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Ocena niedostateczna
za brak pracy

domowej,  podręcznika,
zeszytu lub pomocy

naukowych jest
niedopuszczalna.

Wymagania na ocenę
celującą nie mogą
wykraczać poza

podstawę programową
lub program nauczania. 

Szkoła nie ma prawa
ingerować w wygląd

uczniów, czyli umieszczać
w statucie zapisów

zakazujących stosowania
makijażu, noszenia

kolczyków czy innych
ozdób, nakryć głowy,

tatuaży, czy określać, że
pewne rodzaje fryzury są
nakazane czy zabronione. 

Na mocy i podstawie
prawa do informacji każdy

uczeń/uczennica może
pytać o wydatki szkoły

 i protokoły rady
pedagogicznej oraz inne
informacje dotyczące
funkcjonowania szkoły 
a także podejmowanych
przez władze szkoły

decyzji.

www.szkolajestnasza.pl

Materiały informacyjne zrealizowane w ramach projektu "Misja-miasto. Dzieci mają głos"  Stowarzyszenia dO!Pmina Lab z dotacji programu
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art. 44b ust. 1 i 3 ustawy 
o systemie oświaty

art. 44b ust. 3 ustawy 
o systemie oświaty

art. 13 i 17 Konwencji o prawach
 dziecka oraz art. 61 Konstytucji RP

art. 31 Konstytucji RP
art. 54 ust. 1 Konstytucji RP

art. 9 Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności 

Frekwencja na zajęciach poniżej
50% nie oznacza zawsze

nieklasyfikowania z tych zajęć.
Nawet uczeń, który ma mniej niż

50% obecności, może być więc
klasyfikowany, jeśli są podstawy do
wystawienia mu oceny bądź brak

ocen spowodowany jest czymś innym
niż niską frekwencją ucznia.

 
art. 44k ust. 1 ustawy 

o systemie oświaty

https://www.facebook.com/Dopamina-Lab-432853420857478/?__cft__[0]=AZWZFbNvJiu78_FVBRjmt3DhnwG6Ao05egYm8m38ddV1moiiNiA-ymWh4loLoNEoCxdSfJ0nKzn7UTqGDv8T864V5uQi8jWHG7FXHVxo3UwxsZ8bjkZufvsX71EcGeuaueWZTYuTZMFjtdUsDtR_UBLtZ794sfY4sCXGrk8GY6IZLin-Dp12V36ti9Zn8p6rcTg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/funduszaktywniobywatele/?__cft__[0]=AZWZFbNvJiu78_FVBRjmt3DhnwG6Ao05egYm8m38ddV1moiiNiA-ymWh4loLoNEoCxdSfJ0nKzn7UTqGDv8T864V5uQi8jWHG7FXHVxo3UwxsZ8bjkZufvsX71EcGeuaueWZTYuTZMFjtdUsDtR_UBLtZ794sfY4sCXGrk8GY6IZLin-Dp12V36ti9Zn8p6rcTg&__tn__=kK-R
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Składki na Radę Rodziców są
dobrowolne.  Nikt – ani

wychowawca, ani dyrektor
szkoły, ani przedstawiciele
Rady Rodziców nie mogą

wymuszać opłacenia składki
(w kwocie z góry określonej
bądź dowolnej) przez ucznia
bądź jego rodziców. Uczeń nie

może ponosić konsekwencji
tego, że jego rodzice nie
zapłacili składki na Radę

Rodziców.

Średnia ocen z zajęć
edukacyjnych nie może wpływać
na ocenę zachowania. Oceny z
zajęć edukacyjnych i ocena
zachowania to dwie całkiem

różne oceny, które nie mają na
siebie wpływu i nie są jedna 

od drugiej uzależnione.
 

Szkoła nie może wstrzymać wydania
świadectwa z powodu niezwróconych

do biblioteki książek czy
niewypełnienia tzw. obiegówki. Karta
obiegowa, dokumentacja medyczna

pielęgniarki, karta biblioteczna nie są
dokumentacją przebiegu nauczania, 

a więc ich brak czy niekompletność nie
mają wpływu na wydanie świadectwa.

Co więcej, świadectwa i dyplomy
państwowe wydawane przez
uprawnione do tego szkoły czy

placówki są dokumentami urzędowymi.
Wstrzymywanie ich wydania jest

karalne.
 

Chcesz wiedzieć więcej?
 

www.szkolajestnasza.pl
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§ 4. ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia

2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków

art. 44f ust. 8 ustawy 
o systemie oświaty.

art. 84 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

Ocena z religii bądź etyki nie
wpływa na promowanie ucznia

do następnej klasy ani na
ukończenie przez niego szkoły.
Należy jednak pamiętać, że
ocena z religii (etyki) wlicza

się do średniej ocen.

§9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14.04.92r. w sprawie

warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i

szkołach

www.umarlestatuty.pl

www.szkolajestnasza.pl
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