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na podstawie informacji prasowych z dnia 10 lutego 2020 r.1 Rzecznik Praw
Obywatelskich powziął informacje na temat protestów w środowisku uczniowskim,
spowodowanych

wprowadzeniem

do

Statutu

I

Liceum

Ogólnokształcącego

im.

ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie nowych przepisów, szczegółowo regulujących
zasady ubierania się. Z artykułu Gazety Wyborczej wynika, że niektórzy uczniowie i ich
rodzice, a także absolwenci Szkoły nie zgadzają się na wprowadzenie zasad, które w ich
ocenie nadmiernie ograniczają wolność uczniów i nie znajdują racjonalnego uzasadnienia.
Jednocześnie Rzecznik z zadowoleniem odnotował fakt, iż w Szkole podjęto debatę na ten
temat i prowadzone są prace nad wspólnym ustaleniem obowiązujących reguł.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich, który stoi na straży wolności i praw człowieka
i obywatela, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej, wpływa wiele skarg
uczniów, którzy mają poczucie, że ich prawa nie są w pełni respektowane. W odpowiedzi
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Rzecznik zachęca do zaangażowania się przedstawicieli całego środowiska szkolnego
w proces tworzenia szkolnego prawa.
Z uwagi na powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich na
podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(Dz.

U. z 2018

r. poz. 2179 ze

zm.), zwracam się

do Pana Dyrektora

z uprzejmą prośbą o przesłanie wyjaśnień w niniejszej sprawie. W szczególności będę
wdzięczny za dokonanie oceny przebiegu współpracy z sejmikiem utworzonym przez
uczniów i przedstawienie jej wyników.
Jestem przekonany, że doświadczenia I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
przy rozwiązywaniu konfliktu dotyczącego praw i obowiązków uczniów mogą stać się
źródłem cennych rekomendacji i pomóc innym szkołom w razie pojawienia się podobnych
sytuacji.
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