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Wstęp
Drodzy Czytelnicy!
Po blisko dwóch latach przymiarek i debat, jak powinien wyglądać, skierowany
do środowiska szkolnego, poradnik na temat praw ucznia w szkole, oddajemy w
Wasze ręce publikację napisaną z punktu widzenia osób i instytucji, do których
zgłaszają się rodzice, uczniowie i nauczyciele z prośbą o pomoc i interwencję
w sprawach spornych.
Wykład autorów zbudowany jest na prawdziwych historiach, których opisy
zaznaczono kursywą. Przy niektórych, gdzie ich zdaniem jest to konieczne,
pojawia się takŜe komentarz prawnika.
O zawartości publikacji decydują doświadczenia osób i instytucji, do których
trafiają sprawy dotyczące naruszeń praw ucznia. Piszemy o trudnych sytuacjach
i konfliktach, w relacjach uczeń – nauczyciel, nauczyciel - rodzice. Omawiamy
typowe i nietypowe przykłady naruszania praw ucznia, starając się komentować
je w sposób uŜyteczny dla wszystkich, poniewaŜ uwaŜamy, Ŝe jeśli uczeń ma
w szkole jakiś problem, to mają go takŜe nauczyciel i rodzice.
Bezpośrednimi adresatami poradnika są rodzice, bo to właśnie rodzice najczęściej
zwracają się do Biura Rzecznika Praw Dziecka, szukając pomocy w ustaleniu, czy
prawa ich dzieci zostały naruszone przez szkołę i jeśli okazuje się, Ŝe tak, przede
wszystkim chcą dowiedzieć się, co mogą zrobić sami, aby pomóc swojemu
dziecku.
W kontaktach z rodzicami potwierdzają się wyniki badań prowadzonych przez
róŜne instytucje i organizacje - rodzice często nie znają praw swoich dzieci, Nie
potrafią z nich korzystać poniewaŜ szkoły dzielą się informacjami o postępach w
nauce, zachowaniu i prawach ich dzieci tylko w takim zakresie, jaki same uznają
za stosowny.
Dziecko, z oczywistych powodów, nie ma wystarczającej wiedzy, doświadczenia
i umiejętności, nie jest więc w stanie samodzielnie podejmować wszystkich
decyzji ani załatwiać wszystkich swoich spraw, Ktoś je musi zastąpić,
reprezentować. Najlepiej, Ŝeby były to osoby najbardziej zainteresowane jego
dobrem – rodzice. Dlatego prawo wspomaga rodziców w sprawowaniu władzy
rodzicielskiej.
Słowo „władza” wielu ludziom źle się kojarzy, stąd liczne nieporozumienia, a
takŜe Ŝądania niektórych środowisk, by zastąpić je terminem „piecza
rodzicielska” przede wszystkim po to, Ŝeby nikt nie interpretował go jako
prawnego przyzwolenia na stosowanie okrutnych kar i przemocy, łamanie woli
dziecka itp. W naszym poradniku będziemy jednak często uŜywać tego terminu
poniewaŜ w gruncie rzeczy władza to odpowiedzialność za innych, obowiązek
zapewnienia im bezpieczeństwa i ochrony, umiejętność przewidywania skutków
podejmowanych działań, zobowiązanie do podejmowania decyzji korzystnych dla
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tego, nad kim się władzę sprawuje, konieczność rozporządzania jego losem w
najlepszy dla niego sposób, nawet kosztem własnych wyrzeczeń i ograniczeń.
„Władza rodzicielska to ogół obowiązków spoczywających na rodzicach i praw
im przysługujących względem dziecka, w celu naleŜytego wykonywania pieczy
nad jego osobą i majątkiem” - stwierdza komentarz do kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego. Sąd NajwyŜszy w jednej ze swoich uchwał stwierdził, Ŝe „władza
rodzicielska to przede wszystkim zespół obowiązków rodziców względem
dziecka. Ich uprawnienia względem niego są pochodną tych obowiązków. Bo jak
mieliby sprawnie i rzetelnie kierować losem dziecka i jego poczynaniami, gdyby
nie mogli przynajmniej w chwilach najbardziej tego wymagających – czegoś mu
zabronić lub coś nakazać?”
Postaramy się dostarczyć Państwu przynajmniej część p o d s t a w o w e j
wiedzy, która powinna być dostępna wszystkim rodzicom uczniów. Podstawowej,
czyli odnoszącej się do wszystkich. Większość informacji szczegółowych,
dotyczących praw uczniów konkretnej szkoły, moŜna znaleźć tylko w szkolnych
statutach i regulaminach. Dlatego często do nich odsyłamy.
„Prawa dziecka w szkole” to zaledwie pierwsza część poradnika. Znajdą Państwo
w nim to, co dotyczy dwóch praw, zdaniem rodziców, z którymi mieliśmy
przyjemność się spotykać, najwaŜniejszych, prawa do nauki i bezpieczeństwa.
Znajdują się w nim teŜ informacje o tym, jak moŜna wpływać na sytuację
uczniów w szkole poprzez działania rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
W drugiej części poradnika będzie mowa o tych prawach dzieci, które są
najwaŜniejsze zdaniem tych ostatnich - o wolności od poniŜającego traktowania i
karania, o ochronie prywatności, wolności wypowiedzi, prawie do informacji.
Oddzielna, trzecia, część zostanie poświęcona prawom dzieci niepełnosprawnych.
Czytelników, którym w niniejszej publikacji zabraknie opisu szkoły z właściwym
klimatem wychowawczym, relacjami międzyosobowymi nacechowanymi
wraŜliwością i troską o dobro i rozwój ucznia, po prostu przyjaznej dziecku,
informujemy, Ŝe publikacja ta z załoŜenia koncentruje się na sprawach trudnych,
często kontrowersyjnych. Będziemy usatysfakcjonowani jeŜeli poruszone sprawy
oraz komentarze, choć w części okaŜą się uŜyteczne dla bezpośrednio
zainteresowanych.
Zachęcamy wszystkich - rodziców, uczniów, nauczycieli i osoby pracujące na rzecz
dzieci, do korzystania z tej publikacji. Wszelkie uwagi krytyczne i wskazania luk
uwzględnimy w następnej części tej ksiąŜki. Skorzystamy teŜ z nich kształtując
stronę internetową www.brpd.pl. Tam zamieścimy rozbudowaną wersję tego
poradnika z uzupełnieniami i odsyłaczami, które nie mogły znaleźć się w wersji
drukowanej.

Skróty uŜyte w tekście:

Dz.U. - Dziennik Ustaw
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SN - Sąd NajwyŜszy
Konwencja - Konwencja o Prawach Dziecka
kc - kodeks cywilny
kk - kodeks karny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kro - kodeks rodzinny i opiekuńczy
upn - ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.(Dz. U. z 1982 r., Nr 11, poz.109)
uso - ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572)
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I. PRAWO DO NAUKI

Prawo czy obowiązek
Konstytucja RP mówi, Ŝe wszyscy mamy prawo do nauki, a wszystkie dzieci czyli
obywatele, którzy nie ukończyli 18 roku Ŝycia, mają obowiązek uczyć się. to W tym
rozdziale spróbujemy wyjaśnić, co to właściwie znaczy, bo chociaŜ rzecz wydaje się na
pierwszy rzut oka oczywista, wciąŜ napotykamy w naszej praktyce naruszenia praw
dzieci wynikające właśnie z artykułu 70 Konstytucji. Czy rodzice mogą w czasie roku
szkolnego zabrać swoje dziecko na dwutygodniowe wczasy na Cyprze? Czy szkoła
moŜe nie wpuszczać uczniów, którzy zapomnieli przynieść kapcie? Czy nauczyciel
moŜe Ŝądać dla ucznia korepetycji? Takich pytań jest znacznie, znacznie więcej.
Odpowiadając na nie, naleŜy zacząć od pytania, co właściwie daje naszym dzieciom
Konstytucja.
Prawnik wyjaśnia
Prawo i obowiązek
Nauka to jednocześnie i prawo i obowiązek. To, Ŝe musimy uczęszczać do szkoły,
postrzegamy raczej jako obowiązek, jednak moŜliwość uczenia się, jeszcze 100 lat temu,
pozostawała przywilejem tylko dzieci z najbogatszych rodzin. Dzisiaj nie ma juŜ takiej bariery –
uczyć mogą się wszystkie dzieci, niezaleŜnie od statusu materialnego ich rodziców lub
opiekunów. Jest to więc przede wszystkim prawo – jedno z najwaŜniejszych, gwarantowanych
przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, która w artykule 70 ust. 1
stanowi , Ŝe kaŜdy ma prawo do nauki.
Polska jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych ratyfikowała Konwencję o prawach
dziecka, przyjętą Przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989
r., w której w artykule 28 Państwa-Strony uznały prawo dziecka do nauki. Poza tym
zobowiązały się, Ŝe w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans:
• uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla wszystkich,
• będą popierać rozwój róŜnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno
ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostępnymi dla kaŜdego dziecka oraz
podejmą odpowiednie kroki, takie jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz udzielanie w
razie potrzeby pomocy finansowej,
• udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe,
• podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz
zmniejszenia wskaźnika porzucania nauki,
• będą podejmowały wszelkie właściwe środki zapewniające, aby dyscyplina szkolna
była stosowana w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka i Konwencją.
Poczyniono równieŜ zobowiązania o charakterze ponad krajowym. Państwa-Strony
zadeklarowały, Ŝe będą popierały i rozwijały międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty,
szczególnie w celu przyczynienia się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie
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oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej i nowoczesnych metod nauczania.
Nauka zaś ma być ukierunkowana na rozwijanie w dziecku:
• osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych,
• szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych
w Karcie Narodów Zjednoczonych,
• szacunku dla jego rodziców, jego toŜsamości kulturowej, języka i wartości, dla
wartości narodowych kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko pochodzi, jak
i dla innych kultur,
• poszanowania środowiska naturalnego,
• przygotowanie dziecka do odpowiedniego Ŝycia w wolnym społeczeństwie, w duchu
zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami,
grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia. (art. 29
Konwencji)
Szczególny charakter prawa do nauki polega na tym, Ŝe jest ono jednocześnie obowiązkiem.
Obowiązku tego nie naleŜy jednak traktować jako szykany, czy teŜ ograniczenia wolności,
poniewaŜ ma on na celu naleŜyte przygotowanie człowieka do świadomego funkcjonowania w
społeczeństwie obywatelskim i społeczności międzynarodowej. Zgodnie z artykułem 70 ust. 1
zd. 2 Konstytucji RP nauka do 18 roku Ŝycia jest obowiązkowa.
Obowiązek nauki a obowiązek szkolny
Z pojęciem obowiązku nauki wiąŜe się pojęcie obowiązku szkolnego. Wydaje się, Ŝe są to
pojęcia toŜsame, tak jednak nie jest. RóŜnica między pojęciem obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki polega na tym, Ŝe po skończeniu gimnazjum, jeśli następuje to przed
ukończeniem 18 roku Ŝycia, obowiązek szkolny wygasa, nadal jednak istnieje obowiązek nauki,
który moŜe być realizowany w szkole, ale teŜ w formach pozaszkolnych, do czego jeszcze
wrócimy. Obowiązek szkolny jest pierwszym etapem realizowania obowiązku nauki.

