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MASZ TYLE PRAW,
ILE ICH ZNASZ CZ.2
Uczeń pełnoletni ma
prawo do samodzielnego
wnioskowania
o usprawiedliwienie
nieobecności na zajęciach
i zwolnienie z zajęć.
Kodeks cywilny (art. 11)
art. 99 pkt. 2 Ustawy Prawo oświatowe

Nauczyciel/ka nie ma prawa
wstawiać ocen niedostatecznych
(ani niczego, co się może sumować
w ocenę niedostateczną tj.
„nieprzygotowania”), minusów za
brak podręcznika, zeszytu, innych
pomocy dydaktycznych czy
materiałów np. plastycznych.
art. 44b ust. 4 Ustawy o systemie oświaty
art. 104 Ustawy Prawo oświatowe

Ani wynik próbnej matury, a wynik
próbnego testu ósmoklasisty nie
może mieć wpływu na ocenę na
półrocze czy koniec roku.
Przeliczanie wyniku próbnego
egzaminu na ocenę szkolną i
uwzględnianie jej w ramach
bieżącego ocenianie jest
bezpodstawne i narusza przepisy
oświatowe.

Budynek szkolny powinien
zapewniać uczniom bezpieczne
warunki pod każdym względem
– zarówno budowlanym, jak
i przeciwpożarowym czy
higieniczno-sanitarnym. Mieści
się w tym także obowiązek
zapewnienia papieru
toaletowego i mydła. Nie
można w żaden sposób
ograniczać dostępu do toalet.
Nie wolno również zamykać
budynku szkoły w czasie
przerw, gdyż jest to
naruszeniem wszelkich norm
przeciwpożarowych.
art. 103 ust. 1 pkt 7 Ustawy
Prawa oświatowe

Nauczyciel/ka nie może
odebrać uczniowi/uczennicy
telefonu, przechowywać
go ani odmawiać
uczniowi/uczennicy
wydania go.
Szkoła nie ma umocowań
prawnych do tego, aby
zakazywać wnoszenia
telefonu na jej teren.
art. 99 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe
materiały informacyjne
Rzecznika Praw Obywatelskich

Art. 44b ust. 3 pkt. 1 i 2
Ustawy o systemie oświaty
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Samorząd Uczniowski może
przedstawiać radzie szkoły lub
placówki, radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły lub
placówki, w szczególności
dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów.
art. 85 ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe

Nadzór pedagogiczny nad szkołami
i przedszkolami sprawuje kurator.
Kurator wykonuje zadania organu
wyższego stopnia w stosunku do
dyrektorów szkół – w sprawach
z zakresu obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki oraz w sprawach
skreślenia uczniów z listy uczniów.
kurator oświaty może uchylić cały
statut lub niektóre jego postanowienia,
jeśli uzna je za sprzeczne z prawem
i nakazać wprowadzenie stosownych
zmian w statucie.
art. 51 ust. 1 i 4 oraz art. 114
Ustawy Prawo oświatowe

W szkole nadzór pedagogiczny
sprawują dyrektor szkoły lub inni
nauczyciele zajmujący stanowiska
kierownicze. Wobec tego
wszystkie naruszenia prawa
uczniów można zgłosić
dyrektorowi szkoły i
odpowiedzialny jest on za
rozpatrzenie wszystkich
zgłoszonych mu skarg i wniosków.
Dyrektorowi można również
zgłosić np. skargę na sposób
realizowania podstawy
programowej.
art. 68 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 60 ust. 7
Ustawy Prawo oświatowe,

Ocenione prace ucznia/uczennicy
powinny zostać udostępnione
jemu/jej oraz jego/jej rodzicom.
Szkoła powinna precyzyjnie
określić sposób udostępniania prac
pisemnych, wskazując np.
przekazanie zainteresowanym
oryginału/kopii pracy na
określonych zasadach. Ponadto,
zdaniem MEiN, określony przez
szkołę sposób udostępniania
sprawdzonych prac pisemnych
powinien być akceptowany przez
uczniów i ich rodziców.
art. 44e ust. 4 i 7 Ustawy
o systemie oświaty.
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