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W polskim systemie oświaty prawa i 
obowiązki rodziców regulują  

następujące akty prawne:

• Konwencja o prawach dziecka

• Ustawa o systemie o światy

• Karta Nauczyciela.



  

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty

• w sprawie warunków i trybu udzielania zezwole ń na indywidualny 
program lub tok nauki oraz organizacji indywidualne go programu lub 
toku nauki; 

• w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowa nia i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

• w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psy chologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach

• w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych 
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych ty pów szkół do 
innych

• w sprawie dopuszczania do u żytku szkolnego programów 
wychowania przedszkolnego, programów nauczania i po dręczników 
oraz cofania dopuszczenia

• w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru 
pedagogicznego,

•  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola  oraz 
publicznych szkół.
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 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 
szkolnemu są obowiązani do:

• dopełnienia czynno ści zwi ązanych ze zgłoszeniem 
dziecka do szkoły, 

• zapewnienia regularnego ucz ęszczania dziecka na 
zajęcia szkolne, 

• zapewnienia dziecku warunków umo żliwiaj ących 
przygotowywanie si ę do zajęć szkolnych, 

• zapewnienia dziecku realizuj ącemu obowi ązek 
szkolny poza szkoł ą, warunków nauki okre ślonych 
w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8, 

• powiadamiania organów gminy o formie spełniania 
obowi ązku szkolnego lub obowi ązku nauki przez 
młodzie ż w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie. 



  

Rodzice mają prawo do:

• wyboru szkoły dla swojego dziecka
§ 4 i 5 Rozp. MENiSz dnia 27 .08. 2001 r . . . . w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz prz echodzenia z jednych typów szkół 
do innych. 

• wyst ąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
indywidualny program lub tok nauki
§4.1.2 Rozp. MENiSz dnia 19 .12. 2001 r. w sprawie warunkó w i trybu udzielania 
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organiz acji indywidualnego 
programu lub toku nauki. 

• wnioskowania o rozpocz ęcie nauki w szkole przez 
sześcioletnie dziecko lub na spełnianie przez dziecko 
odpowiednio obowi ązku szkolnego lub obowi ązku nauki poza 
szkoł ą
art.. 16 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie o światy. 



  

Obowiązki szkoły wobec rodziców:

• dostarczenie informacji o post ępach, trudno ściach w 
nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach uc znia; 

• przekazanie na pocz ątku roku szkolnego informacji o 
wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych 
przedmiotów nauczania oraz sposobach sprawdzania 
osi ągnięć edukacyjnych ucznia;

• przekazanie informacji o zasadach oceniania zachowan ia 
oraz o warunkach i trybie uzyskania wy ższej ni ż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowan ia ;

• przekazanie informacji o przewidywanych ocenach 
klasyfikacyjnych



  

A ponadto:

• Oceny s ą jawne dla ucznia i jego rodziców ;
• Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzas adnia 

ustalon ą ocen ę;
• Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i oc enione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja doty cząca 
oceniania ucznia s ą udost ępniane uczniowi lub jego rodzicom ;

• Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecno ści lub na wniosek jego 
rodziców rada pedagogiczna mo że wyrazi ć zgod ę na egzamin 
klasyfikacyjny;

• Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si ę z uczniem i 
jego rodzicami;

• Przewodnicz ący komisji uzgadnia z uczniem,... oraz jego 
rodzicami liczb ę zajęć edukacyjnych, z których ucze ń może 
zdawać egzaminy w ci ągu jednego dnia;

• W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog ą być obecni - w 
charakterze obserwatorów – rodzice.



  

I jeszcze:
• Uczeń lub jego rodzice mog ą zgłosi ć zastrze żenia do dyrektora 

szkoły, je żeli uznaj ą, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachow ania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz ącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrze żenia mog ą być zgłoszone w terminie 
do 7 dni po zako ńczeniu zaj ęć dydaktyczno-wychowawczych.  

• W przypadku stwierdzenia, że oceny zostały ustalone niezgodnie z 
przepisami prawa dotycz ącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
szkoły powołuje komisj ę, która:  - przeprowadza sprawdzian 
wiadomo ści i umiej ętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 
ustala roczn ą (semestraln ą) ocenę klasyfikacyjn ą z danych zaj ęć 
edukacyjnych (ustala roczn ą ocenę klasyfikacyjn ą zachowania w 
drodze głosowania zwykł ą większością głosów).

• W skład takiej komisji wchodzi m.in. przedstawiciel rady rodziców.



  

Kolejne zapisy rozporządzenia w sprawie oceniania:

• Ucznia z upo śledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym promuje si ę do klasy 
programowo wy ższej, uwzgl ędniaj ąc specyfik ę 
kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

• W wyj ątkowych przypadkach rada pedagogiczna 
może postanowi ć o powtarzaniu klasy przez ucznia 
klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii  
wydanej przez lekarza lub publiczn ą poradni ę 
psychologiczno-pedagogiczn ą, w tym publiczn ą 
poradni ę specjalistyczn ą, oraz w porozumieniu z 
rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  



  

• W szkole i placówce mo że działać rada rodziców, stanowi ąca 
reprezentacj ę rodziców uczniów. 

• Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodzicó w 
uczniów tej szkoły lub placówki.

• Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalno ści, który 
nie mo że być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

• Rada rodziców mo że wyst ępować do organu prowadz ącego 
szkoł ę lub placówk ę, organu sprawuj ącego nadzór 
pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz ra dy 
szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotycz ącymi 
wszystkich spraw szkoły lub placówki.

• W celu wspierania działalno ści statutowej szkoły lub 
placówki rada rodziców mo że gromadzi ć fundusze z 
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy rady rodziców okre śla regulamin, o 
którym mowa w art. 53 ust. 3.  

Ustawa o systemie oświaty – art.. 53 i 54



  

Rada Rodziców:

• Opiniuje ocen ę dorobku zawodowego za okres 
stażu nauczyciela;

• Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
• Opiniuje szkolny program wychowawczy i 

program profilaktyki;
• Wyraża opinie o jako ści pracy szkoły podczas 

mjps.



  

Rada Szkoły- art.50 ustawy o systemie oświaty

• uchwala statut szkoły lub placówki, 
• przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finans owego 
środków specjalnych szkoły lub placówki i opiniuje p rojekt planu 
finansowego szkoły lub placówki, 

• może wyst ępować do organu sprawuj ącego nadzór pedagogiczny 
nad szkoł ą lub placówk ą 
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalno ści szkoły lub 
placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatr udnionego w 
szkole lub placówce; wnioski te maj ą dla organu charakter 
wiążący, 

• opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty i nnowacji i 
eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istot ne dla 
szkoły lub placówki, 

• z własnej inicjatywy ocenia sytuacj ę oraz stan szkoły lub placówki 
i wyst ępuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, 
organu prowadz ącego szkoł ę lub placówk ę oraz do wojewódzkiej 
rady o światowej, w szczególno ści w sprawach organizacji zaj ęć 
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowi ązkowych.



  

W trosce o dobro dzieci nauczyciele 

   i rodzice musz ą się stać partnerami .


