
 

 

Prawa rodziców w szkole 

 

 

 



 

 

 

 

     Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 

Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości – za  

podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie  i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 

winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i 

obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Akty prawne regulujące prawa rodziców w systemie oświaty. 

 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

Ustawa o systemie oświaty 

Karta Nauczyciela 

 

 



 
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty. 

 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych ,  

 w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku 

nauki,  

w sprawie  zasad udzielania  i organizacji  pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,  

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, 

 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,   

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,  

 w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, 

 

 

 

 

 

 



 

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego 

,w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

w sprawie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 

przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnokształcących lub integracyjnych, 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indywidualne prawa rodziców do : 

 

 wyboru szkoły publicznej lub niepublicznej, 

 nauki religii przez dziecko, 

 podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury,   

uzyskania informacji o zamiarze likwidacji szkoły, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji oraz prawo do zapewnienia uczniom 

możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a tak że odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu 

kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie, 

wnioskowania o realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki, 

informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, 

informacji o sposobach sprawdzania osi informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, edukacyjnych uczniów,  

informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

jawnych ocen, 

wnioskowania o uzasadnienie ustalonych ocen przez nauczyciela, 

udostępnienia sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia, 



informowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych,  

poinformowania przez wychowawcę klasy o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

poinformowania przez wychowawcę klasy o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywania roczna ocena klasyfikacyjnej 

zachowania, 

poinformowania przez wychowawcę klasy o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,    

poinformowania przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny w 

gimnazjum, o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, 

wnioskowania o egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, 

uzgodnienia terminu egzaminu klasyfikacyjnego,  

uzgodnienia terminu egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczby zajęć edukacyjnych, z których uczeń spełniający obowiązek szkolny lub nauki 

poza szkołą może zdawać w ciągu jednego, 

obecności w charakterze obserwatorów w czasie egzaminu klasyfikacyjnego, 

zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora szkoły, je żeli uznaj ą, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

uzgodnienia terminu sprawdzianu  przeprowadzanego w razie stwierdzenia, stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona 

niezgodnie z prawem, 

 wnioskowania lub wyrażenia zgody na promowanie przez radę pedagogiczną ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego,  

wyrażenia opinii o wniosku wychowawcy klasy w sprawie powtarzani a klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej w wyjątkowym 

przypadku, 



 przedłożenia do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o dostosowanie warunków sprawdzianu/egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

dziecka z uwagi na specyficzne trudno ści w nauce lub zaburzenia i odchylenia rozwojowe, 

wnioskowania, przy pozytywnej opinii dyrektora szkoły, o zwolnienie przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej uczniów ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, 

a uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują 

kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, 

porozumienia z dyrektorem szkoły w sprawie wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub 

odpowiedniej części tego egzaminu ucznia do dnia 20 sierpnia danego roku ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny, 

uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu, 

wnioskowania o udostępnienie  sprawdzonej i ocenionej  pracy ucznia,  w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej,   

uzyskania ze strony szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci,  

wnioskowania o udzielenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wyrażenie zgody na objęcie ucznia pomocą, 

otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w formie porad oraz zajęć psychoedukacyjnych,  zaś w placówkach - porad, 

konsultacji i warsztatów, 

 pomocy ze strony przedszkola, szkoły ogólnodostępnej, szkoły  z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnej w zakresie doskonalenia 

umiejętności niezbędnych we wspieraniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w ich rozwoju, 

współpracy ze szkołą w sytuacji zagrożenia uzależnieniem dzieci i młodzieży, 

wnioskowania o prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu,  

 nie wyrażenia zgody na udział ucznia niepełnoletniego w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, 

uzyskania informacji o dolegliwościach zdrowotnych ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, 



uzyskania  niezwłocznie informacji  o wypadku  któremu uległo dziecko,  

zaznajomienia się z treści ą protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zbiorowe prawa rodziców 

 

posiadania swoich przedstawicieli w krajowej, wojewódzkiej i lokalnych radach o światowych, 

wyboru swoich przedstawicieli do rady szkoły/ placówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zbiorowe prawa rodziców 

 

 Rada szkoły lub placówki to:  

1. Nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli. 

 2. Rodzice wybrani przez ogół rodziców. 

 3. Uczniowie wybrani przez ogół uczniów ( nie wchodzą uczniowie szkół podstawowych, w gimnazjach udział  uczniów jest  nieobowiązkowy). 

Rada szkoły lub placówki : 

liczy co najmniej 6 osób,  

tryb wyboru rady szkoły określa statut szkoły/placówki, 

 statut może pozwoli ć na rozszerzenie składu rady,  

kadencja rady szkoły trwa 3 lata,  

może gromadzi ć fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły/placówki. 

uchwala statut szkoły lub placówki, 

przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły lub placówki i opiniuje projekt planu finansowego 

szkoły lub placówki, 

 może występowa ć do organu  sprawującego nadzór  pedagogiczny nad szkołą lub placówką wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny 

działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te maj ą dla organu 

charakter wiążący,  



opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub 

placówki,  z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady o światowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i 

przedmiotów nadobowiązkowych, 

wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym tak że oceny pracy dyrektora,  

wnioskuje o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

zatwierdza jednego kandydata do stypendium  Rady Ministrów, Ministrów, spośród przedstawionych przez samorząd uczniowski,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada Rodziców - reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

 

 Skład rad rodziców:  

 

1) W szkołach – jeden przedstawiciel rad oddziałowych, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

2) W placówkach  – co najmniej 7 przedstawicieli, przedstawicieli, wybranych w  tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków 

danej placówki. 

 3) W szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. 

 

Do kompetencji rady rodziców w szczególności należy: 

uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli, 

 b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz  potrzeb danego środowiska, obejmującego  wszystkie treści i  

działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,  

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

możliwość występowania do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, 



 

udział przedstawiciela w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły lub placówki, 

 wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym tak że oceny dyrektora, 

opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przed dokonaniem przez dyrektora oceny tego dorobku w związku z ubieganiem 

się nauczyciela o awans zawodowy na wyższy stopień, 

wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

wyrażenie zgody na noszenie przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, jeśli z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły, 

 możliwość gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub 

placówki, 

współwnioskowanie o nadanie szkole imienia,  

opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, do wyboru przez 

uczniów,  

opiniowanie realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa 

programowa kształcenia ogólnego, tak że realizacji dodatkowych zajęć  edukacyjnych z języka obcego, obcego, języka mniejszości narodowej,  

etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia 

realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć, 

finansowanie działalności szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki. 

 

 



Prawo wglądu i znajomości aktów prawa wewnątrzszkolnego w szczególności takich jak: 

 

Statut szkoły 

Zarządzenia dyrektora szkoły 

Uchwały rady pedagogicznej  

Regulaminy i procedury obowiązujące w szkole dotyczące  uczniów w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu s ą obowiązani do: 

dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

 zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,  

zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych, 

zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą,  

warunków nauki określonych zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, 

powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzie ż w wieku 16-18 lat i zmianach 

w tym zakresie. 

 

 