Obowiązek szkolny
Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o
1
systemie oświaty (zwana dalej Uso). Ustawa ta w artykule 15 ust. 2 stanowi, Ŝe obowiązek
szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia
18 roku Ŝycia. Oznacza to, Ŝe obowiązek nauki musi być realizowany w formie szkolnej do
etapu ukończenia gimnazjum, zawsze jednak kończy się z upływem 18 roku Ŝycia, niezaleŜnie
od tego, czy edukacja na poziomie gimnazjum zostanie zakończona.
Początek obowiązku szkolnego
Ten pierwszy etap moŜe rozpocząć się wcześniej, niŜ przed ukończeniem przez dziecko 7 roku
Ŝycia. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 Uso na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej
moŜe takŜe rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeŜeli wykazuje
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu
dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało przyjęte do szkoły podstawowej
wcześniej niŜ po ukończeniu 7 lat, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej (tzw. „zerówka”).
MoŜe teŜ zachodzić sytuacja przeciwna – z waŜnych przyczyn rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego moŜe być odroczone, nie dłuŜej jednak niŜ o jeden rok. (art. 16
ust. 3 Uso) Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

1

Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304
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Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznych albo niepublicznych. Zgodnie z art. 70 ust. 3 Konstytucji RP rodzice mają wolność
wyboru dla swoich dzieci szkół innych niŜ publiczne.

Obowiązek nauki
Po skończeniu gimnazjum przed ukończeniem 18. roku Ŝycia istnieje obowiązek nauki. Spełnia
się go poprzez uczęszczanie:
• do publicznej lub niepublicznej szkoły ponad gimnazjalnej,
• na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i
niepublicznych posiadających akredytację kuratora oświaty właściwego dla siedziby placówki
lub ośrodka,
• na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby
prawne lub fizyczne, dla której osoby te uzyskały akredytację kuratora oświaty właściwego dla
siedziby placówki lub ośrodka
albo teŜ
• przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u
pracodawcy.
Wyjątkowo, na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w
obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponad gimnazjalnej, do której dziecko
uczęszcza, moŜe zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko, w tej formie spełniające
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, moŜe otrzymać świadectwo ukończenia
poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów
klasyfikacyjnych, przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę
spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. (art. 16 ust. 8 Uso)
Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Uso uznaje równieŜ udział dzieci i
młodzieŜy upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. (art. 16 ust. 7).
Dostęp do wykształcenia
Zgodnie z art. 70 ust. 4 Konstytucji RP władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i
równy dostęp do wykształcenia. WiąŜe się to z obowiązkiem władz publicznych do stworzenia
niezbędnych udogodnień i warunków, między innymi poprzez odpowiednie ukształtowanie sieci
szkół publicznych.
Droga do szkoły
Uso nakazuje, aby sieć publicznych szkół była zorganizowana w sposób umoŜliwiający
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. (art. 17 ust. 1) Droga dziecka z domu do
szkoły nie moŜe przekraczać 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km
w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. JeŜeli droga
dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza te odległości,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub
zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Obowiązki rodziców
Określone obowiązki spoczywają nie tylko na władzach publicznych, ale równieŜ na rodzicach
dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu. Są oni zobligowani do:
• dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
• zapewnienia dziecku warunków umoŜliwiających przygotowywanie się do zajęć
szkolnych,
• zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki
określonych w zezwoleniu wydanym przez dyrektora szkoły (o czym była mowa wyŜej),
• powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki przez młodzieŜ w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie. (art. 18 Uso)
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Kontrola
Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, kontroluje
przez dyrektor publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Gmina natomiast kontroluje
spełnianie obowiązku nauki przez młodzieŜ w wieku 16-18 lat. Kontrola ta obejmuje dopełnienie
obowiązku:
• związanego ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
• powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki przez młodzieŜ w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie,
a takŜe
• współdziałanie z rodzicami w realizacji obowiązku zapewnienia dziecku warunków
umoŜliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych, zapewnienia dziecku realizującemu
obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu dyrektora szkoły,
• prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
Egzekucja
Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W celu przymuszenia
do wykonania tych obowiązków organy egzekucyjne mogą nałoŜyć grzywnę (art. 119 ustawy).
Grzywna moŜe być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyŜszej kwocie.

Usprawiedliwienia i zwolnienia
Zdarza się od czasu do czasu, Ŝe dziecko z jakichś przyczyn nie moŜe pójść do szkoły.
Nieobecność najczęściej związana jest ze stanem zdrowia ucznia. Wtedy decyzja o tym,
czy wysłać dziecko do szkoły, czy pozostawić w domu, naleŜy do rodziców. I tylko do
nich.
Ola była bardzo chorowitym dzieckiem, cierpiała na rozmaite alergie. Wychowawczyni
w podstawówce wiedziała o jej stanie zdrowia, była w stałym kontakcie z mamą Oli,
nie było więc Ŝadnych problemów z usprawiedliwianiem jej częstych nieobecności w
szkole. W gimnazjum choroba nasiliła się i dziewczynka opuszczała coraz więcej lekcji.
Zaniepokojeni nauczyciele ustalili, Ŝe mama będzie kontaktowała się z wychowawcą
zawsze, kiedy zapowiadała się dłuŜsza nieobecność Oli w szkole, a wychowawca
zorganizuje wtedy pomoc kolegów i nauczycieli, tak Ŝeby w nauce dziewczynki nie
narastały zaległości. Pisane przez mamę usprawiedliwienia były akceptowane, nawet
kiedy mama lojalnie informowała szkołę, Ŝe przetrzyma córkę w zamkniętym mieszkaniu
przez cały okres emisji pyłków, na które Ola szczególnie silnie reaguje. W szkole
akceptowano jej decyzję uznając, Ŝe znacznie rozsądniej będzie opracować i dostarczać
jej do domu za pośrednictwem koleŜanek materiał, który Ola przez ten czas opanuje w
domu, niŜ naraŜać ją na chorobę, w czasie której trudno będzie jej się uczyć. Dzięki
pomocy nauczycieli i kolegów dziewczynka ukończyła gimnazjum z bardzo dobrymi
wynikami. W liceum w ogóle nie wzięto pod uwagę sytuacji Oli. Okazało się Ŝe w tej
szkole panują twarde rygory dotyczące nieobecności uczniów, rodzice mają prawo
usprawiedliwić tylko dziesięć godzin w semestrze. Poza tym uznaje się wyłącznie
usprawiedliwienia lekarskie. Nie pomogła nawet pisemna informacja alergologa o
chorobie Oli i o tym, Ŝe pozostawienie jej w domu na dwa lub trzy dni, często chroni ją
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przed parotygodniową chorobą: dusznościami i przyjmowaniem duŜych dawek leków
powodujących skutki uboczne. Próby sprostania oczekiwaniom szkoły doprowadziły do
tego, Ŝe Ola przechorowała większość roku. Nowy rok szkolny powitała juŜ w innym
liceum. Niestety, znów w pierwszej klasie.
W wielu szkołach urzędowe papiery są niezwykle istotne i dopiero parę pieczątek na
jednym zaświadczeniu pozwala załatwić najprostszą sprawę. To spadek po PRL, w
którym władza wyręczała obywatela w podejmowaniu samodzielnych decyzji. W
wypadku zwykłej nieobecności w szkole robił to, wyposaŜony w formularze, lekarz.
Teraz zmieniło się to radykalnie. Jedynymi osobami, które są odpowiedzialne za los
dziecka, za jego teraźniejszość i przyszłość, są rodzice. To oni mają decydujący głos w
jego sprawach. Zwłaszcza dotyczących zdrowia.
Prawnik wyjaśnia
Zakres władzy rodzicielskiej
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwany dalej
Kro) dziecko pozostaje aŜ do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska jest to
ogół obowiązków i praw rodziców względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu
2
naleŜytej pieczy i strzeŜenie jego interesów . Stosownie do art. 95 Kro obejmuje ona
obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do
jego wychowania. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską powinno być rodzicom
posłuszne. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka
i interes społeczny. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i
kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać
je naleŜycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 Kro).

Nawet, jeŜeli idziemy z naszym dzieckiem do lekarza, to w większości wypadków
decyzję, czy wysłać dziecko do szkoły, czy zostawić w domu musimy podjąć sami.
Biorąc pod uwagę wszystko, co wiemy o naszym dziecku, oraz to, czego dowiemy się
od lekarza o jego aktualnej kondycji, decydujemy tak, by poniosło jak najmniejszą
szkodę.
Prawo do kontrolowania decyzji rodziców mają sądy. Do nich zwracają się lekarze,
jeśli to, co postanowią rodzice moŜe powaŜnie zagrozić zdrowiu i Ŝyciu dziecka, do
nich występują szkoły, jeśli dziecko nie spełnia obowiązku szkolnego.
Odpowiedzialność za dziecko
Pełną odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice. Nie oznacza to jednak zupełnej
dowolności w sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, istnieją ograniczenia wymienione w
Kro. Są nimi m.in. dobro dziecka i interes społeczny. Oznacza to, Ŝe rodzice mogą
samodzielnie decydować o kilkudniowej nieobecności dziecka w szkole, gdy jest to
spowodowane np. jego gorszym samopoczuciem, nagłym wyjazdem czy teŜ pogrzebem osoby
najbliŜszej. W sytuacjach, gdy rodzice naduŜywają prawa do usprawiedliwiania nieobecności
dziecka w szkole, dochodzi do naruszenia obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 2 Uso,
zgodnie z którym rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. To zaś podlega kontroli ze
strony dyrektora szkoły, jak równieŜ władz publicznych. MoŜe wreszcie powodować
zastosowanie wobec rodziców środków egzekucyjnych, stosownie do art. 20 Uso.
Sąd opiekuńczy
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Prawo do kontrolowania postępowania rodziców ma równieŜ sąd opiekuńczy. W sytuacji
konfliktu między rodzicami a np. lekarzem albo dyrektorem szkoły, sąd opiekuńczy uznając, Ŝe
dobro dziecka jest zagroŜone, wydaje odpowiednie zarządzenia. (art. 109 § 1 Kro) .W takich
okolicznościach sąd opiekuńczy moŜe:
• zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z
jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,
• określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia
sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
• poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,
• skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania
zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
• zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
Jak zauwaŜył Sąd NajwyŜszy, art. 109 § 1 Kro uzaleŜnia ograniczenie władzy rodzicielskiej od
przesłanki zagroŜenia dobra dziecka. Ingerencja sądu na tej podstawie nie jest zaleŜna od
tego, czy zagroŜenie dobra dziecka zostało spowodowane zawinionym działaniem rodziców i
nie ma represyjnego charakteru. Celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest ochrona
dziecka, lecz takŜe pomoc rodzicom we właściwym wykonywaniu tej władzy. Z treści
wskazanego przepisu wynika dyrektywa profilaktycznego działania sądu, nakazująca podjęcie
ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej juŜ w razie zagroŜenia dobra dziecka, by zapobiec
3
ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego jej sprawowania .
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
W skrajnych sytuacjach, jeŜeli rodzice naduŜywają władzy rodzicielskiej lub w sposób raŜący
zaniedbują obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy
rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej moŜe być orzeczone takŜe w stosunku do
jednego z rodziców (art. 111 § 1 Kro). W razie ustania przyczyny, która była podstawą
pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy moŜe władzę rodzicielską przywrócić.
W sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka nie pozwala na uczęszczanie do szkoły w ogóle, naleŜy
zwrócić się do dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie
dziecko mieszka lub dyrektora szkoły ponad gimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza. Mogą
oni zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
szkołą oraz określą warunki jego spełniania.

Rodzice są więc „pierwszą instancją” decydującą, kiedy dziecko nie moŜe pójść do
szkoły z przyczyn zdrowotnych. Zdarzają się jednak wyjątki. Są nimi sytuacje, kiedy
choroba naszego dziecka stwarza zagroŜenie dla innych dzieci. JeŜeli dziecko zapadło
na którąś z chorób zakaźnych wieku dziecięcego, zatruło się salmonellą, zaraziło
Ŝółtaczką, gruźlicą lub inną powaŜną chorobą, w takich przypadkach zawsze, rodzice
mają obowiązek odizolowania chorego dziecka od innych po to, Ŝeby nie naraŜać ich
na zakaŜenie. Nawet wtedy, kiedy dziecko nie ma silnych dolegliwości i rodzicom
wydaje się, Ŝe „lepiej byłoby, gdyby napisało tę klasówkę” - musi pozostać w domu. W
tym przypadku lekarz nie musi wystawiać dziecku usprawiedliwienia, rodzice mogą
napisać je sami. W dobrze funkcjonującej szkole wychowawca będzie poinformowany
o charakterze choroby dziecka znacznie wcześniej, niŜ dotrze do niego
usprawiedliwienie rodziców bowiem słuŜba zdrowia ma obowiązek informowania
szkoły pacjenta o jego chorobie zakaźnej po to, Ŝeby szkoła mogła podjąć kroki
zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby (na przykład zrezygnować z
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przeprowadzania imprezy, w czasie której wszyscy uczniowie są przez dłuŜszy czas
stłoczeni w jednym pomieszczeniu, lub zmienić termin wyjścia do kina itp.).

Prawnik wyjaśnia
Sytuacje szczególne - choroby zakaźne
Jak wiadomo pewne choroby zakaźne są szczególnie niebezpieczne i wymagają specjalnych
działań zapobiegających ich rozprzestrzenianiu. Zasady zapobiegania i zwalczania chorób
zakaźnych oraz zakaŜeń u ludzi, szczególnie rozpoznawanie i śledzenie sytuacji
epidemiologicznej oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu
unieszkodliwienia źródła zakaŜenia i przecięcia dróg szerzenia, w tym równieŜ uodpornienie
osób wraŜliwych na zakaŜenie, określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach
zakaźnych i zakaŜeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384 z późn.zm.). Ustawa ta przewiduje, Ŝe
lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną lub zakaŜenie, jest obowiązany
pouczyć pacjenta, jego ustawowego przedstawiciela lub osobę sprawującą nad pacjentem
faktyczną opiekę, o środkach ostroŜności zapobiegających przeniesieniu zakaŜenia na inne
osoby. (art. 20)
W przypadku podejrzenia zakaŜenia lub zachorowania na określoną w ustawie chorobę
4
zakaźną , lub rozpoznania takiej choroby lekarz ma obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 24
godzin inspektorowi sanitarnemu.
W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lub zakaŜenia właściwy inspektor
sanitarny w drodze decyzji administracyjnej, moŜe nakazać poddanie się chorego lub
podejrzanego o zachorowanie lub zakaŜenie pewnym badaniom, obowiązkowemu leczeniu,
obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.
Zakaz uczęszczania do szkoły
W celu zapobieŜenia szerzeniu się choroby zakaźnej powiatowy inspektor sanitarny, w drodze
decyzji administracyjnej, moŜe m.in. nakazać podejrzanemu o chorobę zakaźną lub
podejrzanemu o zakaŜenie wstrzymanie się od uczęszczania do przedszkoli, szkół i placówek
działających w systemie oświaty.
W pewnych przypadkach moŜe dojść do przymusowego umieszczenia chorego dziecka w
szpitalu. Obowiązkowej hospitalizacji podlegają:
•
•

osoby chore na gruźlicę płuc w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym
podejrzeniem o prątkowanie,
osoby chore i podejrzane o zachorowanie na:
a) błonicę,
b) cholerę,
c) dur brzuszny,
d) dury rzekome A, B, C,
e) dŜumę,
f) nagminne poraŜenie dziecięce oraz inne ostre poraŜenia wiotkie, w tym
zespół Guillaina-Barrégo,
g) tularemię,
h) zapalenie mózgu,
i) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
j) Ŝółtą gorączkę i wirusowe gorączki krwotoczne.
k)

4

Chorobami tymi m. in. są: AIDS i zakaŜenie HIV, choroby weneryczne, biegunki dzieci do lat 2, błonica,
borelioza, bruceloza, cholera, gruźlica grypa, grzybice, krztusiec, świnka, odra, ospa wietrzna, róŜyczka,
świerzb, wszawica, wścieklizna, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Pełny wykaz tych chorób znajduje
się w załączniku do ustawy o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach.
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Zaniechanie chodzenia do szkoły jest wręcz obowiązkiem, kiedy ma to na celu ochronę innych
uczniów przed groźnymi chorobami.

Okazuje się więc, Ŝe w szkole nikt nie prawa Ŝądać, by usprawiedliwienie nieobecności
ucznia wystawiał ktokolwiek inny niŜ rodzice. To jednak nie znaczy, Ŝe wychowawcy
muszą zaaprobować kaŜde wyjaśnienie nieobecności dziecka. Dwutygodniowy wyjazd
na wczasy w terminie innym niŜ wakacje, moŜe się okazać niewystarczającym
powodem opuszczania lekcji. Prawdopodobnie teŜ trzydniowe sprzątanie domu przed
przyjazdem cioci z Ameryki, a potem tygodniowy udział w jej objeździe „starego
kraju”, z pewnością nie zostanie uznane za dostateczne usprawiedliwienie w szkole. Bo
nie wystarczy lakoniczny tekst: „Uprzejmie proszę o usprawiedliwienie nieobecności
mojej córki ... na zajęciach lekcyjnych w dniach ...” NaleŜy jeszcze podać powody tej
nieobecności, a te mogą się nie spodobać nauczycielom. Warto wysłuchać tego, co
będzie miał nam do powiedzenia wychowawca. Zna tę szkołę, rozmawia o dziecku z
innymi nauczycielami, więc lepiej niŜ rodzice orientuje się w jego szkolnej sytuacji.
Czasem warto po prostu poprosić go o radę. Rzeczowa rozmowa moŜe tylko dziecku
pomóc.
Wróćmy jeszcze raz do przykładu Oli. Przez dziewięć lat, w dwóch róŜnych szkołach,
wzajemne zrozumienie i współpraca domu ze szkołą pozwalały dziewczynce odnosić
sukcesy i to nie wyłącznie dlatego, Ŝe w szkole aprobowano wszystkie nieobecności.
Kiedy przeprowadzano próbny egzamin gimnazjalny, Ola miała podwyŜszoną
temperaturę, jednak na sugestię wychowawcy, Ŝe udział w tej „przymiarce” ma dla
dzieci bardzo duŜe znaczenie, tata wziął dzień urlopu, przywiózł córkę do szkoły
samochodem, a potem zabrał ją z powrotem.
Takie Ŝyczliwe współdziałanie jest bardzo korzystna dla dziecka, bo jeśli damy
nauczycielom szanse dobrej współpracy, to oni prawie na pewno wymyślą sposoby na
to, by systematycznie oceniać nawet najbardziej nierytmicznie pojawiającego się na ich
lekcjach ucznia. Dzięki temu nawet dziecko, które z uzasadnionych powodów opuszcza
bardzo duŜo zajęć, moŜe uniknąć egzaminów klasyfikacyjnych, które zawsze są dla
ucznia olbrzymim stresem. Prawo oświatowe daje bowiem nauczycielowi moŜliwość
nie klasyfikowania ucznia, który opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych z ich przedmiotu,
jeśli uzna, Ŝe nie jest w stanie obiektywnie go ocenić. RównieŜ wtedy, o czym często
się zapomina, kiedy te nieobecności są usprawiedliwione. Przy braku współpracy
rodziców z nauczycielami takich egzaminów moŜe się dziecku uzbierać kilka...
Zupełnie inaczej jest ze zwolnieniami z lekcji wf. To właściwie w naszych szkołach
jedyny przedmiot, z którego po przedstawieniu waŜnych powodów, uczeń moŜe być
całkowicie zwolniony. O tym, Ŝe uczeń nie moŜe ćwiczyć przez dłuŜszy czas, musi
zadecydować lekarz, bo kiedy sprawa dotyczy jednej lub dwóch lekcji po
powaŜniejszej chorobie, rodzice mogą zadecydować sami i nauczyciel musi przyjąć ich
zwolnienie. Pamiętajmy jednak, Ŝe jeśli nieobecności i „nie ćwiczeń” na lekcji wf
będzie zbyt wiele, moŜe się okazać, Ŝe nasze dziecko musi zdawać egzamin
klasyfikacyjny. Bo jeśli z powodu nieobecności na więcej niŜ 50% lekcji, które się
odbyły w tej klasie, nauczyciel nie jest w stanie wystawić uczniowi oceny, podejmuje
taką samą decyzję, jak nauczyciel kaŜdego innego przedmiotu. Dobrze jest kontrolować
na bieŜąco sytuację na lekcjach wf, bo oprócz tego, Ŝe moŜna samemu zwolnić dziecko
z ćwiczeń, to jeszcze ono samo, jeśli czuje się niezbyt dobrze, moŜe to zgłosić
nauczycielowi przed lekcją i nie ćwiczyć. Nauczyciel musi uwzględnić takie
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zgłoszenie, bo jest to uprawnienie bardzo waŜne dla bezpieczeństwa dzieci. Dzięki
niemu unikamy wielu groźnych dla zdrowia wypadków. Często zdarza się jednak, Ŝe
uczniowie naduŜywają tego prawa, lub tracą kontrolę nad ilością lekcji, w których nie
brali udziału. Wtedy nieszczęście gotowe.
Nauczyciel wf ostrzega
Rozpowszechniona wśród uczniów niechęć do uczestniczenia w lekcjach wf to jeden
z grzechów głównych w polskiej szkole. Aktywność fizyczna jest przecieŜ naturalną potrzebą
kaŜdego młodego człowieka. To prawo rozwojowe, które powinno być realizowane i właściwie
kształtowane właśnie w szkole, podczas zajęć wychowania fizycznego i róŜnych form rywalizacji
sportowej. Kształtowanie ludzkiego ciała przez sport to integralne rozwijanie osobowości
młodego człowieka. ObniŜona aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych czynników
zagroŜenia zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, to gorsze wyniki nauczania i
mniejsza efektywność wysiłku intelektualnego, co w końcu obniŜa ogólną kondycję
społeczeństwa. W wielu krajach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, udało się wypracować
powszechne nawyki łączenia aktywności intelektualnej z aktywnością fizyczną i przekonanie, Ŝe
są to niezbędne elementy zintegrowanego rozwoju osobowości.
W Polsce znaczna część dzieci i młodzieŜy niechętnie uczestniczy w zajęciach
wychowania fizycznego i coraz częściej zwalnia się z zajęć. Aktywność sportowa, która
powinna cieszyć i sprawiać satysfakcję, coraz częściej staje się udręką i zajęciem
niechcianym. Rośnie odsetek uczniów zwolnionych z lekcji wychowania fizycznego na
stałe.
Szczególnie
niepokojący
jest
duŜy
odsetek
zwolnień
w
szkołach
ponadgimnazjalnych. Istnieją placówki, w których ponad 30% uczniów nie chodzi na wf.
Ten, dotychczas skrywany i przemilczany, problem wysunął się na czoło listy spraw
poruszanych przez młodzieŜ na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.
Warto przypomnieć, Ŝe od ponad trzydziestu lat obowiązuje wyrok sądu w sprawie lekcji
wf: „Nauczyciel wychowania fizycznego nie moŜe nie brać pod uwagę, egzekwując
wykonywanie określonych ćwiczeń, róŜnic w stopniu sprawności fizycznej uczniów,
uwarunkowanej takŜe ich fizycznymi moŜliwościami (wzrost, nadwaga, prawidłowość
budowy, ewentualnie ułomność itp.). W granicach uzasadnionych powinno być stosowane
podejście indywidualne, zwłaszcza, gdy dotyczy to młodzieŜy, której rozwój fizyczny nie
został zakończony” (wyrok z dnia 21 kwietnia 1970 r., I CR 86/70 - OSPiKA 1971, nr 12,
poz. 232).

