NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT DLA 

NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, RODZICÓW  I OSÓB TRZECICH

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie 

szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin jej działalności. 

Statut jest podstawowym dokumentem, który musi się znajdować w każdej 

szkole. Obowiązkiem dyrektora jest dbałość o to, aby statut był powszechnie 

dostępny zarówno dla uczniów, jak i rodziców, a także pracowników szkoły i 

innych osób.



TRANSPARENTNOŚĆ ZAPISÓW STATUTU I 

POWSZECHNY DO NIEGO DOSTĘP 

Powszechny dostęp do zapisów statutu szkoły: 

 - umieszczenie treści statutu na stronach internetowych szkoły, 

 - umieszczenie treści statutu w BIP – jeżeli jest prowadzony, 

 - umieszczenie informacji o miejscu uzyskania dostępu do treści 

statutu na tablicy informacyjnej szkoły np. biblioteka 

szkolna/sekretariat szkoły/ wychowawca klasy.



STATUT SZKOŁY JEST INFORMACJĄ 

PUBLICZNĄ I PODLEGA UDOSTĘPNIENIU NA 

WNIOSEK KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO.

 Na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek prowadzenia 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz umieszczania w nim informacji 
(art. 8 ust. 2 i 3 u.d.i.p.). W związku z tym najprostszym 
rozwiązaniem jest udostępnienie statutu szkoły w BIP. Jeśli nie jest 
on udostępniony w biuletynie, to powinien zostać udostępniony 
na wniosek.

 ART.8 u.d.i.p. cyt.:

 2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 i 2.

 3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie 
Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret
drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie 
Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.



STATUT SZKOŁY JEST INFORMACJĄ 

PUBLICZNĄ I PODLEGA UDOSTĘPNIENIU NA 

WNIOSEK KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO

 Ustawa o dostępie do informacji publicznej :  

 Art. 4. [Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej]

 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące 
zadania publiczne, w szczególności:

 1)organy władzy publicznej;

 2)organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

 3)podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

 4)podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty 
reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

 5)podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują 
majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 
samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 
i konsumentów.

 2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568), oraz partie polityczne.

https://sip.lex.pl/#/document/18219142?cm=DOCUMENT


STATUT – ŚRODKI PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 Ze względu na dysponowanie przez szkoły środkami publicznymi 

w przypadku wniosku o udostępnienie treści statutu w trybie 

ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2020, poz. 2176) – istnieje obowiązek udostępnienia treści 

statutu każdemu wnioskodawcy.

 W myśl art. 4 ust.1 pkt 5  w/w ustawy obowiązane do 

udostępnienia informacji publicznej są m.in. podmioty 

reprezentujące jednostki organizacyjne, które wykonują zadania 

publiczne lub dysponują majątkiem publicznym – tj. dyrektor 

szkoły publicznej i niepublicznej. 



STATUT – PODSTAWOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI O SZKOLE

 Powszechna dostępność treści statutu sprzyja pozyskaniu 

informacji o szkole już na etapie jej wyboru przez ucznia i rodzica.

 W dobie informatyzacji powszechny dostęp do treści statutu 

szkoły na stronach „www” to najskuteczniejsza i najszybsza 

metoda realizacji prawa do informacji o szkole i zgodności z 

prawem działania szkoły. 

 Dostępność statutu na stronach „www” oraz w BIP –

minimalizacja liczby wniosków o udostępnienie treści statutu. 



DZIĘKUJĘ 

Opracowano w związku z pismem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja

Pawlaka z dnia 22.02.2021r. (ZEW.422.3.2021.ES) skierowanym do
Ministra Edukacji i Nauki oraz pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki

Departamentu Kształcenia Ogólnego z dnia 15.03.2021r. (DKO-

WEK.400.23.2021.AK).


