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Prawa dziecka w szkole 
  

W przeciwieństwie do rozwiniętych krajów demokratycznych, gdzie problematyka praw dzieci od lat jest poważnym zagadnieniem 
naukowym i społecznym, w Polsce p    rawa dziecka są w świadomości społecznej praktycznie nieobecne. Wyjątek chyba stanowi szeroko 

od lat dyskutowane prawo do życia dziecka poczętego. Powszechnie uważa się, że problematyka ochrony praw dziecka związana jest przede 
wszystkim z przepisami prawnymi. Tymczasem jest to zagadnienie interdyscyplinarne, którym wszędzie na świecie zajmują się nie tylko 

prawnicy, ale także psychologowie, pedagodzy, filozofowie, socjologowie itd.  
Nauczyciele, którzy powinni uczyć swoich uczniów przysługujących im praw, często sami ich nie znają, dlatego bez wątpienia od  tej grupy 
społecznej należałoby rozpocząć edukację.  
Prawa dziecka są prawami człowieka mającego często specyficzne potrzeby ze względu na swoją niedojrzałość, ale i prawami człowieka 

jako osoby, tzn. niepowtarzalnej jednostki ludzkiej. Są one niezbędne, aby mogło się rozwijać. Dziecku przysługują takie same prawa, jak 
dorosłemu, ograniczone oczywiście przez brak zdolności do czynności prawnych. Prawa dziecka często są mylone z jego potrzebami (np. 

emocjonalnymi). Te są ważniejsze, ale trudno je wyegzekwować na mocy prawa. Niestety, nie można nakazać kochać dziecko czy zapewnić 

wychowanie w szczęśliwej rodzinie.  
W mówieniu o prawach dziecka dominują dwie tendencje:  
    1.   emocjonalna, w której celują media donosząc o kolejnych przypadkach maltretowania, przemocy czy wykorzystywania seksualnego 

dzieci;  
    2.  lekceważąca, w której z kolei przodują nauczyciele. Dlaczego tak niechętnie mówimy i słuchamy o prawach dziecka? Jesteśmy 

nastawieni negatywnie do zmian, przyzwyczailiśmy się patrzeć z góry i protekcjonalnie na dzieci i wszelkie próby egzekwowania ich praw, 

traktujemy jako zamach na nasze.  
A przecież nauczyciel to funkcjonariusz publiczny, podpisując umowę o pracę zawiera układ z państwem, nie uczniem. Państwo mu  płaci, 

ma więc prawo (i obowiązek!) egzekwować swoje przepisy. Nauczyciel bezwzględnie musi znać i przestrzegać prawa ucznia. Jego zadaniem 

jest tak kształcić i wychowywać dzieci, aby umiały korzystać ze swoich praw. Z pewnością nie zrobią tego rodzice, których też w przeszłości 
nikt nie uczył znajomości własnych praw. Nauczyciel nie jest konsekwentny w swojej postawie - gdy występuje w roli rodzica, potrafi 

żarliwie bronić praw swoich dzieci, jako pracownik, często je lekceważy.  
Z oczywistych względów w szkole niezbędne są pewne ograniczenia praw dziecka (choćby dla zapewnienia dyscypliny). Problem w tym, że 
są one w przeróżny sposób interpretowane i trudno tu  

o jednoznaczne przepisy. Nie może być tak, że każdy ustala swoje własne zasady, a od dziecka wymaga, aby je nie tylko spamiętał, ale 

jeszcze respektował.  
Kolejna przeszkoda w mówieniu o prawach dziecka wynika z poczucia zagrożenia praw rodziców. Tymczasem dokumenty zarówno 

krajowe, jak i międzynarodowe mówią, że państwo nie ingeruje w życie rodziny. Prawo do rodziny, to jedno z fundamentalnych praw 

dziecka. Odebranie jej dziecka następuje tylko w sytuacjach skrajnych, wyjątkowego zaniedbania, zagrożenia dla jego zdrowia i życia. W 

Europie takie uprawnienia ma pracownik socjalny, w Polsce może on wystąpić z taką inicjatywą, ale taką decyzję musi potwierdzić Sąd 