Pełnoletni uczniowie
Rodzice starszych dzieci powinni pamiętać, Ŝe obowiązek usprawiedliwiania ich
nieobecności nie trwa wiecznie i dotyczy tylko tych uczniów, którzy nie są jeszcze
pełnoletni. Wyjątek stanowią ci, którzy ukończyli juŜ 18 rok Ŝycia, jednak z powodu
niepełnosprawności umysłowej lub choroby psychicznej nie są w stanie sami kierować
swoim losem i zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym wyrokiem sądu. To są
jednak bardzo rzadkie przypadki. Zasada jest taka, Ŝe w dniu ukończenia 18 roku Ŝycia
dziecko staje się osobą dorosłą i uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych.
Władza rodzicielska automatycznie wygasa. Od tej pory chociaŜ nadal rodzice muszą
zapewnić dziecku utrzymanie i środki finansowe niezbędne do kontynuowania nauki,
nie mogą mu niczego nakazać, jedynie udzielać rad. Rodzicom nie wolno juŜ
wypisywać usprawiedliwień nieobecności poniewaŜ dorosły człowiek sam odpowiada
za swoje decyzje i sam załatwia swoje urzędowe sprawy. Szkoła nie ma teŜ prawa
udzielać rodzicom Ŝadnych informacji na temat dorosłego dziecka.
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To trudny moment w Ŝyciu rodziców. Patrzą na dziecko i widzą, Ŝe przecieŜ „magiczna
data” osiemnastych urodzin nie odmieniła „smarkacza” w odpowiedzialnego
obywatela. Został dokładnie taki, jaki był jeszcze pół roku temu. Rodzice próbują z
rozpędu, tak jak dotąd, coś w imieniu dorosłego dziecka załatwiać, reprezentować je w
róŜnych sprawach. Są przekonani, Ŝe z racji doświadczenia, wiedzy i umiejętności,
wszystko zrobią lepiej. Trafiają jednak na barierę. Nauczyciele, wychowawcy,
urzędnicy nie chcą z nimi rozmawiać, Ŝądają, Ŝeby przyszedł sam zainteresowany.
Bez względu na to, co o tym myślą rodzice, w dniu osiemnastych urodzin ich dziecka,
zmienia się bardzo wiele. W świetle prawa jest ono juŜ dorosłe i samo za siebie
odpowiada, a rola rodziców jest od tej chwili ograniczona. Nie mogą juŜ chodzić na
wywiadówki, dostarczać usprawiedliwień nieobecności i w ogóle nie powinni się
takimi sprawami interesować. Wielu rodziców to oburza, uwaŜają, Ŝe jest
niewychowawcze, z gruntu niesłuszne i wysoce szkodliwe.
W IV klasie pewnego warszawskiego technikum, w drugim semestrze roku szkolnego
tylko jeden uczeń nie był jeszcze pełnoletni. Dorośli uczniowie zaczęli przynosić do
szkoły własnoręcznie napisane usprawiedliwienia, ale wychowawca nie chciał ich
przyjmować. KaŜda godzina wychowawcza kończyła się awanturą właśnie w tej
sprawie. Przyciskany przez uczniów do muru nauczyciel przyznawał, Ŝe nie jest w
stanie wskazać dowodów na to, Ŝe któryś z uczniów naduŜywa prawa własnoręcznego
usprawiedliwiania nieobecności. Właściwie chodziło mu przede wszystkim o samą ideę.
Jego zdaniem dopóki dziecko jest na utrzymaniu rodziców, rodzice decydują o jego
sprawach, i tyle. W końcu, w podczas wywiadówki, przedstawił swoje poglądy
rodzicom. Większość z nich gorąco go poparła. Tylko jeden ojciec nie podpisał
dostarczonego przez wychowawcę oświadczenia, mówiącego Ŝe rodzice nie wyraŜają
zgody na to, by będące na ich pełnym utrzymaniu dorosłe dzieci same usprawiedliwiały
swoje nieobecności w szkole. Pozostali pisemnie z o b o w i ą z a l i wychowawcę do
respektowania wyłącznie zwolnień lekarskich oraz wystawianych przez rodziców.
Następnego dnia pismo przedstawiono uczniom, którzy najpierw skontaktowali się z
ojcem, który jako jedyny go nie podpisał, , Ŝeby zapytać, co nim kierowało. Wyjaśnił im,
Ŝe nie widzi sensu ograniczania praw swojego syna, chociaŜ jest jeszcze pełnoletni,
poniewaŜ wychowuje go w tak, Ŝeby chłopak był w stanie samodzielnie kierować swoim
losem. Jego syn, pod okiem rodziców, „ćwiczy się w dorosłości” juŜ od dawna. Dzięki
temu wie, co jest dla niego waŜne, umie zarządzać swoim czasem, potrafi wziąć
odpowiedzialność za to, co robi, a takŜe korzystać z rad rodziców, czego juŜ
wielokrotnie dowiódł. W kuratorium uczniowie tej klasy uzyskali informację, Ŝe
oświadczenie podsunięte rodzicom, nie ma mocy prawnej.
Rodzice, którzy ten dokument podpisali poświadczyli na piśmie przede wszystkim to,
Ŝe nisko oceniają swoje osiemnastoletnie starania wychowawcze, Ŝe kierowali swoim
dzieckiem, ale go nie wychowywali, Ŝe przez lata nie udało im się ukształtować
dojrzałego człowieka, który sam potrafi kierować swoim losem, któremu moŜna zaufać
oraz to, Ŝe nie znają swoich dzieci. Wszyscy, którzy stykali się z tymi młodymi ludźmi
w czasie załatwiania sprawy, podziwiali ich dojrzałość, poczucie odpowiedzialności nie
tylko za siebie, ale i za innych.
Odpowiedzialni, świadomi swoich obowiązków rodzice nie są zaskoczeni skutkami
osiemnastych urodzin swojego dziecka, bo oni swoje dziecko mądrze, przez wiele lat
prowadzili do tego dnia, ucząc odpowiedzialności, ucząc antycypacji, czyli
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umiejętności przewidywania wszystkich moŜliwych skutków działań i decyzji.
Pozwalając powoli, na miarę stopnia rozwoju dziecka, na udział w podejmowaniu
róŜnych istotnych dla niego decyzji. I ponoszenia konsekwencji swoich wyborów.
Coraz więcej rodziców nawet dwa lata przed osiągnięciem przez ucznia pełnoletności,
zaczyna powoli przekazywać mu coraz większy udział w podejmowaniu decyzji, np.
iść czy nie iść do szkoły. Chcą lepiej przygotować go do usprawiedliwiania
nieobecności bez rodzicielskiej kontroli. Tacy rodzice twierdzą, Ŝe kilkunastoletni
człowiek doskonale wie, jak się czuje, a rodzice mogą się tego tylko domyślać.
Rzeczywistość tej konkretnej szkoły teŜ lepiej zna ten, kto do niej codziennie chodzi.
Za to rodzic lepiej zna Ŝycie i na szkołę potrafi spojrzeć z perspektywy, z punktu
widzenia tego, co będzie potem, czyli przez pryzmat swoich i cudzych doświadczeń. Im
częściej będą swoją porównywać i wspólnie decydować o tym, czy „z takim bólem
głowy lepiej iść dziś do szkoły, czy raczej warto zostać w domu”, tym szybciej dziecko
pozna argumenty dorosłych i nauczy się brać je pod uwagę. To chyba bardzo rozsądne
podejście.
Wróćmy jeszcze do przykładu, w którym nauczyciel namówił rodziców swoich
dorosłych uczniów do podpisania niezgodnego z prawem pisma w czasie
w y w i a d ó w k i, czyli zebrania, które w ogóle nie powinno się odbyć w tej klasie, a
przynajmniej - nie w tym duchu, w jakim ją przeprowadzono, czyli publicznego
odczytywania przez nauczyciela litanii zastrzeŜeń do konkretnych uczniów. Dla
rodziców pełnoletnich uczniów, era wywiadówek juŜ się skończyła. Teraz jedynym
źródłem informacji o stopniach dziecka jest ono samo. To nie powinno rodziców
przeraŜać. Jeśli je dobrze wychowywali, jeśli darzy ich zaufaniem, będą pierwszymi
osobami, do których przybiegnie po radę i pomoc, kiedy pojawią się jakiekolwiek
kłopoty.
Moja córka chodziła do technikum hodowli koni. Większość uczniów mieszkała w
internacie, więc ich kontakty z rodzicami były ograniczone. Nawet, kiedy córka była
zupełnie dorosła, jeździłam na wywiadówki, które poświęcano sprawom
organizacyjnym, przede wszystkim funkcjonowaniu szkoły. Wychowawczyni starała się,
Ŝeby jak najwięcej uczniów brało w nich udział razem z rodzicami i często odwoływała
się do ich opinii lub obserwacji. Potem kaŜdy maszerował ze swoim dzieckiem do
nauczycieli, z którymi trzeba było się w jakiejś sprawie naradzić, coś wspólnie
wymyślić, niezaleŜnie od tego czy miało ono jakieś kłopoty, czy wręcz odwrotnie przejawiało nadzwyczajne zdolności, które warto było rozwinąć. Inicjatorami tych
spotkań były najczęściej właśnie dzieci, tylko czasami potrzebę kontaktu z konkretnym
nauczycielem sugerowała wychowawczyni. Urzekało mnie to, w jaki sposób ta
doświadczona nauczycielka zwracała się do swojego, nie zawsze dobrze nastawionego
ucznia, starając się przede wszystkim j e g o przekonać, Ŝe warto razem z rodzicami
porozmawiać z nauczycielem, którego się obawia.

