
 

PRAWA  

DZIECKA I UCZNIA  

W SZKOLE 



Uniwersalny system  

ochrony praw dziecka (ONZ) 
• Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. 

• Deklaracja Praw Dziecka z 1924 r. 

• Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r. 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. 

• Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r. 

• Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1989 r.  

• Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 r. 



Regionalny system  

ochrony praw człowieka  

Rady Europy 
 

• Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności  

z 1950 r. 

• Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dziecka z 1996 r. 

• Konwencja w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi  

z 2005 r. 

• Europejska karta społeczna z 1961 r. 

 



Krajowy system ochrony dziecka 
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie  

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu  

w sprawach nieletnich  

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny  

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1990 kodeks postępowania karnego  

• Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń  

• Kodeks rodzinny i opiekuńczy  



Ochrona praw dziecka (ucznia) 

w systemie oświatowym 
 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 listopada 2014 r.  

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia  

20 listopada „Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka” 



Konwencja o Prawach Dziecka 

 

Konwencja ta została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 XI 1989 r. 

Ukazuje szereg praw jakie przysługują dzieciom. Zobowiązuje Państwa do 

przestrzegania zawartych w niej praw. 
 



Konwencja o Prawach Dziecka  

składa się z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się 

następującymi zasadami:  

 dobra dziecka, 

 równości  

(wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, 

narodowość, itd.), 

 poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców  

(państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach według określonych procedur), 

 pomocy państwa  

(państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań 

ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych  

w konwencji). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Preambu%C5%82a


Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących 

założeniach:  

 dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją 

niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony 

prawnej, 

 dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, 

godności i prywatności, 

 rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka, 

 państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach. 

Protokoły dodatkowe 

25 maja 2000 roku rozszerzono możliwy zakres ochronny konwencji poprzez 

uchwalenie do niej dwóch protokołów dodatkowych:  

 W sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych; 

 W sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii. 



Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne 

i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko 

powinno się uczyć, a nie pracować). 

Prawa cywilne 

 prawo do życia i rozwoju, 

 prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym 

pochodzeniu), 

 prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, 

 prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, 

 prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach 

dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym, 

 prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku 

rozłączenia z nimi, 

 prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, 

 prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imi%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pochodzenie_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Godno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naruszenie_nietykalno%C5%9Bci_cielesnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_administracyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_s%C4%85dowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc


Prawa socjalne 

 prawo do odpowiedniego standardu życia, 

 prawo do ochrony zdrowia, 

 prawo do zabezpieczenia socjalnego, 

 prawo do wypoczynku i czasu wolnego. 

Prawa kulturalne 

 prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej), 

 prawo do korzystania z dóbr kultury, 

 prawo do informacji, 

 prawo do znajomości swoich praw. 

Prawa polityczne 

 prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_do_nauki


Rzecznik Praw Dziecka 
stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: 

- prawa do życia i ochrony zdrowia, 

- prawa do wychowania w rodzinie, 

- prawa do godziwych warunków socjalnych, 

- prawa do nauki. 

 

Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego  

i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 

3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka).  

Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami 

przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem  

i innymi formami niewłaściwego traktowania. 



Rzecznik wykonując swoje uprawnienia, kieruje się zasadami zawartymi  

w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i ustawie o Rzeczniku Praw 

Dziecka, w tym zwłaszcza: 

- zasadą dobra dziecka - wszystkie działania podejmowane są w najlepiej 

pojętym interesie dziecka, 

- zasadą równości - troską o ochronę praw każdego dziecka, 

- zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków obojga 

rodziców za rozwój i wychowanie dziecka. 
 

 

Kontakt: 

telefon: (22) 583 66 00, fax: (22) 583 66 96 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15. 

Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl 

mailto:rpd@brpd.gov.pl


Dziecięcy Telefon Zaufania  

Rzecznika Praw Dziecka 

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca 

całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką 

Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to 

telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego. 

Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim 

dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać 

problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. 



 



Prawa ucznia 
 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami,  

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  

i zaspokajania własnych zainteresowań, 

 prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,  

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,  

 prawo ucznia do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

 prawo uczniów szczególnie uzdolnionych do indywidualnych programów 

nauczania,  



 prawo uczniów do powszechnego dostępu do szkół, których ukończenie 

umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,  

 prawo uczniów do równych warunków kształcenia (zacieranie różnic 

pomiędzy różnymi regionami kraju),  

 prawo uczniów do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki,  

 prawo uczniów do opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej,  

 prawo uczniów do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich 

zainteresowania i uzdolnienia,  

 prawo uczniów do bezpłatnego nauczania w szkołach publicznych,  

 prawo uczniów do nauki religii na ich życzenie bądź rodziców (w przypadku 

uczniów pełnoletnich tylko na ich życzenie),  

 prawo uczniów do podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej, religijnej,  

 prawo do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego (nie więcej niż o jeden  



 prawo ucznia do tego aby rodzice zapewnili mu warunki umożliwiające 

przygotowanie się do zajęć szkolnych,  

 prawo wyborcze czynne i bierne w przypadku wyborów do organów 

samorządu uczniowskiego,  

 prawo ucznia do działania na terenie szkoły w stowarzyszeniach  

i organizacjach.  

 