Rodzinny. Rodzice i dzieci tworzą własną strategię wychowywania.  
Bez żadnych ograniczeń wobec dzieci obowiązuje u nas zapis artykułu 40 Konstytucji RP, który mówi o zakazie poddawania torturom oraz 
okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Natomiast zapis o zakazie stosowania kar cielesnych, nie dotyczy relacji 

rodzinnych. W Skandynawii na przykład wyraźnie zakazuje się stosowania tego typu kar przez rodziców. W Polsce Państwowa Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi ostatnio kampanię przeciw przemocy w rodzinie, ale formalnie takie prawo byłoby 
bardzo trudno egzekwować. Polski Kodeks Karny ściga dorosłych za znęcanie się nad dzieckiem i jak na razie taki zapis wydaje się 

wystarczający.  
Kolejny stereotyp towarzyszący mówieniu o prawach dziecka, to przekonanie, że świadomość tych praw potęguje przestępczość nieletnich, a 
ta zwiększa się w ostatnich czasach dramatycznie. Tymczasem specjaliści przekonują, że zjawisko to ma związek z przestępczością 

dorosłych i trudno w tej sytuacji mówić o liberalizacji przepisów. Wskaźnik przebywania w zakładzie poprawczym wynosi dziś od  1,4 do 

2,5 roku. Przebywają w nim nawet dzieci poniżej 13 roku życia. Później czeka ich "tylko" więzienie. Trudno w takim systemie liczyć na 
resocjalizację.  
Polski system prawny nie jest do końca zgodny ze standardami europejskimi i zmierza ku zmianom. Nie należy się jednak obawiać, że te 

zmiany przyniosą przykre konsekwencje. Dzieci najczęściej nie dlatego są złe, że znają swoje prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały 
wobec nich zaniedbane.  

  
Krótka historia praw dziecka 
Jest ona rzeczywiście krótka, gdyż sięga przełomu XIX/XX wieku. Zaczęło się od przypadków dzieci katowanych przez rodziców, kiedy 

okazało się, że nie ma żadnej instytucji chroniących dzieci. Pierwszym takim opisanym przypadkiem była historia 8-letniej Mary Wilson z 
Baltimore, która była regularnie bita przez matkę. Pomocy udzielili jej członkowie lokalnego oddziału stowarzyszenia przeciwdziałania 

okrucieństwu wobec zwierząt. Był to rok 1874. Wkrótce potem powstało w USA ponad 200 różnych lokalnych stowarzyszeń, mających na 

celu ochronę dzieci przed przemocą. Podobną genezę mają organizacje powstałe w innych krajach, nie wyłączając Polskiego Komitetu 
Ochrony Praw Dziecka, który powstał dopiero w 1981 roku. W Europie Zachodniej takie organizacje istniały od kilkudziesięciu lat,  

w Europie Wschodniej była to pierwsza tego typu organizacja.  
  
Ważne dokumenty, z punktu widzenia praw dziecka to:  
        I.    Deklaracja Praw Dziecka z 1924 roku zwana Genewską. Zawiera ona 5 zasad mówiących o tym, jak dorośli powinni traktować 

dzieci bez względu na ich rasę, narodowość, wyznanie.  
  
        II.     Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zawiera 10 zasad, między innymi takich 

jak:  
                               a.     równość wszystkich dzieci,  
                               b.     możliwość szczególnej ochrony prawnej,  
                               c.     prawo do nazwiska i obywatelstwa,  
                               d.     bezpłatna i obowiązkowa nauka na poziomie co najmniej podstawowym.  



Niektóre z zapisów tej Deklaracji są właściwie niemożliwe do egzekwowania, np. miłość i zrozumienie jako 
podstawa rozwoju. Jak wyegzekwować życzliwe traktowanie przez nauczyciela? Jak zapobiec poniżaniu i 
okrutnemu traktowaniu?  
   
       III.   Konwencja o Prawach Dziecka ONZ z 1989 r., weszła w życie w1990r. z chwilą ratyfikowania jej przez 20 państw. Nazywana 
jest światową konstytucją praw dziecka. Podpisało ją 191 państw, żadna inna deklaracja nie ma tylu ratyfikacji. Jest pierwszym dokumentem 

międzynarodowym, który zawiera tak szeroki katalog praw dziecka. Na szczególną uwagę zasługują te, które ściśle łączą się z pracą 