Adam miał 17 lat, kiedy okazało się, Ŝe jego dziewczyna jest w ciąŜy. Sąd wydał zgodę
na ślub. Adam, i Beata - jego młodziutka Ŝona, byli jeszcze uczniami, kiedy cztery
miesiące później urodził im się syn. Beata pierwsze dwa miesiące spędziła w domu,
opiekując się dzieckiem i ucząc materiału zadanego przez nauczycieli. W tym czasie
Adam normalnie chodził do szkoły. Kłopoty zaczęły się, kiedy Beata zaczęła chodzić do
szkoły na niektóre lekcje, a pracujący dziadkowie nie zawsze mogli zaopiekować się
wnukiem. Wtedy Adam zostawał z małym. To był początek problemów. Wychowawca
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klasy uparł się, Ŝe nie będzie usprawiedliwiał tych nieobecności, bo uznaje wyłącznie
usprawiedliwienia lekarskie lub od rodziców. Adam zrezygnowany pomaszerował do
swojego ojca, ten jednak wyjaśnił synowi, Ŝe n i e m a p r a w a pisać mu
usprawiedliwień, poniewaŜ sąd, zezwalając na małŜeństwo, uznał Adama za dorosłego,
tym samym Adam musi o swoje sprawy dbać sam. Wychowawca nie zgadzał się jednak
z taką interpretacją i nie usprawiedliwiał nieobecności Adama. W końcu było ich tyle,
Ŝe skreślono go z listy uczniów za wagary. Adam odwołał się do kuratorium i tu okazało
się, Ŝe jego ojciec miał rację. Z postanowienia sądu wynikało, Ŝe chłopak jest juŜ
dorosły, mimo Ŝe nie ukończył 18 lat, tym samym ustaje władza rodzicielska i Adamowi
przysługują wszystkie prawa i obowiązki dorosłego.
Warto zastanowić się teŜ na sytuacją Ŝony Adama. Beata chodziła do zwykłego,
dziennego liceum. Dlaczego w takim razie przez dwa miesiące po porodzie mogła w
ogóle nie przychodzić do szkoły, a potem chodziła tylko dwa dni w tygodniu (w
kaŜdym tygodniu w inne dni)? Jeszcze kilkanaście lat temu cięŜarna dziewczyna
musiałaby opuścić szkołę. Zachęcano ją, Ŝeby przeniosła się do jakiejś szkoły dla
dorosłych, wieczorowej albo zaocznej dodając obłudnie, Ŝe tam będzie jej łatwiej
pogodzić opiekę nad dzieckiem z nauką. Większości dziewcząt-matek nie udawało się
jednak skończyć edukacji. Ustawa antyaborcyjna wprowadziła obowiązek pomocy
młodej matce w taki sposób, Ŝeby mogła ona kontynuować naukę bez względu na
swoją zupełnie nową sytuację. Szkoły rzeczywiście radzą sobie z tym bardzo dobrze.
Udzielają urlopu, opracowują indywidualne plany zaliczeń, organizują pomoc
koleŜeńską, przesuwają egzaminy i pozwalają na dodatkowe spotkania z
nauczycielami, za które ci ostatni nie dostają pieniędzy. Zdarza się nawet, Ŝe kadra
szkoły organizuje dowóz młodej matki z dzieckiem na waŜną klasówkę albo egzamin, a
potem całe stado „cioć i wujków” zabawia malucha pod czujnym okiem pani sekretarki
albo pani pedagog.
Kiedy wprowadzano ten przepis, słychać było głosy potępienia. Ludzie obawiali się, Ŝe
pozostawanie cięŜarnych uczennic w szkole będzie źródłem demoralizacji. Okazało się,
Ŝe nie jest. Uczniowie klas, do których chodzą młode matki, widzą nie tylko słodkie
maleństwo tyle mogli zobaczyć i wtedy, kiedy ich koleŜanka była usuwana ze szkoły,
ale z bliska obserwują równieŜ wysiłek, który trzeba włoŜyć w godzenie starych
obowiązków z zupełnie nowymi. Między innymi dlatego doświadczeni wychowawcy
starają się bardzo intensywnie angaŜować klasę w regularną pomoc młodym rodzicom,
bo o urokach seksu dzieci wiedzą bardzo duŜo, ale mają niewiele moŜliwości
przekonania się, jak naprawdę wyglądają konsekwencje tych zauroczeń. Znacznie
mniej, niŜ w dawnych, tradycyjnych rodzinach, gdzie ciąŜa, poród i połóg były
bezpośrednim doświadczeniem większości członków rodziny. Dlatego nie naleŜy
krzywo patrzeć, kiedy np. córka kopiuje notatki na własny koszt i biegnie pomóc
koleŜance w przygotowaniach do klasówki. Jasne, Ŝe część czasu spędzi na mizdrzeniu
się do malucha, ale nawet jeśli z klasówki nie dostanie jakiegoś wspaniałego stopnia,
moŜna mieć nadzieję, Ŝe nauczyła się nie tylko kilku tematów z jakiegoś przedmiotu,
ale teŜ dokonała obserwacji, które inaczej byłyby dla niej niedostępne. Teraz jeŜeli
zechcemy z nią o tym pogadać, zyskamy gwarancję, Ŝe dziecko będzie gotowe z nami
r o z m a w i a ć o problemach, które jego samego dotyczą. W dodatku moŜna uniknąć
podejrzenia, Ŝe o n i e w r a Ŝ l i w o ś ć s p o ł e c z n ą. To niezwykle waŜny punkt w
ogólnej ocenie, jaką wystawiają dzieci swoim rodzicom.
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Wagary
Wagary, czyli „nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych”, ta bardzo częsta
przyczyna szkolnych poraŜek, są bardzo niebezpieczne dla kariery ucznia. Jeśli dziecko
zaczyna znajdować w nich przyjemność, warto zrobić wszystko, Ŝeby to zmienić. Uda
się wtedy, poznać przyczyny braku zainteresowania szkołą kiedy rodzice i nauczyciele
zachowają spokój, zdrowy rozsądek.
W bardzo wielu krajach pojęcie wagarów nie dość, Ŝe w ogóle nie jest znane, to jeszcze
uczniowie w Ŝaden sposób nie potrafią zrozumieć, czemu coś tak niezwykłego miało by
słuŜyć.
Marianna w połowie pierwszej klasy liceum, do którego chodziła w Polsce, podjęła
naukę w jego paryskim odpowiedniku. Koledzy z nowej klasy bardzo Ŝyczliwie ją
przyjęli, starali się ułatwić adaptację wprowadzając ją we wszystkie szkolne zasady i
zwyczaje. W czasie przyjęcia, które klasa wydała na jej cześć, zapytała po cichu o coś,
co jej zdaniem było bardzo istotne: „jak się tu chodzi na wagary?”. Marianna nie znała
odpowiedniego wyraŜenia po francusku, więc kiedy próbowała wyjaśnić opisowo, o co
jej chodzi, rozmówcy patrzyli na nią jak cielę na malowane wrota. Potem próbowali
dociec, co daje uczniowi takie samowolne opuszczanie lekcji. Marianna, która przez
ostatnie dwa lata była, moŜna powiedzieć, mistrzynią wagarowania, miała wyraźne
trudności z wyjaśnieniem. „MoŜna gdzieś pójść” mówiła, a jej koledzy na to: „Później
teŜ moŜna...”, „MoŜna się z kimś spotkać...”, a oni na to: „To teŜ moŜna kiedy
indziej...”, „Ale dzięki temu nie jest się w szkole!...” wykrzyczała w desperacji, „No
właśnie” odpowiedzieli jej nowi koledzy „i dlatego jest nudno”.
Marianna opowiadała tę historię kilka lat temu. JuŜ wtedy istniała w Polsce spora liczba
szkół, w których jest ciekawiej niŜ na wagarach i to szkół, do których uczniowie n i e
b o j ą się chodzić, co chyba dla uczniów jest jeszcze waŜniejsze. Dla człowieka w
wieku szkolnym potrzeba bycia wśród rówieśników i potrzeba dowiadywania się
nowych rzeczy są niewiele mniej istotne niŜ potrzeby biologiczne. JeŜeli dziecka w
drodze do szkoły nie zatrzymuje jakieś uzaleŜnienie (od narkotyków, komputera,
telewizora itp.), to najczęściej oznacza, Ŝe zatrzymał je strach przed kolejną poraŜką
(złym stopniem, spotkaniem z agresywnymi kolegami, poniŜeniem przez nauczyciela).
Musi to być strach większy, niŜ strach przed tym, co nastąpi, kiedy wszystko się wyda,
czyli naprawdę potęŜny strach.
Nieco inaczej wygląda to wtedy, kiedy dziecko decyduje się na pójście na wagary w
większej grupie. Bywa, Ŝe głównym powodem, który przewaŜą wtedy na szali, jest
obawa przed wykluczeniem z grupy rówieśników, na której bardzo mu zaleŜy.
Głównym, ale bardzo rzadko jedynym.
Pierwsza decyzja o wagarach jest trudna, w przypadku tych, którzy podejmują ją
indywidualnie, bez zewnętrznych nacisków, nawet bardzo trudna, kolejne coraz łatwiej
jest podejmować. Im więcej ma się na koncie wagarów, tym trudniej zdecydować się na
pójście do szkoły, poniewaŜ do strachu, który sprawił, Ŝe za pierwszym razem dziecko
podjęło taką decyzję, dołącza się kolejne zagroŜenie - skutki nieobecności. Jeden z
moich dawnych wychowanków twierdził, Ŝe wagary uzaleŜniają tak samo jak
marihuana. Po prostu nie idąc do szkoły odczuwa się taką ulgę, taką poprawę nastroju,
Ŝe coraz trudniej odmówić sobie kolejnej porcji tego arcyprzyjemnego uczucia.
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Podobnie jak z innych uzaleŜnień, z wagarowania najczęściej nie da się dziecka
„wyleczyć” objawowo. Trzeba przede wszystkim dokładnie poznać przyczyny
stopniowego porzucania przez dziecko szkoły. Czasami moŜemy poradzić sobie sami,
rozmawiając z nim długo, przez wiele dni, z ogromną Ŝyczliwością i zrozumieniem.
Jeśli to nic nie daje, trzeba skorzystać z pomocy psychologa, bo część źródeł kłopotów
moŜe leŜeć właśnie w rodzicach lub w tym, co dziecko od nich do tej pory usłyszało.
Na przykład to, Ŝe powodzenie Ŝyciowe zaleŜy w y ł ą c z n i e od dobrego
świadectwa.
Ludmiła z mamą znalazły się w poradni psychologiczno-pedagogicznej dopiero po
miesiącu potwornych konfliktów zapoczątkowanych wagarami. Przedtem bardzo
dobrze rozumiały się i wspierały, chociaŜ mama duŜo czasu spędzała w pracy. Ojciec
Ludmiły umarł w trakcie budowy domu, kiedy miała dwa lata. Mama, nauczycielka
akademicka, kosztem wielu wyrzeczeń i pracy ponad siły, przez wiele lat wykańczała
ten dom. Ludmiła intensywnie pracowała nad swoją przyszłością. DuŜo czasu
poświęcała szkole, bardzo duŜo czytając poszerzała wiedzę, czym zasługiwała na
świadectwa „z paskiem”. W trzeciej klasie liceum coś się załamało. Dalej siedziała nad
ksiąŜkami, ale przebąkiwała, Ŝe w szkole kiepsko jej idzie, opowiadała o koszmarnej
nauczycielce fizyki, która jest postrachem całej szkoły. Zrobiła się ponura i draŜliwa,
ale na korepetycje z fizyki nie chciała się zgodzić. Na wywiadówce mama dowiedziała
się, Ŝe od końca listopada jej córka coraz częściej opuszcza lekcje. Końcówka stycznia
to były juŜ wyłącznie wagary. Mama wpadła w panikę, a Ludmiła przy pierwszych
wymówkach w histerię. Z paromiesięcznej współpracy z psychologiem kluczowe
okazało się dla obydwu pięć minut pierwszej wizyty. Kiedy mama wyłuszczyła, na czym
polega podstawowy problem, pani psycholog zapytała Ludmiłę, do której szkoły chodzi.
„No proszę, znowu moje ulubione „renomowane” liceum. A nie uczy cię przypadkiem
fizyki pani K.?” Uczy. „I od tego się zaczęły kłopoty?” Tak. „No to jesteśmy w domu”
oświadczyła pani psycholog i wyjaśniła, Ŝe szkoła właściwie powinna wykupić w
poradni kilka etatów dla psychologów, bo od kilku lat większość z nich pracuje
próbując połatać uczniów, których niszczy ta „ostra, ale ogólnie szanowana i wysoko
oceniana” nauczycielka. Ma na sumieniu wiele, na szczęście nieudanych, prób
samobójczych. Decyzję o zmianie szkoły Ludmiła i jej mama podjęły następnego
wieczora. Do pani psycholog dziewczynka chodziła jeszcze przez jakiś czas, Ŝeby
wszystko sobie od nowa poukładać. Mama była w poradni dwa razy. Teraz Ludmiła
studiuje swoją ukochaną biologię.
Liceum, do którego chodziła Ludmiła, było tzw. szkołą renomowaną, czyli taką, o która
mówią, Ŝe reprezentuje wysoki poziom, co nie zawsze musi być prawdą. Szkoła
Ludmiły nie dość, Ŝe nie chroniła uczniów przed skutkami „współpracy” ze słynną w
mieście nauczycielką fizyki, to jeszcze nie wypełniała swoich podstawowych
obowiązków wobec rodziców. Chodzi tu o obowiązek informowania rodziców uczniów
n i e p e ł n o l e t n i c h o wszystkich istotnych okolicznościach ich dotyczących,
postępach w nauce, frekwencji itp. O tym, Ŝe dziewczyna opuszcza całe dni bez
usprawiedliwienia, matka dowiedziała się dopiero na semestralnej wywiadówce. To nie
jest odpowiednia pora. W przypadku wielu uczniów w ten sposób uciekających przed
poraŜką, jest juŜ zbyt późno, Ŝeby zapobiec powaŜnym kłopotom.
Prawnik wyjaśnia
Kontrola uczęszczania do szkoły

