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w Bieruniu



Prawa ucznia wynikające  z Konwencji o prawach dziecka

▪ Każdy uczeń posiada prawo do znajomości swoich praw (artykuły 29 i 

42 Kopd),

▪ Każdy uczeń posiada prawo do dochodzenia swoich praw (artykuły 2 i 4 

Kopd,)

▪ Każdy uczeń ma prawo do nauki (artykuły 28 i 29 Kopd)

▪ Każdy uczeń ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa 

 w zabawach i życiu kulturalnym (artykuł 31 Kopd),

▪ Każdy uczeń ma prawo do równego traktowania wobec prawa 

(artykuły 2 i 23 Kopd),

▪ Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem 

i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej 

(artykuły 2, 19, 28, 34, 35, 37, 39 Kopd), 

▪ Każdy  uczeń  ma  prawo  do  ochrony  przed  arbitralną  lub  bezprawną 

ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję (artykuł 

16 Kopd),

▪ Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed bezprawnymi zamachami na 

jego honor i reputację (artykuł 16 Kopd),

▪ Każdy uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów 

we wszystkich sprawach jego dotyczących (art. 12 Kopd) oraz prawo 

▪ do swobodnej wypowiedzi  (artykuł 13 Kopd),

▪ Każdy uczeń ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania (artykuł 

14 Kopd),

▪ Każdy uczeń ma prawo dostępu do informacji z różnych źródeł (art. 13, 

17 Kopd),

▪ Każdy  uczeń  ma  prawo  do  swobodnego  zrzeszania  się  (artykuł  15 

Kopd).



▪ Każdy uczeń ma prawo do ochrony zdrowia (artykuł 24 Kopd),

▪ Każdy uczeń ma prawo do odpowiedniego poziomu życia (artykuł 27 

Kopd),

▪ Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym 

lub wykonywaniem niebezpiecznych lub szkodliwych prac (artykuł 32 

Kopd), 

▪ Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi  innymi formami 

wyzysku naruszającego jego dobro (artykuł 36 Kopd)

  

Prawa ucznia wynikające z Ustawy o systemie oświaty

 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 dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do 

jego możliwości,

 prawo ucznia do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 prawo ucznia do specjalnych form pracy dydaktycznej ,



 prawo uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie do 

pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami  

i predyspozycjami ,

 prawo  uczniów  niepełnosprawnych  do  zindywidualizowanego  procesu 

kształcenia, form  i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

 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.

Podstawa Prawna

▪ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r., Nr 256, poz. 2572 z pózn. Zm.)

▪ Konwencja  o  prawach  dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 

z dnia 23 grudnia 1991 r.) Nr 256, poz. 2572 z pózn. Zm.)



1. Cel procedury.

Celem niniejszej procedury jest opisanie toku postępowania przy naruszaniu 

praw  ucznia. 

2. Zakres procedury.

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, nauczycieli i 

pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr3 w Bieruniu

 

3.  Sposób postępowania. 

▪ W przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i 

konwencji o prawach dziecka uczeń może złożyć skargę:

 do wychowawcy – w przypadku naruszania jego praw przez innego 

ucznia , nauczyciela, pracownika niepedagogicznego szkoły,

 do dyrektora – w przypadku naruszenia jego praw przez 

wychowawcę klasy

 do Rzecznika Praw Ucznia – kontakt: Śląskie Kuratorium Oświaty 

    w Katowicach, tel. (0-32) 255-21-15.

 do Rzecznika Praw Dziecka – na adres www.strefamlodych.pl 

 do Rzecznika Praw Dziecka – Dziecięcy telefon zaufania

SP-3 w 
Bieruniu

    
PROCEDURA Nr procedury

PROCEDURA DOTYCZĄCA NARUSZANIA 
PRAW UCZNIA                      

http://www.strefamlodych.pl/


Tel.(0-22)696-55-50 

▪ Skargi rozpatrywane są według Procedury przyjmowania i 

rozpatrywania skarg i wniosków, która jest do wglądu w sekretariacie 

▪ Osobą wspomagającą ucznia w dochodzeniu praw jest nauczyciel –

opiekun Samorządu Uczniowskiego lub pedagog szkolny.

Procedura została opracowana przez Samorząd Uczniowski, pozytywnie 

zaopiniowana przez zespół wychowawczy i zatwierdzona przez Dyrektora 

szkoły w dniu 7.10.2008

Procedura wchodzi w życie w dniu 01.09.2008

 