nauczycieli:  
1.     Prawo do wyrażania poglądów, stosownie do możliwości, szczególnie w sprawach dotyczących dziecka.  
2.     Prawo do wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji.  
3.     Swoboda myśli, sumienia i wyznania.  
4.     Prawo do zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń.  
5.     Ochrona prywatności, w tym korespondencji i życia rodzinnego.  
6.     Dostęp do informacji z różnorodnych źródeł, ochrona przed informacjami szkodliwymi dla dziecka.  
7      Ochrona przed wszelkimi formami przemocy, (fizycznej czy psychicznej), zaniedbaniem  

i wykorzystaniem seksualnym.  
8.     Prawo do nauki, w tym nauczanie bezpłatne i obowiązkowe na poziomie podstawowym.  
9.   Cele edukacji, w tym rozwijanie osobowości i talentów dziecka, nauczanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód 

szacunku dla rodziców i przygotowanie do życia w wolnym społeczeństwie.  
10.  Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze.  
11.  Ochrona dzieci przed narkomanią.  
12.  Ochrona i specjalne traktowanie nieletnich przestępców.  
W Polsce Konwencja ta została przyjęta z zastrzeżeniami:  

 poradnictwo rodzinne powinno być zgodne z moralnością,  

 prawo dziecka do tożsamości jest u nas ograniczone przez tajemnicę adopcji.  

  
Konwencja wprowadza ponadto swoisty mechanizm kontroli - obowiązek państw - stron systematycznego składania sprawozdań z jej 
wykonywania. Trzeba jednak przyznać, że mechanizmy egzekwowania są słabe. Polska złożyła w 1994 roku pierwsze, spóźnione o rok 

sprawozdanie, w następnym było ono rozpatrywane przez Komitet. Złożono także kontrraport organizacji pozarządowych.  
Po rozpatrzeniu polskiego raportu w Genewie zobowiązano nas do wycofania zastrzeżeń. W 1995 roku, po nowelizacji Kodeksu rodzinnego, 
każda osoba dorosła ma prawo poznania swojego aktu urodzenia. Zmieniła się również tendencja w Ośrodkach adopcyjnych. Uznano, że 

osoby, które nie chcą powiedzieć prawdy o rzeczywistym pochodzeniu dziecka, nie nadają się na rodziców. Zalecono nam również 

utworzenie jednego urzędu odpowiedzialnego za prawa dzieci, monitorowanie przemocy wobec dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i w rodzinie. Specjaliści w dziedzinie praw dziecka utrzymują, że nasz raport był niekompletny. Różne resorty 

opracowywały różne fragmenty. Szczególnie kuriozalna wydaje się być uwaga końcowa, gdzie stwierdza się, niedobrze się stało, że 

Konwencja traktuje o prawach bez obowiązków". Ilustruje ona stan wiedzy o prawach człowieka (nawet wśród urzędników, którzy taką 
wiedzę powinni posiadać), z drugiej strony pokazuje, jak trudno dorosłym uznać, że dzieci mają prawa, niezależnie czy "wykonują 

obowiązki". Oczywiste jest, że dzieci powinny mieć obowiązki, ale nie są one i nie muszą być regulowane międzynarodowymi 

konwencjami.  
  
Konwencja o wykonywaniu praw dzieci 
    Rada Europy zajęła się strategią na rzecz dzieci w 1995 roku. Było to efektem przeświadczenia, że prawa dziecka są znane, ale nie 

stosowane w praktyce. Brak jest procedur prawnych, pozwalających je egzekwować. W tym celu powstała Konwencja o Wykonywaniu 

Praw Dzieci. Mogą ją ratyfikować te państwa, w których dzieci mogą same występować w trzech typach spraw. Niestety, tę konwencję 
podpisały tylko 2 państwa: Polska i Cypr. Francja, która jest jej autorem, nie ratyfikowała tego dokumentu, a więc jak na razie nie ma on 

szans na wejście w życie.  
  
Instytucja rzecznika praw dziecka 
    Ta instytucja nie ma zbyt szczęśliwej historii w naszym państwie. Urząd ten został ustanowiony ustawą z dnia 6 stycznia 2000 roku.  
    8 czerwca został powołany na to stanowisko dr Marek Piechowiak, ale złożył rezygnację po niespełna czterech miesiącach. Nowy 

Rzecznik, sędzia Paweł Jaros objął to stanowisko16 lutego 2001 roku. Rzecznik Praw Dziecka podejmuje działania mające na celu 

zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Zasadnicze kierunki określone są 
ustawą:  

 prawo do życia i ochrony zdrowia,  

 prawo do wychowania w rodzinie,  

 prawo do godziwych warunków socjalnych,  

 prawo do nauki.  