21

Obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne spoczywa
przede wszystkim na rodzicach dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu. (art. 18 pkt. 2
uso). Jednak aby rodzice mogli efektywnie ten obowiązek wypełniać muszą mieć wiedzę o
frekwencji dziecka w szkole. JeŜeli zatem dziecko nie uczęszcza regularnie do szkoły i nie
przedstawia wiarygodnego usprawiedliwienia tej nieobecności, dyrektor szkoły, uprawniony
nauczyciel albo wychowawca powinien niezwłocznie skontaktować się z rodzicami ucznia w
celu wyjaśnienia przyczyn absencji w szkole, bowiem zgodnie z art. 19 ust. 1 Uso dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez
dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół. Ponadto z racji sprawowanej funkcji dyrektorzy
sprawują opiekę nad uczniami – podobnie, jak inni nauczyciele - w swoich działaniach
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem
uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dyrektorzy szkół są równieŜ odpowiedzialni za zorganizowanie pomocy psychologicznopedagogicznej. (§15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia
2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
5
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ). Pomoc ta skierowana jest do uczniów, ich
rodziców i nauczycieli.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i
niepowodzeń szkolnych, wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych. (§ 2 ust. 1 pkt 3, 12, 14).
Gdy absencja ucznia są na tyle częsta, Ŝe zaczyna stanowić problem, któremu ani sama szkoła
(nauczyciele, dyrektor), ani rodzice nie są w stanie zaradzić, konieczne staje się podjęcie
wspólnych działań. Mogą one przybrać formę właśnie opisanej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, która pomoŜe dotrzeć do źródeł problemu i określić jego przyczynę oraz wybrać
najskuteczniejsze metody zaradcze.

Nie wszyscy rodzice wiedzą, Ŝe przepracowanym, bardzo dobrym uczniom coraz
częściej zdarzają się „wagary ze zmęczenia”. To po prostu takie okresy, kiedy dziecko
jest tak bardzo zmęczone, Ŝe jego mózg zaczyna się bronić i „wymusza” kilka dni
odpoczynku. Najczęściej dotyka to dzieci, w którym rodzice starają się
„zagospodarować” cały wolny czas dodatkowymi lekcjami języków obcych, zajęciami,
korepetycjami z waŜniejszych przedmiotów. W tych wypadkach bardzo często
dochodzi do powaŜnych konfliktów między rodzicami a dzieckiem przyłapanym na
„nielegalnym wypoczywaniu”. Czasem, zaślepieni obawą o przyszłość dziecka, rodzice
zapominają, Ŝe jego nauka w szkole jest pracą, w dodatku bardzo cięŜką i stresującą,
wymagającą nieustannego wysiłku umysłowego, wykonywanego w duŜym napięciu.
Nawet, jeśli potraktujemy szkołę jako pracę, to nie wiadomo czemu przywykło się
liczyć jako godziny pracy tylko te, które dziecko spędza w szkole. Warto jednak co
jakiś czas sprawdzić, ile czasu n a p r a w d ę pracuje i parę razy w roku zrobić bilans
czasu naszego dziecka.

Kosma ma 16 lat. Rodziców zaniepokoiła jego ciągła senność i draŜliwość. Kilka razy
zdarzyło mu się zasnąć po powrocie ze szkoły i nie dotrzeć na dodatkowe zajęcia.
Lekarz rodzinny wykluczył chorobę: wyniki wszystkich badań utrzymywały się w
normie. Nim zdąŜyli powaŜnie rozwaŜyć, czy chłopiec nie popadł w narkotyki,
przyjaciółka matki, szkolny pedagog, przeliczyła godziny pracy Kosmy: 35 godzin
lekcji + 2 godziny kółka biologicznego (w szkole) + 4 godziny intensywnej nauki
5
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angielskiego (poza szkołą) + 2 godziny informatyki (poza szkołą) + 1 godzina
korepetycji z matematyki (w domu korepetytora). Innymi słowy Kosma 44 godziny
pracuje poza domem. Do tego dochodzą jeszcze dojazdy w róŜne miejsca Warszawy,
które tylko szaleniec mógłby uznać za czas relaksu. Wyliczyła, Ŝe naleŜałoby dopisać
9,5 godziny tygodniowo. A teraz praca w domu: godzinę dziennie (w soboty i niedziele
czasem nieco więcej, bo ma wtedy więcej czasu) Kosma przeznacza na naukę
angielskiego. Odrobienie prac domowych i przygotowanie się do lekcji zabiera mu
średnio trzy godziny dziennie. Tygodniowy czas pracy Kosmy przekroczył 75 godzin.
Wyliczenie to dotyczyło tylko tych tygodni, w których chłopak nie miał ani jednej
klasówki, powtórzeniowego „odpytywania”, lub nie przygotowywał Ŝadnego referatu...
To wyliczenie przyszło w szczęśliwym dla Kosmy momencie poniewaŜ rodzice byli
gotowi dołoŜyć mu jeszcze 2 lekcje języka niemieckiego tygodniowo. Oczywiście, do
nich musiałby się jeszcze dodatkowo przygotowywać, czyli pracować jeszcze parę
godzin.

