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Wstęp
Przepisy prawa oświatowego zobowiązują szkoły do tworzenia przepisów
prawa wewnętrznego, które stanowią uszczegółowienie kwestii uregulowanych w aktach prawnych, takich jak ustawy i rozporządzenia. Zarządzenie nie jest obligatoryjną formą działalności dyrektora szkoły, nie ma
zapisu prawnego, który zobowiązywałby go do realizacji powierzonych
zadań poprzez wydawanie zarządzeń. Doświadczenie jednak wskazuje,
że warto taką formę stosować w praktyce szkolnej, gdyż ma moc prawną,
jakiej brakuje komunikatom czy ogłoszeniom. Informacja przekazana
przez zarządzenie lub decyzje staje się obowiązującym w szkole prawem.
Ponadto dyrektor szkoły czy placówki oświatowej musi współpracować
z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim. Jego zadaniem jest wprowadzanie do realizacji wypracowanych
z tymi organami ustaleń w taki sposób, by stały się w szkole obowiązującym
prawem. W tym celu też wydaje zarządzenia, które regulują wewnętrzne
zasady funkcjonowania szkoły.
Nie istnieje żaden przepis opisujący zasady tworzenia dokumentów
związanych z tworzeniem prawa wewnątrzszkolnego. Jedynym dokumentem,
który zajmuje się tą tematyką – także w odniesieniu do placówek oświatowych – jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. W dziale VI opisane są zasady
związane z tworzeniem aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym,
a więc w warunkach szkolnych przede wszystkim uchwał i zarządzeń.
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Dokumentacja kierownicza dyrektora szkoły

Zarządzenie dyrektora szkoły jest aktem administracyjnym. Podstawą
wydania go przez dyrektora placówki oświatowej są przepisy prawne, który
upoważniają sprawującego tę funkcję do uregulowania określonego zakresu
spraw oraz wyznaczają jej zadania lub kompetencje. Oznacza to, że dyrektor
szkoły może wydać zarządzenie tylko w sprawach, do decydowania o których upoważnia go przepis prawny (ustawa, rozporządzenie). Na przykład
jeśli w szkole dojdzie do zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania
wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor wydaje
zarządzenie w celu powołania komisji, której zadaniem będzie ustalenie
zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji. Podstawę wydania
takiego dokumentu stanowi § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170). Inny przykład to coroczne ustalanie
przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2010 r. nr 186, poz. 1245), dyrektor szkoły ma
prawo ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
według określonej procedury w danym roku szkolnym i poinformować
o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców po uprzednim zasięgnięciu
ich opinii. Jest to przykład dający dyrektorowi kompetencję w podjęciu
decyzji o terminach dni wolnych od zajęć i określający jednocześnie,
jakie zadania w związku z tym ma do wykonania. Decyzja ta dzięki wydaniu zarządzenia staje się prawem obowiązującym w szkole w danym
roku szkolnym. Odmienna sytuacja dotyczy spotkań wychowawców klas
z rodzicami uczniów. To częsta sytuacja błędnie interpretowana przez
dyrektorów szkół. Termin wywiadówek wynika z kalendarium szkolnego,
a przekazaniu szczegółowych informacji z tym związanych nie trzeba
nadawać rangi zarządzenia dyrektora. Termin, klasę i miejsce wystarczy
przekazać w formie komunikatu, który ma za zadanie jedynie przypomnieć o terminie wywiadówki oraz uporządkować kwestie przydziału sal
dla poszczególnych klas.
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