  
Działania Rzecznika mają zmierzać także do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem 

oraz innym złym traktowaniem.  
Wśród zasad, którymi kieruje się RPD wskazuje się:  

 zasadę dobra dziecka,  

 zasadę równości,  

 zasadę poszanowania prawa i obowiązków rodziców w zakresie troski o rozwój i wychowanie dziecka.  

  
Rzecznik przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. 

Informacja ta podawana jest do wiadomości publicznej. 
  
Przestrzeganie praw dzieci w Polsce 



W Polsce, podobnie jak w wielu krajach świata, ratyfikowanie Konwencji o Prawach Dziecka ONZ w środowiskach działających na rzecz 

ochrony praw dzieci przyjmowano z ogromnymi nadziejami. Sądzono, że w ślad za zmianami ratyfikacyjnymi wprowadzone zostaną 

niezbędne zmiany legislacyjne i działania wykonawcze. Rzeczywistość okazała się inna. Generalnie jednak, mimo stosunkowo dobrego 
systemu prawnej ochrony dzieci, mimo istniejącej opieki państwa nad rodziną i dziećmi, wreszcie mimo działalności na rzecz dzieci 

dziesiątek organizacji pozarządowych i setek fundacji - nieliczne wprawdzie badania naukowe, ale potwierdzone głosami praktyków, 

pokazują mało optymistyczny obraz przestrzegania praw dzieci w naszym kraju.  
Nieprzestrzeganie praw dzieci jest - jak się wydaje - przede wszystkim wynikiem funkcjonowania w naszej kulturze pewnego obyczaju: 

oczywistości przedmiotowego traktowania praw dzieci. Rodzice nierzadko prezentują pogląd, że skoro "dziecko jest ich", to mogą z nim 

zrobić bez mała, co chcą. Fizyczne karcenie dzieci traktowane jest jako skuteczna i nieszkodliwa restrykcja. Nieliczenie się z wolą dziecka w 
rodzinie, sądach rodzinnych, szkołach, szpitalach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest powszechnie stosowaną praktyką. Przyczyn 

takiego stanu rzeczy specjaliści dopatrują się w pewnym typie postawy ludzi dorosłych w stosunku do dzieci, którą nazywają postawą "my 

dorośli zawsze wiemy lepiej", co jest dla dziecka dobre, a co złe. Przy takiej wykładni bezwzględne podporządkowanie sobie dziecka 
decyzjom dorosłych traktowane jest jako oczywisty - bo służący interesom dziecka - obowiązek.  
  
Nieprzestrzeganie praw dzieci w naszym kraju przejawia się przede wszystkim w:  

 stosowaniu wobec dzieci różnych form przemocy,  

 nadużywaniu władzy wobec dzieci,  

 zaniedbywaniu obowiązków wobec dzieci.  

  
    Wymienione tu zachowania odnoszą się zarówno do bezpośrednich opiekunów dzieci (rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, 

wychowawcy), jak też instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem (np. sądy rodzinne, szkoły, domy dziecka). Niektóre z tych zachowań 
podejmowane są w majestacie prawa, inne, dlatego że istniejące przepisy nie są respektowane. W praktyce według opinii wielu psychologów 

i pedagogów orzeczenia prawne decydujące o losach dziecka, a uzasadnione jego dobrem często są wręcz sprzeczne z interesem dziecka 

rozumianym jako stwarzanie mu szans rozwojowych.  
Stosowaniu wobec dzieci różnych form przemocy, wyraża się w szerokiej gamie zachowań agresywnych i kar, jakie dorośli - przy milczącej 

społecznej akceptacji - stosują wobec dzieci. Najłagodniejszą formą bezpośredniej przemocy jest tzw. klaps, skrajną maltretowanie dziecka 

powodujące niekiedy jego śmierć.  
W Polsce w przeciwieństwie do wielu państw (W. Brytania, USA) nie prowadzi się ewidencji i statystyk dotyczących przypadków 

maltretowania dzieci. Jednak dane pośrednie i nieliczne badania naukowe wskazują, że jest to problem występujący często, we wszystkich 