Za drzwiami klasy
Zdarza się, Ŝe jakiś uczeń bardzo przeszkadza nauczycielowi prowadzić lekcję.
Hałasuje, robi zamieszanie, przeszkadza innym. Wtedy bezradny, zdesperowany
nauczyciel nie wytrzymuje i wyrzuca delikwenta z klasy, nie zapewniając mu opieki.
Wyrzucanie niesubordynowanych uczniów z klasy w czasie lekcji zdarza się bardzo
często, nawet w szkołach podstawowych. Czasami dzieciak jest tak uciąŜliwy, Ŝe klasa
oddycha z ulgą za kaŜdym razem, kiedy go nie ma. Kłopot jednak w tym, Ŝe
nauczycielowi nie wolno wyrzucać uczniów za drzwi, bez względu na to, jak bardzo
przeszkadzają.
Darek zawsze był uwaŜany za bardzo kłopotliwego ucznia. Nie potrafił spokojnie
usiedzieć na lekcji, bez przerwy się wiercił, gadał, ciągle czegoś chciał od innych
dzieci, od nauczyciela, wychodził z ławki, szukał czegoś w plecaku. JuŜ w szkole
podstawowej rodzice niektórych kolegów Darka buntowali się, Ŝe przez niego dzieci
tracą czas. Wychowawczyni klasy i mama chłopca tłumaczyły, Ŝe to nie jego wina, jest
mu trudniej niŜ innym podołać rygorom szkolnym i wysiedzieć bez ruchu, bo ma
ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej, a mimo to, podobnie jak inni,
musi skończyć szkołę. W gimnazjum było jeszcze gorzej. Na kaŜdej wywiadówce coraz
bardziej rozsierdzeni rodzice domagali się, Ŝeby Darka przenieść do innej szkoły, a jeśli
to niemoŜliwe, to przynajmniej niech go nauczyciele usuwają z klasy zawsze, kiedy
utrudnia pracę pozostałym uczniom, bo przez niego klasa osiąga znacznie gorsze
wyniki w nauce. Z tymi wnioskami całkowicie zgadzał się nauczyciel matematyki.
Większość jego lekcji Darek spędzał za drzwiami i nie zdał do następnej klasy, mimo
korepetycji.
Prośby o pomoc w takich sprawach często docierają do Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Mamy bardzo duŜo sygnałów o wyrzucaniu za drzwi uczniów, którzy w jakiś sposób
naruszyli zasady dyscypliny. Niestety, najczęściej dotyka to dzieci, które i bez tego
mają trudności z nauką. Szkoda, Ŝe ta „metoda wychowawcza” często znajduje
poparcie rodziców innych uczniów.
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Rodzicom bardzo zaleŜy na dobrych wynikach w nauce swojego dziecka. Wierzą, Ŝe to
zapewni mu lepszy start Ŝyciowy i dobrą przyszłość. Dlatego chcą, Ŝeby będąc w
szkole - zyskiwało jak najwięcej, a tu jakiś dzieciak przeszkadza mu w nauce. Mogłoby
zyskać więcej, jeśli przeszkadzającego dzieciaka usunie się z klasy. Nie myślą o tym,
Ŝe ten dzieciak będzie tracił kolejne lekcje, tym samym jego szanse na dobry start
Ŝyciowy będą się zmniejszać. Za to będą systematycznie rosły zagroŜenia dla jego
przyszłości. Tu nie chodzi juŜ tylko o dbanie o wszystkie dzieci w imię społecznej
solidarności. Chodzi równieŜ o prostą kalkulację. Jeśli rodziców naprawdę interesuje
nas los dziecka, muszą oni dbać takŜe o przyszłość jego rówieśników poniewaŜ im
mniej będzie wykluczonych, tym bardziej bezpieczne i dostatnie Ŝycie będzie mogło
prowadzić dziecko nie tylko w odległej przyszłości. NaleŜy pamiętać, Ŝe uczeń, który
przyszedł do szkoły, nie moŜe być w niej pozbawiony moŜliwości uczestniczenia w
lekcjach.
W niektórych szkołach próbują nawet sami dać sobie prawo pozbawiania ucznia
uczestnictwa w lekcji, wprowadzając rozmaite zapisy do swoich statutów czy
regulaminów wewnętrznych. MoŜna tam znaleźć takie zapisy:
„Uczeń Naszej Szkoły nie spóźnia się na lekcje. Drzwi szkoły są zamykane na 10 minut
przed rozpoczęciem kaŜdej lekcji. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły po tym
terminie, nie będą wpuszczani do budynku. Uczniowie wchodzą do klas wraz z
nauczycielem. Uczeń, który chce wejść na lekcję więcej niŜ pięć minut po dzwonku,
moŜe to zrobić tylko za zgodą nauczyciela. Jeśli nie uzyska zgody, ma obowiązek
zgłosić się u pani woźnej na portierni”.
(fragment regulaminu szkoły podstawowej)
Prawnik wyjaśnia
Usunięcie ucznia z klasy
Dziecko ma prawo i obowiązek nauki. Materializują się one przez udział w zajęciach lekcyjnych.
Zatem w sytuacji, gdy dziecko przychodzi do szkoły, nauczyciel nie ma prawa pozbawiać go
moŜliwości uczestnictwa w zajęciach – nawet jeŜeli zachowanie lub wygląd ucznia nie jest
przez nauczyciela akceptowane. Nie moŜna nakazać dziecku opuszczenia klasy, poniewaŜ w
ten sposób faktycznie uniemoŜliwiono by uczniowi realizację prawa do nauki.
Uprawnienie nauczyciela do usuwania ucznia z klasy nie moŜe być usankcjonowane w statucie
szkoły – byłoby to bowiem sprzeczne z Konstytucją RP i Uso. Gdyby jednak w statucie szkoły
znalazły się zapisy przewidujące moŜliwość usuwania dziecka z klasy, moŜemy zwrócić się do
kuratora oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, aby uchylił statut szkoły lub placówki publicznej albo
niektóre jego postanowienia. (art. 60 ust. 3 Uso)
Kary
W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia nauczyciel moŜe podejmować działania i
stosować kary dyscyplinujące dziecko – przewidziane w statucie szkoły. Do obowiązków
nauczyciela naleŜy znalezienie wyłącznie dozwolonych prawem środków umoŜliwiających
zachowanie dyscypliny. Podobnie rzecz się ma z zakazem wstępu do szkoły dziecka, które się
spóźniło. Zakaz ten jest niezgodny z Konstytucją RP i Uso, bowiem uniemoŜliwia realizację
obowiązku nauki.

Jak się mają kapcie do konstytucji
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W większości szkół wymaga się od uczniów, Ŝeby wchodząc do budynku zmieniali
buty. Wiadomo, Ŝe chodzi przede wszystkim o łatwiejsze utrzymanie w czystości
szkolnych podłóg. Czasami wspomina się teŜ o tym, Ŝe chodzenie przez pół dnia w
tych samych butach jest niezdrowe dla stóp, Ŝe w ogrzewanych pomieszczeniach
szkolnych powinny swobodnie „oddychać” w lekkim obuwiu. Ten argument miał moŜe
sens jeszcze dwadzieścia lat temu, kiedy wszyscy, przez większość roku, chodziliśmy
w koszmarnych, nie przepuszczających powietrza buciorach. Teraz łatwo go obalić.
Wielu młodych ludzi nie lubi zmieniać obuwia w szkole. Powodów jest mnóstwo.
Punki podle czują się w papuciach, a juŜ za nic nie zgodzą się załoŜyć adidasów, Ŝe
kaŜdy woli pospać chociaŜ pięć minut dłuŜej niŜ kotłować się w zatłoczonej szatni, Ŝe
tam, gdzie uczniowie nie mają własnych szafek trzeba, oprócz cięŜkiego plecaka z
ksiąŜkami, targać jeszcze w tę i z powrotem worek albo reklamówkę z wcale
nielekkimi papuciami; niektórzy, a tych teŜ jest niemało, zwyczajnie boją się zostawić
swoje buty w szatni, bo juŜ kiedyś nie dopilnowano i ktoś ukradł ukochane glany...
Coraz więcej jest szkół, w których wziąwszy pod uwagę gust uczniów, rezygnuje się ze
zmuszania ich do zmieniania obuwia, i chwała im za to. Nadal są jednak takie, w
których z róŜnych przyczyn, nadal kaŜą uczniom nosić kapcie. Czasami te powody są
naprawdę istotne. Dlatego kaŜdy, kto chciałby uwolnić swoje dziecko od kłopotów z
papuciami, powinien zacząć od zasięgnięcia informacji, czy przypadkiem nie istnieją
jakieś powaŜne przyczyny utrzymywania w jego szkole tego, trzeba przyznać,
uciąŜliwego dla uczniów obowiązku.
Trzeba powiedzieć wyraźnie, dyrekcja szkoły moŜe nałoŜyć na uczniów taki
obowiązek. Jeśli ten obowiązek bardzo uczniom ciąŜy, ich rodzice mogą z dyrekcją
negocjować by go zniosła. Najlepiej robić to za pośrednictwem rady szkoły lub rady
rodziców.
Bywa jednak, Ŝe personel szkoły lub jakaś jego część, by wyegzekwować obowiązek
noszenia obuwia na zmianę, sięga po środki nacisku, które są niezgodne z prawem. Na
przykład taką często stosowaną metodą jest odsyłanie uczniów do domu po kapcie.
Decyzję o odesłaniu podejmuje w trybie doraźnym woźna, dyŜurujący nauczyciel albo
szkolny ochroniarz pilnujący wejścia do szkoły.
Franek z VI klasy nie mógł wejść do szkoły, bo zapomniał kapci na zmianę. Pani
woźna twardo odesłała go do domu. Tyle, Ŝe Franek nie miał własnych kluczy do
mieszkania, więc Ŝeby dostać się do domu i zabrać kapcie, musiał pojechać po klucze
do pracy mamy na obrzeŜach Warszawy. Nigdy wcześniej nie jechał tam samodzielnie,
dlatego pomylił trasę i do szkoły dotarł dopiero w połowie piątej lekcji, juŜ z kapciami,
na szczęście.
A co mają kapcie do konstytucji? Jak widać, w niektórych szkołach uwaŜają, Ŝe
obowiązek noszenia papuci jest nadrzędny w stosunku do konstytucyjnego zapisu o
prawie do nauki. „Nie przyniosłeś kapci - nie masz prawa być w szkole. Konstytucją
się nie zasłaniaj, skoro łamiesz regulamin” usłyszał niegdyś uczeń pewnego liceum z
ust dyrektorki.
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Do tematu „ucznia za drzwiami” wrócimy w następnym rozdziale - bo wyganiając lub
nie wpuszczając dzieciaka, nauczyciele nie tylko naruszają jego prawo do nauki. W ten
sposób pozbawiają go opieki i naraŜają na istotne niebezpieczeństwa.

