
REGULAMIN SĄDU SZKOLNEGO 

 

1. Sprawy pod obrady Sądu może wnieść każdy członek społeczności szkolnej (stanu uczniowskiego, 

nauczycielskiego i rodzicielskiego) 

2. Do kompetencji Sądu Szkolnego należy: 

- rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami stanów szkolnych w sprawach szkolnych.  

3. Żeby sprawa nabrała biegu sądowego wniosek musi być sporządzony na piśmie, definiować czego domaga się 

strona skarżąca i zawierać uzasadnienie odwołujące się np. do podstawy prawnej w zakresie prawa szkolnego. 

4. Sąd ma do 14 dni na ustalenie terminu rozpatrzenia wniesionej skargi/wniosku.  

5. Dopuszczalne jest rozpatrywanie więcej niż jednej sprawy podczas jednej sesji Sądu. 

6. Czas i miejsce posiedzenia Sądu przekazywane są stronom nie później niż 3 dni robocze przed posiedzeniem 

Sądu. 

7. Sąd obraduje w sposób niekolidujący ze szkolnym planem zajęć lekcyjnych (dotyczy to sędziów jak i stron 

postępowania). 

8. Sąd obraduje w składzie trzyosobowym (uczeń, nauczyciel, rodzic). 

9. Wiec szkolny na pierwszym zwykłym posiedzeniu w roku szkolnym wybiera dwa równorzędne składy 

sędziowskie obradujące rotacyjnie- skład pierwszy na przemian z drugim. Każdy skład wybiera spośród siebie 

Przewodniczącego, który przewodzi obradom sądu. 

10. Sędzią może być każdy nauczyciel (za wyjątkiem Dyrektora Szkoły),rodzic i uczeń. W przypadku tego 

ostatniego wymagane jest zachowanie bardzo dobre lub wzorowe i bycie uczniem Szkoły co najmniej przez 

jeden semestr. 

11. Sędziów wybiera się na Wiecu spośród ochotników. Jeśli nie ma ochotników Wiec losuje sędziów. Osoba 

wybrana ma prawo nie przyjąć funkcji sędziego. 

12. Sędzia składa przysięgę przed Wiecem w brzmieniu:  

„Ślubuję stać na straży prawa Rzeczpospolitej Szkolnej i zgodnie z prawem, swoim sumieniem i najlepiej 

pojętym interesem społeczności szkolnej ferować wyroki i rozstrzygać spory.” 

13. Obowiązkiem sędziego jest mieć dogłębną wiedzę dotyczącą wszystkich uchwał wieców, rozstrzygnięć 

wszystkich spraw jakie sądy rozpatrywały oraz znajomości szkolnych aktów prawa. 

14. Kadencja sędziego trwa cały rok szkolny. 

15. Nie można pełnić tej funkcji dwa lata pod rząd ale można więcej niż jeden raz.  

16. Każda sprawa rozpatrywana przed sądem składa się z 3 części: 

- rozpoznania sprawy - sędziowie zadają pytania obydwu stronom sprawy, świadkom, biegłym 

- ustalenia wyroku - spotykają się i ustalają wyrok na drodze głosowania (wyrok nie musi być jednomyślny) 

- ogłoszenia wyroku - przewodniczący ogłasza wyrok. Wyrok musi być sporządzony na piśmie i zawierać 

uzasadnienie.  

Cześć pierwsza i trzecia obrad jest jawna. 

17. Wyrok sądu jest ostateczny. Nie podlega odwołaniu do drugiej instancji. 

18. Wyroki Sądu umieszcza się w Sharepoint.  

 