środowiskach społecznych, a ponadto jest to zjawisko nasilające się. Przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci nie służy brak dobrze 
zorganizowanego systemu specjalistycznych służb nastawionych na profilaktykę, doraźną pomoc i terapię maltretowanych dzieci i 

maltretujących dorosłych. Niewystarczająca jest również informacja o przemocy wobec dzieci w środkach masowego przekazu.  
Nadużywanie władzy wobec dzieci - można zilustrować wieloma przykładami - poczynając od powszechnego łamania tajemnicy dziecięcej 

korespondencji, kończąc na typowych relacjach nauczyciel - uczeń zdominowanych przez podporządkowanie, a nie współpracę.  
Zaniedbywaniu obowiązków wobec dzieci, tak przez ich bezpośrednich opiekunów, jak i państwo konstytucyjnie gwarantujące ochronę 

niektórych praw socjalnych dzieci, traktowane jest jako przejaw maltretowania. 
  
Skalę zjawiska, jakim jest zaniedbywanie obowiązków wobec dzieci przez rodziców ilustrować mogą następujące dane:  

 ok. 15,5 tys. dzieci żyje w domach dziecka,  

 ok. 5 tys. dzieci żyje w domach małego dziecka,  

 ok. 45 tys. dzieci żyje w specjalnych ośrodkach wychowawczych,  

 ok. 13 tys. dzieci rocznie przebywa w Pogotowiach Opiekuńczych.  

  
    W aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju, w pauperyzującym się społeczeństwie, przy braku kompleksowej polityki socjalnej państwa, 

zagrożenie praw socjalnych dzieci przejawiające się zaniedbaniem obowiązków wobec nich różnych instytucji - jest szczególnie 
niepokojące. Zrozumiałe obawy budzą więc ciągle pojawiające się informacje o kolejnych oszczędnościach w zakresie pomocy społecznej.  
Zaniedbywane jest także prawo do właściwej opieki medycznej. Na konferencjach organizowanych przez organizacje pozarządowe często 

mówi się o katastrofalnym stanie zdrowia dzieci i ich matek Statystyki informują o dużej śmiertelności noworodków, częstym upośledzeniu 

umysłowym dzieci, przewlekłych chorobach układu oddechowego itd. Generalnie skonstatować można, że kilka milionów dzieci w Polsce 

jest zagrożonych w swoich prawach socjalnych.  
Czy zatem prawa dzieci są w naszym kraju powszechnie chronione, bo mamy w miarę sprawny system prawny - jak często twierdzą 
prawnicy, czy też może są powszechnie łamane - a taki pogląd niejednokrotnie prezentują praktycy, znajdując jego potwierdzenie zarówno w 

badaniach naukowych, jak i w obserwacji życia codziennego? 
  
Prawa dziecka w szkole 
    Omawiając problem respektowania praw dziecka w szkole pod uwagę należy wziąć przede wszystkim relacje nauczyciel - uczeń, klimat 
wychowawczy w klasie i szkole, widziany właśnie w tej perspektywie.  
Szkoła powszechna jest w założeniu jednolita, bezpłatna, publiczna i obowiązkowa. Tak było w całym powojennym okresie. Niestety, 

rzeczywistość daleka jest od teorii. Rezultaty badań świadczą o porażce w realizacji zasad sprawiedliwej dystrybucji dóbr edukacyjnych. 
Istnieje cały szereg dokumentów, od Konstytucji począwszy na Statucie Szkoły kończąc, które formalnie chronią ucznia. Klimat 

wychowawczy w szkołach powoduje jednak, że jego prawa są najczęściej przez nauczyciela łamane. I to na ogół łamane bezkarnie. 

Uczniowie opisują to następująco:  
 "Praw ucznia najczęściej się w szkole nie przestrzega, bo uczniowie przypominają o nich na każdej 

lekcji. Dotyczy to najczęściej tego, aby nie było jednego dnia dwóch klasówek (...) Jeśli chodzi o 
stosunki między nauczycielami a uczniami, to uważam ,że na układy nie ma rady i nigdy uczeń z 
nauczycielem nie wygra. Nawet gdyby próbował odwołać się. W efekcie takiego odwołania następnego 
dnia, by dostał lufę. Bo nauczyciel zawsze mu udowodni, że czegoś nie umie i wobec tego na jedynkę 
zasługuje"  

 "Ile razy mówimy, że są prawa ucznia, to pani od polskiego (matematyki, fizyki) mówi nam, że prawa 

są dla ucznia nie dla nauczyciela. Nauczyciele mają podobno własne przepisy, inne. Jak to naprawdę 
jest? Czy mamy w ogóle jakieś prawa?"  



