Oświadczenie złożone
przez senatora Leszka Piechotę
na 8. posiedzeniu Senatu
w dniu 29 marca 2012 r.
Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas
Szanowna Pani Minister!
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji prawa, związanej z uruchomieniem internatu, a także jego likwidacją, zwracam się do Pani Minister o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie, które wprost regulowałyby tę sprawę, lub o zajęcie jednoznacznego stanowiska w celu
rozwiązania przedstawionej kwestii.
Według danych z Systemu Informacji Oświatowej z 30 września 2011 r. w województwie śląskim funkcjonuje trzydzieści sześć internatów zorganizowanych w szkołach. Młodzież ucząca się poza miejscem zamieszkania może korzystać z internatów organizowanych w szkołach. Możliwość tę przewidują ramowe statuty: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych (rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.; na przykład §12 ust. 1 zał. 5a – ramowy statut technikum).
W związku z tym, że możliwość organizacji internatu wymieniona została tylko w statucie, pojawia się problem trybu uruchomienia internatu, a także ewentualnej jego likwidacji. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący szkołę (art. 58 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – DzU z 2004 r. nr 256,
poz. 2572, ze zm.). Kompetencje do uchwalania kolejnego statutu lub zmian w już obowiązującym posiada
rada szkoły (art. 50 ust. 2 pkt 1 wymienionej ustawy o systemie oświaty) lub, gdy rada szkoły nie działa, rada
pedagogiczna.
Internat nie jest jednostką wymienioną w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU
z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.), w związku z tym pojawia się wątpliwość co do trybu ewentualnej likwidacji internatu. Czy likwidacja powinna odbywać się w trybie art. 59 ust. 6 wymienionej ustawy o systemie
oświaty, to jest przekształcenia („Przepisy ust. 1–5 i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki”)? Czy może wystarcza uchwała rady szkoły (rady pedagogicznej) w sprawie
zmian w statucie? Przyjęcie trybu przekształcenia z art. 59 ust. 6 oznacza konieczność podjęcia stosownej
uchwały przez radę gminy, powiadomienia o zamiarze likwidacji kuratora, rodziców, organu wykonawczego
na co najmniej sześć miesięcy przed planowanym terminem likwidacji, zasięgnięcia opinii kuratora. Zastosowanie trybu zmian w statucie łączy się zaś z podjęciem uchwały rady szkoły (rady pedagogicznej).
W przypadku likwidacji internatu wychowankowie tracą możliwość mieszkania w miejscowości, w której
znajduje się szkoła, a wychowawcy i pracownicy administracji oraz obsługi tracą pracę. Dlatego zasadne
wydaje się sprawowanie społecznej kontroli nad tego rodzaju działaniem przez radę gminy. Niemniej jednak
istnieją wątpliwości wynikające z niewyodrębnienia w ustawie o systemie oświaty internatu jako odrębnej
placówki.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota

