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AUTOR DOŁOŻYŁ WSZELKICH STARAŃ, ABY W KSIĄŻCE NIE BYŁO BŁĘDÓW 

ORTOGRAFICZNYCH, STYLISTYCZNYCH I RZECZOWYCH. MOŻE SIĘ JEDNAK 

ZDARZYĆ, ŻE W CZASIE CAŁEGO PROCESU TWORZENIA, KOREKTY, EDYCJI I 

SKŁADU WKRADŁ SIĘ GDZIEŚ JAKIŚ CHOCHLIK LUB PRZEOCZENIE. W 

PRZYPADKU ICH ZAUWAŻENIA AUTOR UPRZEJMIE PROSI O KONTAKT NA ADRES 

E-MAIL:  

KONTAKT@PRAWAUCZNIA. PL. 

CZYTAJĄC KSIĄŻKĘ NALEŻY MIEĆ RÓWNIEŻ NA UWADZE, ŻE JEST TO TYLKO… 

KSIĄŻKA, KTÓRA NIE ZASTĄPI PROFESJONALNEJ PORADY PRAWNEJ. WEDLE 

NAJLEPSZEJ WIEDZY AUTORA INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE SĄ POPRAWNE, 
NALEŻY PAMIĘTAĆ JEDNAK, ŻE KSIĄŻKA DOTYKA OBSZARU PRAWA — DZIEDZINY 

TRUDNEJ, W KTÓREJ POZA LITERĄ PRZEPISU WAŻNE SĄ RÓWNIEŻ 

INTERPRETACJE. A JAK WIADOMO, GDZIE DWÓCH PRAWNIKÓW TAM TRZY 

OPINIE; MOŻE SIĘ WIĘC ZDARZYĆ, ŻE CZĘŚĆ Z ZAPREZENTOWANYCH W 

KSIĄŻCE POGLĄDÓW BĘDZIE PODWAŻANA PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ 

PRAWEM OŚWIATOWYM NA CO DZIEŃ (CO WIĘCEJ — PRAWDĘ MÓWIĄC AUTOR 

BĘDZIE ZDZIWIONY, JEŚLI TAK SIĘ NIE STANIE, MAJĄC NA UWADZE 

KONTROWERSYJNĄ TEMATYKĘ KSIĄŻKI!). 
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Co zyskasz, kupując tę książkę 

 

Kupno tej książki – zamiast pozyskania jej w inny sposób – to dobry wybór (chyba, że ściągasz ją z 
torrentów – wtedy sorry, dalszy ciąg Ciebie nie dotyczy 😉). Kupując ją zapewnisz sobie kilka fajnych 
bonusów, których osoby pobierające książkę z nie całkiem legalnych źródeł nie otrzymają. 

1. Bezpłatny rok aktualizacji – nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ważne jest operowanie na 
aktualnym stanie prawnym. Powoływanie się na przeterminowane przepisy w czasie 
konfrontacji czy negocjacji ze szkołą skończy się w najlepszym razie kompromitacją, a w 
najgorszym – gdyby konflikt eskalował – nawet do przegranej w sądzie i straty pieniędzy. Legalni 
posiadacze kopii książki automatycznie otrzymają zaktualizowane wydanie gdy tylko przepisy 
się zmienią. 

2. Dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB z autorem, gdzie śmiało można zadawać pytania 
dotyczące praw ucznia, prawa oświatowego, szkolnictwa i tym podobnych. Aby otrzymać 
dostęp poproś o przyjęcie do grupy https://www.facebook.com/groups/876894439156446/ a 
następnie napisz maila z adresu, na który kupiłeś książkę by potwierdzić, że to Ty; dostęp 
zostanie przyznany w maksymalnie 24 godziny. 

3. Dostęp do zamkniętego serwisu na https://members.prawaucznia.pl, gdzie będą jako pierwsze 
pojawiać się wszystkie informacje o nadciągających zmianach w prawie, ciekawych 
orzeczeniach sądów, przykłady jak stosować prawo w praktyce, wersje robocze opracowań 
nowych zagadnień do książki, system helpdesk i, oczywiście, dostęp do wspomnianych w 
punkcie 1. aktualizacji.  

4. A gdy już będziesz miał dostęp do serwisu, uzyskasz również możliwość zgłaszania próśb o 
interwencję. W Twojej szkole dzieje się coś dziwnego – nie chcą udostępniać statutu, upierają 
się przy dziwnej procedurze zwolnienia z WF albo zamykają całą szkołę na klucz w czasie 
lekcji? Co jakiś czas będę wybierał ciekawe sprawy zgłoszone przez czytelników, a „po 
wszystkim” opiszę swoje działania. 

5. A skoro już o zgłaszaniu rzeczy mowa – sugerowane przez użytkowników blogu nowe 
zagadnienia do drugiego, rozszerzonego wydania Praw Ucznia… będą traktowane 
priorytetowo. 
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Przedmowa  

 

Świat zwariował. 

Do takiego wniosku można by dojść, obserwując otaczającą nas ze wszech stron mnogość i 
różnorodność informacji. Złapałby się pewnie dziś za głowę nawet sam Marshall McLuhan, który już 
1962 roku ukuł (niezbyt fortunnie brzmiące) pojęcie “globalna wioska”. Dzisiaj nie żyjemy już w globalnej 
wiosce. Żyjemy w globalnym megamarkecie informacji. Albo – jak powiedziałby przedstawiciel 
Anglosasów – na globalnym Grand Central Station. Bombardowani ze wszystkich stron scyfryzowaną 
informacją. Łatwo dostępną, ale nierzadko skomplikowaną, napisaną hermetycznym językiem, 
nieintuicyjną. Ot, paradoks naszych czasów. 

Zjawisko postępującej eksplozji wolumenu informacji dotknęło prawie wszystkich dziedzin życia. O ile 
jednak wykładniczo rosnąca ilość petabajtów zdjęć umieszczanych w serwisach społecznościowych 
zazwyczaj nie niesie ze sobą brzemiennych w skutki konsekwencji, o tyle zupełnie inaczej sprawa ma 
się w przypadku dziedziny tak dalekiej – a tak zarazem bliskiej każdemu z nas – jak przepisy prawa. 
Polski “racjonalny ustawodawca” słynie z produkowania (a często wręcz nadprodukowania) dużej liczby 
aktów prawnych. Często wielokrotnie nowelizowanych. Często napisanych w sposób niespełniający 
wcale najwyższych standardów przejrzystości, spójności, a przede wszystkim stabilności legislacji. 
Dobre prawo to prawo koherentne, starannie skonstruowane, jednoznaczne w interpretacji i 
niepoddające się częstym zmianom. Tyle szlachetnych ideałów, jednak życie biegnie swoim torem. W 
swojej wieloletniej praktyce adwokackiej miałem okazję przekonać się o tym aż nadto. 

Pół biedy, jeśli ten natłok regulacji, które decydują o życiu każdego z nas, dotyczy dziedzin wysoce 
specjalistycznych i kierowany jest do ekspertów na danym polu. Fuzje i przejęcia, międzynarodowe 
prawo przewozowe, niuanse VAT – to przepisy niezbyt pasjonujące dla ogółu, które na co dzień 
analizują wyspecjalizowane podmioty i prawni profesjonaliści – choćby adwokaci. 

Gorzej, gdy mowa o przepisach, które mają bezpośrednie przełożenie na życie Jana Kowalskiego, a 
mimo to pozostawiają dużo miejsca na interpretację i niepewność, a przez to powodować mogą u niego 
niepokój. Jana Kowalskiego – a raczej Janka Kowalskiego – mam bowiem na myśli szeroko pojęte 
prawa ucznia. To, że Jan jest jeszcze Jankiem, który nie zawsze może liczyć na pomoc rodzica czy 
profesjonalisty sprawia, że jasność tego co przepis znaczy, jakie uczeń ma prawa (i obowiązki), a więc, 
mówiąc prosto – co może, czego nie może, a czego nie powinien – staje się tym bardziej doniosła. 

Byłoby naiwnością oczekiwać od ucznia – na co dzień zaaferowanego ogromem właściwych dla swego 
wieku spraw drobnych i większych – przede wszystkim partycypacji w procesie kształcenia się - w tych 
wszystkich klasówkach, sprawdzianach, pracach domowych - ale też kształtującego na tym etapie życia 
swój charakter, budującego jedne z najważniejszych znajomości (często “na całe życie”), że po powrocie 
ze szkoły i zajęć dodatkowych wertować będzie opasłe Dzienniki Ustaw, komentarze doktryny i 
orzecznictwo Sądu Najwyższego, dumając nad prawnymi niuansami. 

I tutaj właśnie w sukurs przychodzi mu – ale nie tylko jemu – niniejsza publikacja. Celem, który jej 
przyświeca jest wyjaśnić najważniejsze prawne zawiłości i wątpliwości, z którymi każdy uczeń spotka 
się w szkolnych klasach i na korytarzach nie raz. Została napisana prostym, zrozumiałym dla laika 
językiem. W duchu “szkoły anglosaskiej” – tj. by w myśl słynnej brzytwy Ockhama nie mnożyć bytów 
ponad potrzebę, a skomplikowane zagadnienia tam gdzie to się da upraszczać i przybliżać najbardziej 
zainteresowanemu. To książka daleka od akademickich dyskusji. Ma dać uczniowi konkretne 
instrumentarium, “skrzynkę z narzędziami”, “prawny przybornik”, który będzie mu towarzyszył od 
pierwszego dzwonka aż po egzamin dojrzałości.  

Adresuje konkretne, praktyczne problemy, np.:  
 Czy uczeń ma obowiązek okazać na żądanie nauczyciela swój profil na portalu 

społecznościowym? 
 Czy uczeń ma prawo nagrywać materiał wideo na terenie szkoły? 
 Jakie sankcje grożą uczniowi za palenie papierosów na terenie szkoły? 

Zadanie to – z przyczyn, o których nadmieniłem na wstępie, nie było proste. Po lekturze i merytorycznej 
konsultacji książki mogę jednak stwierdzić z całą pewnością, że Paweł Wiśniewski – którego znam od 
lat i cenię jako autora – temu niełatwemu zadaniu sprostał. Książka ta ma wiele zadań: mówiąc 
górnolotnie, wypełnia misję edukacji prawnej w tym jakże ważnym obszarze, plasuje młodego człowieka 
w otaczającej go prawnej rzeczywistości, uczy analizy tekstu pisanego i oswaja z brzmieniem przepisów, 
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ale przede wszystkim – oddaje mu do dyspozycji wygodne, dostępne na wyciągnięcie ręki kompendium, 
które może być bezcenną pomocą i drogowskazem na tym pełnym wyzwań etapie życia. 

Kilka akapitów wcześniej napisałem “nie tylko jemu”. Nie bez powodu. Bowiem niniejsza publikacja 
skierowana jest nie tylko do uczniów, ale i do ich rodziców – a także nauczycieli czy dyrektorów, którzy 
mogą do niej w razie wątpliwości sięgnąć, by szybko i w wygodny sposób odświeżyć swoją wiedzę. 

W dobie innowacyjności, digitalizacji niemal wszystkich aspektów naszego życia, zrównoważonego 
rozwoju to właśnie uczniowie są tym – najważniejszym - kapitałem, który budował będzie podwaliny 
nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę. Dobrze, by skupili się na wykorzystaniu swojego ogromnego 
potencjału i budowaniu “polskiej Doliny Krzemowej”, miast ugrząźć po drodze w meandrach nie zawsze 
zrozumiałych regulacji ustawowych. 

Żywię nadzieję, że – z pomocą tej książki - tak właśnie się stanie. 

 

adw. Mateusz Barszczewski 
 

6.08.2017 r. 

 

 

Mateusz Barszczewski - adwokat, członek Izby Warszawskiej. 
Certyfikowany mediator przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Stypendysta 
Southampton Solent University. Publikował m.in. na łamach „Rzeczypospolitej” i 
„Monitora Podatkowego”. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie 
konsultingowej PwC (dawniej: PricewaterhouseCoopers), kancelarii Sołtysiński 
Kawecki & Szlęzak, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, kancelarii Maruta 
Wachta oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
Założyciel firmy doradczej Interstate Consulting. Posługuje się biegle językiem 
angielskim, w tym słownictwem prawnym i biznesowym. Doradzał klientom 
korporacyjnym i indywidualnym z Polski, a także z Finlandii, Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Twórca autorskiej metody rekrutacji: 
OTP, opartej o weryfikację trzech kluczowych obszarów kompetencji kandydata 
(umiejętności twarde, umiejętności miękkie, egzekucja). 
 
Obecnie zarządza zespołem warszawskiej kancelarii MB.Legal, 
wyspecjalizowanej w trzech głównych obszarach działalności: 
1. Obsługa prawna przedsiębiorców (spółki, prawo własności intelektualnej, 

windykacja należności, prawo pracy) 
2. Prawo cywilne i prawo rodzinne (odszkodowania, umowy, spadki, 

rozwody, alimenty, prawo rzeczowe, dobra osobiste, prawo autorskie) 
3. Pozyskiwanie finansowania na działalność B+R+I z programów 

operatorów krajowych (NCBiR, NCN, PARP) i międzynarodowych 
(Horizon2020). 

 
W ramach działalności pro bono pomaga ofiarom przemocy domowej. 
Prywatnie - pasjonat nowych technologii i festiwali muzycznych. Członek Mensy. 
 

www.mb.legal 
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Wstęp 

Kiedykolwiek ktoś wspomni o „prawach ucznia", natychmiast podnosi się oburzony chórek. „Najpierw 
obowiązki, potem prawa", „tyle się mówi o tych prawach, a o obowiązkach jakoś nikt nie pamięta", 
„wypełniajcie obowiązki to będziecie mieć prawa", i tak dalej, i tym podobne. Te i inne podobne 
wypowiedzi są autentyczne – zebrane z rozmaitych miejsc w Internecie, ale także i z doświadczeń 
autorów. 

Nie trzeba być wyjątkowo bystrym by stwierdzić, że powiedzenie „najpierw obowiązki, potem prawa” 
jest bzdurą. Prawa, w przeciwieństwie do przywilejów, zasadniczo są stałe; odebrane mogą zostać 
jedynie prawomocnym wyrokiem sądu. Prawa osoby, człowieka, dziecka czy wreszcie ucznia to 
bezpiecznik; coś co sprawia, że osoby mające władzę nad nami nie posuną się zbyt daleko. I tak, 
obowiązki są ważne, ale odbieranie praw za niewypełnianie obowiązków to rzecz, do której posuwają 
się wyłącznie totalitarne reżimy, rzecz w Polsce absolutnie niedopuszczalna. 

Zresztą, bądźmy szczerzy: wcale nie mówi się tak wiele o prawach ucznia. Wpisując tę właśnie frazę w 
wyszukiwarce, zdecydowana większość haseł jakie znajdziemy to bezużyteczne zbiory frazesów i 
banałów. „Uczeń ma prawo do nauki", „uczeń ma prawo do godnego traktowania", „uczeń ma prawo do 
wypoczynku"… Wspaniale, ale jak to się przekłada na zabieranie telefonów komórkowych w szkołach, 
zamykanie drzwi wejściowych na klucz, nakaz noszenia identyfikatorów, wystawianie ocen za 
nieobecność albo przymuszanie do rezygnacji z matury? 

Nijak. Prawda jest taka, że temat praw ucznia nigdzie dotąd nie był kompleksowo opisany. Prawa ucznia 
są rozsiane po kilkudziesięciu różnych aktach prawnych co sprawia, że tylko najbardziej zdeterminowani 
i świadomi będą w stanie dokopać się do odpowiednich przepisów. A ilu takich jest? Ilu uczniów, 
zwłaszcza młodszych roczników, wie gdzie szukać ustaw i rozporządzeń wykonawczych? Ilu ma 
świadomość, jak dokonywać wykładni prawnej niektórych przepisów, na czym polega zasada 
legalizmu? 

Sytuację pogarsza fakt, że bardzo wielu nauczycieli i dyrektorów szkół również nie zna odpowiednich 
przepisów, albo wręcz wprost decyduje się je łamać. Przykład? Chociażby rozporządzenie opisujące 
zasady realizacji zajęć z WF, zgodnie z którym dyrektor szkoły powinien przygotować katalog zajęć do 
wyboru dla uczniów i go im przedstawić. W ilu szkołach tak jest? 

Jakby tego jeszcze było mało, uczeń szukający pomocy w miejscach, gdzie teoretycznie powinien ją 
dostać, czyli np. na forach prawnych, często dostaje ogólnikowe odpowiedzi zgodne z wyobrażeniem 
piszącego (często błędnym), bez podania odpowiedniej podstawy prawnej, co czyni jakąkolwiek walkę 
o swoje niemal niemożliwą ("skąd to wiesz?” – z internetu… „w internecie to każdy może wszystko 
napisać!"). 

I wreszcie, nawet gdy już ten nieszczęsny uczeń jakimś sposobem dojdzie do ładu z przepisami, 
napotyka kolejny problem – w jaki sposób, tak aby nie dało się tego podważyć lub zignorować, 
zawalczyć o swoje? Pisać pisma? Ale jak, skąd wziąć wzory? A może skarżyć się do kuratorium, 
burmistrza albo nawet policji i sądu…? 

I właśnie dlatego powstała ta publikacja. W kolejnych kilkunastu rozdziałach znajdziecie, w przystępnej 
formie FAQ, czy też pytań i odpowiedzi, omówienie najczęściej występujących problemów na linii uczeń 
– reszta świata. Każda odpowiedź będzie jasno tłumaczyć, dlaczego jest jak jest i z jakich przepisów to 
wynika, często cytując je wprost. Dodatkowo, poza „główną” treścią, gdzieniegdzie pojawią się również 
ramki z dodatkowymi informacjami; będą to np. odwołania do wyroków sądowych, mało praktyczna ale 
ciekawa teoria czy ciekawostki. 

Zanim jednak zajmiemy się prawami ucznia, w pierwszym rozdziale pojawi się krótkie wprowadzenie do 
prawa. Dowiecie się, jak wygląda hierarchia źródeł prawa w Polsce i dlaczego jest ona tak ważna, 
przeczytacie przystępne definicje kilku najważniejszych pojęć, dowiecie się czemu powoływanie się 
wyłącznie na Konstytucję nie jest dobrym pomysłem i jak, wobec tego, walczyć o swoje drogą prawno-
administracyjną. 

Ostatnie trzy rozdziały to przygotowany specjalnie dla Was praktyczny dodatek, narzędzie przydatne w 
walce o Wasze prawa na co dzień.. W pierwszym z nich znajdą się wszystkie najważniejsze fragmenty 
aktów prawnych, na które powołujemy się w książce; drugi opisuje dokładniej różne drogi walki o 
przestrzeganie praw, nie tylko tę administracyjną, a trzeci zawiera wzory deklaracji, wniosków, skarg i, 
ogólniej, rozmaitych pism. 
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Zanim zaczniesz czytać 

Nie jest niczym dziwnym, że nie chce Ci się czytać przydługich wstępów i wprowadzenia do prawa. 
Chcesz praktyki, a nie teorii – i to jest dobre podejście. Ale są cztery kwestie o których musisz wiedzieć, 
zanim zaczniesz czytać dalszą część. 

1. Książka ma, w dużej części, formę pytań i odpowiedzi. Wszędzie gdzie tak jest, w odpowiedziach 
zwracam się do czytelnika w formie męskiej: „powinieneś”, „zrobiłeś”, „przeczytałeś”. Nie jest tak z 
powodu mojego seksizmu, w żadnym wypadku; po prostu musiałem zdecydować, w jaki sposób pisać. 
Do wyboru miałem wydłużenie i utrudnienie czytania książki („powinieneś/powinnaś”), wprowadzenie 
chaosu (raz forma żeńska, raz męska), trzymanie się formy nijakiej (co w niektórych miejscach by 
dziwnie wyglądało) lub wybór by konsekwentnie używać jednej formy. I tak też zrobiłem, a o formie 
męskiej zdecydował potrójny rzut monetą. 

2. W bardzo wielu zagadnieniach powołuję się na zasadę legalizmu. Wyjaśnione jest to dokładniej 
w dziale z podstawami prawa, ale jeśli nie chcesz ich czytać, wiedz chociaż tyle: w Polsce urzędy i 
instytucje publiczne, w tym szkoły, obowiązuje zasada, zgodnie z którą mogą robić tylko to, na co 
bezpośrednio pozwala im prawo; z kolei obywatel, czyli na przykład Ty, możesz robić wszystko to, na 
co pozwala prawo, oraz wszystko to, czego prawo nie zabrania. 

Inaczej mówiąc: szkoła na każde swoje działanie musi mieć podkładkę prawną, inaczej takie działanie 
jest nielegalne. 

3. Jeśli w trakcie czytania natkniesz się na przywołanie jakiejś ustawy, ale nie będziesz wiedzieć o 
jaką chodzi, możesz w ciemno zakładać, że chodzi o Ustawę o Systemie Oświaty; z kolei gdy będzie 
mowa o „Prawie Oświatowym”, chodzi o Ustawę Prawo Oświatowe. Za każdym razem gdy 
przywoływany będzie jakiś inny akt prawny, będzie to wyraźnie zaznaczone. W razie dalszych 
wątpliwości, zajrzyj na sam dół wyjaśnień – znajdzie się tam wyszczególnienie wszystkich przywołanych 
nie wprost przepisów i zasad prawnych. 

4. Nazwy aktów prawnych są czasem bardzo długie. Aby ułatwić sobie i Czytelnikowi życie, w treści 
książki użyte są skróty – np. „rozporządzenie w sprawie oceniania” zamiast „Rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych". Listę zastosowanych skrótów znajdziesz na kolejnej stronie. 

 

 

(…) 
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Podstawy prawa 

Prawo to skomplikowana dziedzina życia. Już sama ilość aktów prawnych funkcjonujących w kraju jest 
przytłaczająca. W samym tylko 2016 roku władze wyprodukowały 31906 stron nowych przepisów, 
najwięcej w historii. I nie jest to tylko jednorazowy wyskok po zmianie ekipy rządzącej; tendencja jest 
stała, i praktycznie każdy kolejny rok podbija poprzeczkę wyżej. 

Trzydzieści dwa tysiące stron nowego prawa. Nawet jeśli przyjąć, że duża część tego to strony tytułowe 
i mało przydatne przepisy techniczne, tak czy inaczej, jeśli chcemy pozostać na bieżąco, mamy 
olbrzymią ilość materiału do przerobienia. A przecież jedna z podstawowych zasad, wywodząca się 
jeszcze ze starożytnego Rzymu, a i obowiązująca dzisiaj w Polsce, to ignorantia iuris nocet – 
nieznajomość prawa szkodzi. 

Myliłby się ten jednak, kto uznałby, że problem jest tylko w tej legislacyjnej biegunce władz. Nie. Prawo 
nie tylko jest tworzone w olbrzymich ilościach, ale duża część przepisów jest również kompletnie 
niejasna, akty prawne są zawiłe, a poszczególne przepisy często wzajemnie sprzeczne. 

Co gorsza, nawet te trzydzieści tysięcy stron to nie jest dość, aby opisać wszystkie możliwe sytuacje 
prawne. Dlaczego? Gdy mówimy o prawie, w rzeczywistości kryją się pod tym pojęciem w równej części 
przepisy, ale i praktyka: interpretacja prawa i publicystyka – czyli to jak przepisy widzą doświadczeni 
praktycy prawa w swoich artykułach. 

Jakby tego było mało, gdy pisze się o prawie, niejako automatycznie trzeba używać języka prawniczego, 
który wcale nie jest oczywisty dla kogoś, kto nie jest obeznany z tematem. 

I dlatego właśnie znajduje się tutaj ta sekcja; stanowi ona próbę delikatnego chociażby przybliżenia tego 
zawiłego świata czytelnikowi, a być może pozwoli też zrozumieć trochę lepiej to wszystko, co dzieje się 
dalej w książce. 

Podstawowe terminy 

Prawo – termin, który – w zależności od kontekstu – może oznaczać albo prawo przedmiotowe, czyli 
zbiór zasad obowiązujących w państwie (prawo przedmiotowe => przedmiot => książeczka z kodeksem 
karnym), albo też prawo podmiotowe, czyli „prawo do czegoś”, np. prawo do prywatności. 

Ustawodawca, prawodawca – zbiorcze określenie organów, które tworzą prawo. Najczęściej mowa o 
Parlamencie, ale de facto można pod to określenie podciągnąć również rząd, który często pisze prawo 
(a Sejm je tylko „przyklepuje"). 

Racjonalny prawodawca – założenie, że prawodawca jest racjonalny i nie tworzy bezsensownego, 
głupiego prawa, a także, że wie co robi. Jeśli więc w jednym akcie prawnym jakaś czynność nazwana 
jest na dwa różne sposoby to znaczy, że są to dwie różne czynności, które czymś się jednak różnią (a 
nie, że ustawodawca miał fantazję stosować synonimy). 

Akt prawny – dokument opisujący prawa, obowiązki, zakazy, nakazy, wymogi i regulacje. Istnieją różne 
akty prawne, różniące się przeznaczeniem, miejscem lub czasem obowiązywania i ważnością. 

Konstytucja – najważniejszy akt prawny w Polsce, nazywany czasami Ustawą Zasadniczą. Opisuje 
najbardziej ogólne i najważniejsze zasady organizacyjne państwa. Wszystkie inne przepisy krajowe 
muszą być zgodne z Konstytucją. 

Ustawa – O ile Konstytucja jest najważniejsza w teorii, o tyle w praktyce dla większości ludzi 
najważniejsze są ustawy, które regulują rozmaite dziedziny życia. Przykładowe ustawy to Kodeks Karny, 
Kodeks Cywilny, Kodeks Wykroczeń, Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawa o Systemie Oświaty. 

Rozporządzenie – czasami ustawa wymaga doprecyzowania. Aby jednak nie tworzyć strasznie długich 
ustaw z wieloma szczegółami, które większości osób nie dotyczą, szczegóły te zamieszcza się w 
rozporządzeniach, które są wydawane na podstawie ustawy. 

Adresat aktu prawnego – inaczej mówiąc, do kogo dany akt prawny jest skierowany. 

Akt prawa miejscowego – akt prawny wydany przez organ na terenie mu podległym, i tylko tam 
obowiązujący. Na przykład uchwała rady miasta albo statut szkoły. Jednym słowem – prawo 
obowiązujące na danym terytorium (np. w gminie). 
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Powszechne obowiązywanie aktu prawnego – akty prawne powszechnie obowiązujące to takie, których 
adresat jest generalny. Inaczej mówiąc – dotyczą każdego. Takie akty prawne to Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia z mocą ustawy i rozporządzenia. Specyficzną 
grupą powszechnie obowiązujących aktów prawnych są akty prawa miejscowego, czyli na przykład 
uchwały rady miasta – obowiązują każdego, ale tylko na terenie danego miasta. 

Artykuł – podstawowa jednostka redakcyjna w akcie prawnym, najczęściej ustawie. Inaczej mówiąc – 
numerowanie kolejnych przepisów. Artykuły składają się z ustępów, te mogą zawierać w sobie punkty, 
a później litery i tirety. Czasami, gdy ustawa jest zmieniana i dodaje się nowy artykuł, by nie zmieniać 
numeracji wszystkich kolejnych, tworzy się artykuł z literą. Przykładowo więc przepis ustawy może 
wyglądać następująco: 

Art. 1b (Artykuł) 

1. (Ustęp) 

1) (punkt) 

a) (litera) 

- (tiret) 

Z kolei najlepiej chyba znana jednostka, czyli paragraf (§), jest podstawową jednostką w 
rozporządzeniach i niektórych kodeksach. 

Organ administracji – Dla potrzeb tej książki, dowolny urząd lub instytucja, która wykonuje zadania 
publiczne (np. przyjmuje wnioski, wydaje decyzje, dysponuje publicznymi pieniędzmi). Przykładem jest 
kurator oświaty, burmistrz miasta, policja. 

Zakład administracyjny – instytucja powołana przez organ administracji w celu trwałej realizacji jakiegoś 
zadania publicznego, na przykład szkoła. 

Zasada legalizmu – jedna z podstawowych zasad prawnych obowiązujących w Polsce. Zgodnie z nią, 
organy administracji, w tym zakłady administracyjne, są zobowiązane do działania tylko i wyłącznie w 
granicach i na podstawie prawa. W praktyce oznacza to, że organowi administracji wolno robić tylko to, 
na co mu wprost pozwala prawo. Jeśli prawo na coś nie pozwala, ale i nie zakazuje, organ i tak nie 
może tego robić. Jest to odwrotność zasady obowiązującej zwykłych ludzi, gdyż obywatele mają prawo 
robić wszystko to, co prawem nie jest zakazane. 

Mówiąc po ludzku: urzędy na wszystkie swoje działania muszą mieć podkładkę prawną. 

 

(…) 
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Czy nauczyciel może czytać moje listy, smsy, e-maile, wiadomości FB, wiadomości 
podrzucone mi na lekcji, żądać okazania telefonu, żądać przeczytania na głos 
wiadomości prywatnych itp.? 

Absolutnie nie. Prawo do prywatności jest prawem człowieka, a nauczyciel robiąc cokolwiek z listy 
powyżej nie dość, że nie szanuje godności i praw człowieka i dziecka, nie dość, że naraża się na 
odpowiedzialność cywilną (pozew) to jeszcze łamie prawo karne (dostęp do informacji dla niego 
nieprzeznaczonej, art. 267 KK). 

 

 

Podstawa prawna: Konstytucja RP art. 47, Kodeks Cywilny art. 23, Kodeks Karny art. 267. 

Czy nauczyciel może żądać okazania konta na portalach społecznościowych? 

Nie, nic nie daje mu takiego prawa. 

Podstawa prawna: Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 6 (zasada legalizmu). 

Czy nauczyciel może żądać usunięcia określonych treści z mojego profilu? 

Tak, zwłaszcza, jeśli treści które się tam znajdują godzą w jego dobre imię; wybór czy to zrobisz należy 
do Ciebie, ale pamiętaj, że odmowa może wiązać się z konsekwencjami (sprawa karna lub cywilna za 
pomówienie). Jeśli jednak masz pewność, że treści nie godzą w niczyje dobre imię, możesz śmiało 
zignorować takie żądanie – nauczyciel to nie cenzor, żeby dbał o to co publikujesz u siebie. 

Podstawa prawna: Kodeks Cywilny art. 24, Kodeks Karny art. 212. 

Czy nauczyciel może żądać zamieszczenia na moim profilu jakiejś treści, np. filmiku 
promocyjnego szkoły? 

Absolutnie nie, nie ma żadnej podstawy prawnej. 

Podstawa prawna: Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 6 (zasada legalizmu). 

Czy nauczyciel może wyciągać konsekwencje za treści, jakie publikuję w internecie? 

Odpowiedź na to pytanie jest niejednoznaczna. Z jednej strony bowiem prawo do prywatności i czasu 
wolnego jest prawem konstytucyjnym, gwarantowanym dodatkowo konwencją o prawach dziecka i 
człowieka. Z drugiej strony jednak, przepisy oświatowe zaznaczają, że jedną ze składowych oceny za 
zachowanie jest „godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią”. 

Wydawać by się jednak mogło, że – teoretycznie – przepisy mówiące o prawie do czasu wolnego i 
prywatności są dużo wyżej postawione rangą niż rozporządzenie w sprawie oceniania, a więc mają 
pierwszeństwo. Jednak, niestety – jeśli szkoła się uprze, to obniży zachowanie za wpisy na Facebooku 
i nic się na to nie poradzi. 

 

 

(…) 

  

Na większości portali społecznościowych możesz ustawić odpowiednią widoczność 
Twoich treści tak, by nieznajomi i/lub konkretne osoby ich nie widziały. 

Dlatego właśnie warto zadbać o odpowiednie ustawienia prywatności na profilach 
społecznościowych. 
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Czy muszę poddawać się badaniom lekarskim w szkole? 

Badania bilansowe wykonywane przez pielęgniarkę/higienistkę w szkole oparte są na rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 
Zgodnie z nimi wyznaczonych jest kilka etapów życia dziecka z którymi powiązane są takie badania. Te 
dotyczące uczniów to: 

 – roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 
 – klasa III szkoły podstawowej, 
 – klasa I gimnazjum, 
 – klasa I szkoły ponadgimnazjalnej, 
 – ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej. 

Zgodnie z prawem, na jakiekolwiek badania, zabiegi czy świadczenia zdrowotne zgodę wyrazić musi 
bądź sam pacjent bądź jego opiekun, przy czym do ukończenia szesnastu lat, słowo opiekuna/rodzica 
jest najważniejsze – to on podejmuje decyzję i, poza nielicznymi wyjątkami, jest ona ostateczna. I 
faktycznie, rozporządzenie w sprawie świadczeń zauważa tę zasadę – „Badania u dzieci do 16 roku 
życia są wykonywane w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych". 

Nie trzeba nikomu mówić, że jest to fikcja – badania w szkołach zazwyczaj wyglądają tak, że do gabinetu 
wzywane są poszczególne klasy i… tyle. Nic dziwnego – każdorazowe fatygowanie opiekunów byłoby 
bez sensu. 

Wracając do pytania. Teoretycznie rodzic/opiekun ma prawo nie wyrazić zgody na badania w szkole. W 
praktyce jednak taki rodzic mógłby spodziewać się pewnego rodzaju nieprzyjemności; ostatecznie jeśli 
odmawia wykonania badań profilaktycznych, być może źle wywiązuje się z roli opiekuna. Dlatego, choć 
w teorii możliwe, w praktyce mało kto się na taki ruch zdecyduje. 

Inaczej wygląda kwestia uczniów w wieku lat 16 i starszych. Oni mogą już samodzielnie odmówić 
badania – i nikt nie ma prawa ich do niego zmusić, ani nauczyciel, ani higienistka, ani nawet rodzic. 
Jedynym organem władnym nakazać badanie byłby sąd rodzinny – jednak zarówno skierowanie sprawy 
do sądu jak i pozytywna reakcja sądu są raczej niewyobrażalne w przypadku zwykłych badań 
bilansowych w szkole. 

Podstawa prawna: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych zał. nr 4, Ustawa o 
prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta art. 17. 

(…) 

Czy mogę wziąć udział w konkursie przedmiotowym, który nie jest nauczany w mojej 
szkole (np. licealista do konkursu z elektrotechniki adresowanej do uczniów 
techników, albo z innego niż obecne w szkole języka obcego)? Kto wtedy jest jego 
„opiekunem”? 

Zasadniczo możesz. §15 rozporządzenia o konkursach stanowi, że: 

„1. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się konkursu, olimpiady lub 
turnieju, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. Uczniowie 
przystępują do zawodów dobrowolnie. 
2. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w 
konkursach, olimpiadach i turniejach.” 

Wynika z tego, że to dyrektor szkoły podejmuje decyzję co do opiekuna ucznia. 

Warto jednak pamiętać, że istnieją konkursy i olimpiady, które nie są organizowane w zgodzie z 
przepisami rozporządzeń; mogą one posiadać własne regulaminy uściślające kto może, a kto nie może 
brać w nich udziału. 

(…) 
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Wzory pism 

Jak korzystać ze wzorów? 

Przytoczone przykładowe wzory służą jako szablony, na których można wzorować się pisząc 
samodzielnie rozmaite pisma związane ze szkołą. Każdy z wzorów opisuje inną fikcyjną sytuację; dla 
ułatwienia, zmienne takie jak imiona, nazwiska, powody, uzasadnienia – czyli wszystko to, co jest 
indywidualne w każdej sprawie – zostały ujęte w kwadratowe nawiasy co oznacza, że fragment ten 
można i należy zmienić tak, by pasował do Twojej sytuacji. 

Nad każdym wzorem znajdują się dodatkowo przydatne informacje: wskazówka kto może je złożyć, 
gdzie i w jakim terminie, a także odnośnik do odpowiedniej sekcji w książce, wyjaśniającej dane 
zagadnienie. 

 



To jest bezpłatna próbka książki Prawa Ucznia – poradnik. Jeśli chcesz nabyć pełną wersję, zajrzyj na https://prawaucznia.pl. 
Ps. Sprawdź na fanpage’u (https://facebook.com/PrawaUczniaPoradnik) czy nie są dostępne kody promocyjne! 

 

Deklaracja co do uczęszczania na lekcje religii/etyki. 
Do kogo złożyć: wychowawca lub dyrektor szkoły. 
Kiedy złożyć: w dowolnym momencie. 
Kto może złożyć: rodzic lub pełnoletni uczeń. 
Dodatkowe uwagi: Szkoła nie może żądać żadnych dodatkowych deklaracji ani dokumentów. 
Zobacz też: Jak wypisać się z katechezy? 🌐 

 

[Warszawa], [12.03.2017] 

[Jan Kowalski] 
[Klasa IIIB] 
 
 

[Adam Nowak] 
Dyrektor [1. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie] 

 
 
Niniejszym deklaruję, iż począwszy od dnia [12.03.2017r.] [nie będę] uczęszczał na zajęcia [religii]. 
 

 
 
 

[odręczny podpis] 
 

[Jan Kowalski] 
 

 

 

(…) 

 

 