  
Wyniki badań z ostatnich lat sprawiają, że diagnoza sytuacji szkolnej wypada bardzo ponuro. Wśród 610 młodych ludzi, z którymi 

przeprowadzono wywiady ponad 60% nie wskazało ważnych w swoim doświadczeniu życiowym ludzi, których mogliby uznać za swoich 

rzeczywistych wychowawców. Przeważają takie wypowiedzi jak:  
 "Nie ma się do kogo odezwać po ludzku. Jeśli się przyznasz, że czegoś nie umiesz albo nie możesz 

zrobić, to zaraz wyśmiewanie albo nagana". "Na lekcjach wychowawczych sprawdza się frekwencję i 
przyjmuje zwolnienia albo odrabia lekcje. To jest dla nas bardzo ważne, aby ktoś pomógł nam 
zrozumieć nasze błędy"  

  
Na tym tle rażąco niespójne są wyniki badań nad samooceną nauczycieli. Okazało się, że większość  

z nich (ok. 80%) uważało, że ma bardzo duży, osobisty wpływ na kształcenie uczniów. Podobnie nauczyciele ci uważają, że są bardzo 

skuteczni w kierowaniu zachowaniem uczniów.  
Nagminną praktyką jest poniżanie godności ucznia. Wśród najczęściej wymienianych zachowań nauczycieli znalazły się min.: mściwość, 

poniżanie uczniów, złośliwość, wyśmiewanie, brak wyrozumiałości, stawianie niesprawiedliwych ocen, faworyzowanie jednych a gnębienie 

innych uczniów, krzykliwość, surowość w ocenianiu, zmienność w postępowaniu. Oto cytat:  
 "Mówią o nas niedołęgi albo osły. Czy zasługujemy na takie przezwiska? Przecież wśród nauczycieli też 

są osły i niedołęgi, ale żeby ktoś mógł im to powiedzieć w oczy".  

 "Jak powiedziałem, że nie rozumiem tej lekcji, to nasz fizyk kazał mi stanąć na środku klasy 

i pukać się w czoło i mówił, że to jest sposób na nauczenie się jego przedmiotu"  

 "Pomyliłam się przy wyprowadzaniu wzoru na tablicy, to nauczyciel powiedział mi, że lepiej nadaję się 

na striptizerkę niż na technologa"  
  
Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze jeden szokujący rezultat badań, w których okazało się, że tylko 21% nauczycieli uważa stosowanie 
kar cielesnych wobec dzieci za zbyteczne. Oznacza to, że blisko 80% nauczycieli w jakimś stopniu akceptuje stosowanie tego typu kar. Jak 

to wygląda w praktyce?  
  

 "Nauczyciel od muzyki nie stawia stopni , tylko nas bije smykiem od skrzypiec"  

 "Nasz dyrektor jak ma zły dzień to podwójnie kontroluje ubikacje, wyłapuje palaczy papierosowych i 

potem w gabinecie leje ich gumą. Czy nie ma jakiegoś prawa na to?"  

  
Na straży przestrzegania praw uczniowskich powinny stać organizacje uczniowskie, w tym przede wszystkim samorządy. Oto przykład 

jednej ze szkół:  
 "Nasz przewodniczący samorządu zgłosił dyrektorowi, że jeden z nauczycieli bije uczniów podczas 

lekcji. W odpowiedzi dyrektor napluł do ucha przewodniczącemu".  

  
Nauczyciele, krytycznie odnosząc się do praw ucznia, argumentują często, że chcą mieć oni tylko prawa, a nie obowiązki. Warto  w tym 

miejscu przypomnieć, że prawa dziecka, to prawa człowieka, a te najpełniej określa Konstytucja RP. Znajduje się w niej 46 praw, a tylko 5 
obowiązków.  
Przyjrzyjmy się więc tym prawom, które z punktu widzenia szkoły są szczególnie ważne.  
Jako motto może posłużyć art. 30:  
"Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej 

poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych."  
  
Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym, musi więc reprezentować politykę państwa. Jego obowiązkiem jest więc nie tylko 
przestrzegać praw dziecka, lecz także nauczyć go z nich korzystać.  
Art. 32. mówi, że "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne". Zapis ten 

obliguje nauczycieli do sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich uczniów, a także do tego, aby za to samo przewinienie poniósł 

taką samą karę.  
Art. 40. stwierdza: "Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Zakazuje się 

stosowania kar cielesnych."  
    Oznacza to, że nie wolno stosować jakichkolwiek kar fizycznych wobec dziecka, a także ośmieszać go czy poniżać wobec innych dzieci. 

Jeżeli nauczyciel postępuje wbrew temu prawu, to narusza jego prawa człowieka. Jeżeli uczeń to robi, to tylko jest niegrzeczny, 
niezdyscyplinowany czy nawet ordynarny, ale nie narusza jego praw, ponieważ nie występuje w roli funkcjonariusza społecznego.  
Art.47. brzmi: "Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim 

życiu osobistym".  
    Zapis ten w szkole powinien być szczególnie mocno przestrzegany. I polega to nie tylko na zakazie przeglądania osobistych rzeczy ucznia, 

lecz przede wszystkim dotyczy poszanowania jego czci. Nie wolno więc przezywać ucznia, wyśmiewać go ani z niego szydzić.  
Art.51. 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.  
            2. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych.  
Oznacza to, że informacje dotyczące ucznia muszą być należycie chronione i gdy zajdzie taka potrzeba udostępnione mu.  
Art. 54. "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji".  
    Nie oznacza to oczywiście, prawa do obsmarowywania nielubianych nauczycieli na drzwiach toalety, lecz przede wszystkim możliwość 

wypowiadania swoich sądów i opinii, choćby na łamach szkolnej gazetki. 
Art. 63. mówi: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do 

organów władzy publicznej (...) w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej".  
    Uczeń ma więc niezbywalne prawo do składania petycji, wniosków i skarg , które dotyczą jego kształcenia i wychowania. 
Art. 70. 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa...  
             2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.  
    Jest to jedno z fundamentalnych praw człowieka, dzięki któremu może on uzyskać odpowiednie kompetencje do tego, aby zaistnieć  w 

społeczeństwie demokratycznym.  



Art. 72. 1. RP zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.  
              2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.  
              3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej (...) są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia 

zdania dziecka  
    Gdy więc szkoła ma problem z dzieckiem, a nie można uzyskać pomocy ze strony rodziców, to nie można za to winić ucznia. On nie 
powinien ponosić konsekwencji za to, jakich ma rodziców.  
Art.73. stwierdza, że "Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, (...) nauczania, a także korzystania z dóbr 

kultury".  
    Oto krótki katalog praw dziecka, który powinien być bezwzględnie przez nauczycieli przestrzegany. Jeżeli chodzi o obowiązki człowieka 

to Konstytucja wprowadza tylko pięć. Dziecka dotyczą następujące:  
Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność RP oraz troska o dobro wspólne.  
Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa RP.  
Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.  
    Jest w Polsce wielu wspaniałych i oddanych szkole i uczniom nauczycieli. Nie jest intencją tego artykułu umniejszanie ich zasług. Zresztą 
na ogół ci światli nauczyciele nie reagują alergicznie na krytykę. Problematyka przestrzegania praw dziecka nakazuje poszukiwanie zjawisk, 

które odbiegają od postulowanej normy i diagnozowaniu przyczyn. Zakres negatywnych zjawisk okazuje się wcale nie marginalny. Sytuacja 

ta przygnębia bardziej, gdy uświadomimy sobie, że większość przywoływanych tutaj norm prawnych jest zapisem elementarnych zasad 

obowiązujących w stosunkach międzyludzkich. Czy istnieją więc szanse uniknięcia lub znacznego ograniczenia patologii w życiu szkolnym?  
    Jednym z przejawów transformacji ustrojowej w naszym kraju są zmiany w sferze zarządzania oświatą. Ich rezultatem jest znaczący 

wzrost autonomii szkół, roli dyrektora, oraz zwiększony zakres samodzielności nauczycieli. Mają oni teraz możliwości bardziej twórczej i 
elastycznej realizacji programów nauczania, a także nowoczesnego podejścia do problemu wychowania dziecka. Miejmy nadzieję, że w tej 

nowej rzeczywistości prawa dziecka w szkole znajdą odpowiednie miejsce. 
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