Bariery finansowe
Państwo jest zobowiązane do takiego zorganizowania systemu edukacji, by
wyrównywać szanse edukacyjne dzieci ze wszystkich środowisk, bez względu na ich
narodowość, status społeczny czy majątkowy. W rzeczywistości jednak większość
pomocy dla dzieci mających trudności szkolne, dostępna jest jedynie w sektorze
prywatnym, odpłatnie. Czy nasze nie dofinansowane szkolnictwo, spieszące się z
realizacją programów, walczące o miejsca w rankingach dba o to, by dając dzieciom
jak najwięcej, chronić kieszenie rodziców mniej zasobnych uczniów?
Uczniowie z róŜnych powodów miewają problemy w nauce. Dyrektorzy szkół powinni
umieć sobie radzić z ich rozwiązywaniem poniewaŜ zobowiązuje ich do tego prawo
oświatowe. Jednak w praktyce nie zawsze moŜna spotkać się z aktywnością w tej
dziedzinie, często dlatego, Ŝe w szkole nie ma pieniędzy na opłacenie dodatkowych
zajęć prowadzonych przez nauczycieli, ale bardzo często dlatego, Ŝe komuś, po prostu
się nie chce.

Indywidualne nauczanie
Zdarza się, Ŝe dziecko z powodu choroby lub niepełnosprawności nie moŜe chodzić do
szkoły. Jeśli taki stan zdrowia na bardzo długo (czyli co najmniej 21 dni) uniemoŜliwia
korzystanie ze szkoły, prawo oświatowe pozwala na zorganizowanie stałej,
nieodpłatnej dla rodziców, pomocy ze strony nauczycieli, którzy będą dostawali od
państwa osobne wynagrodzenie za pracę z tym uczniem. Lekcje mogą się odbywać
nawet przy łóŜku chorego dziecka.
Procedura przyznawania nauczania indywidualnego jest jednak skomplikowana i trwa
dosyć długo. Starania naleŜy zacząć od złoŜenia w poradni psychologicznopedagogicznej, w której rejonie znajduje się szkoła, odpowiedniego wniosku z
dokumentacją dotyczącą stanu zdrowia dziecka. Tam wniosek jest analizowany przez
specjalną komisję złoŜoną z róŜnych specjalistów. Rodzice mają prawo wziąć udział w
posiedzeniu komisji, na którym będzie omawiana sprawa dziecka.
Uzyskanie takiego orzeczenia jest niełatwe, między innymi dlatego, Ŝe jest to usługa
dla budŜetu oświaty kosztowna. Nauczyciel, który pracuje tylko z jednym dzieckiem,
dostaje za kaŜdą przepracowaną godzinę takie samo wynagrodzenie, jakby pracował z
trzydzieściorgiem dzieci. To właśnie z powodu kosztów moŜliwość prowadzenia
indywidualnego nauczania ograniczono do niewielu godzin w tygodniu.
„Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych
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bezpośrednio z uczniem wynosi:
1)
dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy wstępnej) - od 4 do 6
godzin;
2)
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;
3)
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;
4)
dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin;
5)
dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub ponad gimnazjalnych - od
12 do 16 godzin.” 6
Psycholodzy i pedagodzy są niezwykle ostroŜni przy decydowaniu, Ŝe dziecko przez
dłuŜszy czas będzie uczyło się tylko w domu. Wiedzą, Ŝe często ma to szkodliwe
następstwa dla rozwoju społecznego dziecka, a przede wszystkim wyrywa je ze
środowiska rówieśników. Zdarza się teŜ, Ŝe dziecko, które juŜ mogłoby chodzić do
szkoły ma powaŜne problemy adaptacyjne, bo było mu znacznie wygodniej i
bezpieczniej, kiedy nauczyciele przychodzili do domu.
Olena zachorowała na astmę kiedy miała 9 lat. Po kaŜdym ataku choroby długo jeszcze
trwały duszności. W szkole nie bywała nawet po parę tygodni. Po naradzie z
dyrektorem i pedagogiem rodzice wystąpili o przyznanie córce nauczania
indywidualnego. Wkrótce potem Olena rozchorowała się tak, Ŝe przeleŜała w szpitalu i
w domu ponad miesiąc. Na szczęście lubiła się uczyć, więc wizyty nauczycieli sprawiały
jej duŜą przyjemność. Prawie przez rok nie pojawiała się w szkole. Wreszcie jej stan
zdrowia poprawił się na tyle, Ŝe mogła wrócić do szkoły. Jednak pierwszy dzień w
szkole okazał się fatalny. Olena marzyła o powrocie do swojej klasy, do przyjaciółek,
takich, jakie pamiętała sprzed półtora roku, tymczasem wszystko się zmieniło. . Nawet
Magda, z którą przedtem siedziała w jednej ławce, siedziała juŜ z kim innym. Olenie
wydawało się, Ŝe znalazła się wśród zupełnie obcych, choć bardzo Ŝyczliwych
rówieśników. W dodatku tak bardzo urosła, Ŝe teraz siedziała w ostatniej ławce... Olena
wróciła do domu zdruzgotana i za Ŝadne skarby nie chciała iść do szkoły. Nie chciała
teŜ zrozumieć, dlaczego nauczyciele nie mogą nadal do niej przychodzić. Po paru
dniach zaczęła oszukiwać przy przyjmowaniu leków: udawała, Ŝe je łyka po to, Ŝeby
znowu rozchorować się na tyle, Ŝeby nauczyciele nadal przychodzili do domu.
Nauczanie indywidualne orzekane jest tylko wtedy, kiedy naprawdę nie ma innego
wyjścia, bardzo często z zastrzeŜeniem, Ŝeby zawsze jeŜeli to tylko moŜliwe, dziecko
bywało w szkole. TakŜe rodzice dla dobra własnego dziecka, powinni starać się, Ŝeby
pojawiało się ono choćby na szkolnych uroczystościach lub imprezach, na które
pozwala mu zdrowie i moŜliwości organizacyjne. Nie straci wtedy kontaktu z kolegami
z klasy, co w wieku szkolnym jest bardzo waŜne.

Korepetycje

6

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie
kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieŜy oraz wydawania opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a takŜe szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego
lun indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114).
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Korepetycje od lat mają bardzo złą sławę. Niesłusznie, bo one zawsze były, są i będą, a
to dlatego, Ŝe zawsze będą istniały dzieci, które z róŜnych powodów mają kłopoty z
opanowaniem jakichś partii materiału i Ŝeby sobie z nimi poradzić, będą musiały
skorzystać z fachowej pomocy. W Polsce problem leŜy w tym, Ŝe system edukacji
wytworzył patologiczną sytuację, którą moŜna nazywać juŜ nawet „przemysłem
korepetycyjnym”. Spróbujmy oddzielić to, co w korepetycjach właściwe od tego, co
jest objawem choroby systemu.
Korepetycje moŜna podzielić na kilka kategorii:
• stała opieka nad odrabianiem lekcji przez dziecko zapracowanych rodziców.
Najczęściej dorabiają sobie w ten sposób uczniowie szkół ponad gimnazjalnych,
rzadziej studenci i emerytowani nauczyciele,
• wyrównywanie braków wiedzy ucznia, które powstały albo na poprzednich
etapach edukacji, albo spowodowała je długa nieobecność w szkole, np. w wyniku
choroby,
• poszerzanie wiedzy ucznia w dziedzinach, które szczególnie go interesują, z
którymi wiąŜe swoją przyszłość,
albo
• niezdrowe ambicje rodziców, którzy za cenę dodatkowych lekcji chcą dziecku
zagwarantować sukces edukacyjny, nie licząc się z jego psychofizycznymi
moŜliwościami,
• niezdrowe ambicje dyrekcji szkoły, która choć nie ma dobrych dydaktyków, by
zyskać wysokie miejsce w rankingu, stawia uczniom tak wysokie wymagania, Ŝe
zmusza rodziców do zorganizowania swoim dzieciom dodatkowych zajęć – jak się
potocznie określa - „drugiej szkoły”,
• danina dla nauczyciela - uczeń dałby sobie radę z opanowaniem materiału, ale
jego nauczyciel chce dodatkowo na tym zarobić.
Pierwsza z tych kategorii jest sposobem na to, by uniknąć ryzyka, Ŝe pozostawione
same sobie dziecko, najczęściej z młodszych klas szkoły podstawowej, nie poradzi
sobie z systematycznym wywiązywaniem się ze szkolnych obowiązków. Coraz
częściej rodzice, którzy wiele czasu spędzają w pracy, wolą zatrudnić kogoś do pomocy
w nauce i nadzoru nad swoim dzieckiem poniewaŜ czas, który są w stanie poświęcić
rodzinie pragną przeznaczyć na zupełnie inne cele, co jest dobrym pomysłem.
Weronika ma teraz 9 lat. Jej rodzice pracują na odpowiedzialnych stanowiskach,
wracają do domu zmęczeni, bardzo późno. Pod ich nieobecność Weroniką zajmuje się
babcia. Ta jednak, kiedy wnuczka była w pierwszej klasie, po paru nieudanych
podejściach do wspólnego odrabiania lekcji oświadczyła córce, Ŝe zupełnie nie zna
tego materiału więc pomaganie dziecku rodzice muszą wziąć na siebie. Obowiązek
spadł na mamę. Bardzo się starała, ale nie szło to najlepiej, bo wieczorami i matka, i
córka były juŜ zmęczone, łatwo wpadały w rozdraŜnienie. Dochodziło do pretensji,
konfliktów, mała z byle powodu płakała. Psuły się stosunki między dzieckiem a
rodzicami. Babcia znalazła jednak rozwiązanie. Jej przyjaciółka zatrudnia do robienia
zakupów ucznia ostatniej klasy gimnazjum, chłopca z bardzo biednej rodziny. To dobry
uczeń, więc na pewno da sobie radę z materiałem z podstawówki. Ustalono, Ŝe w
„okresie próbnym” Jarek będzie pracował z Weroniką dwie godziny dziennie i będzie
dostawał 5 zł za godzinę. JuŜ wkrótce okazało się, Ŝe chłopak ma prawdziwy talent
pedagogiczny, wprowadzono więc system „premii”. Przy okazji babcia dba o to, Ŝeby
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codziennie zjadł solidny obiad. Wieczory spędzane w domu znowu przebiegają bez
napięć, w miłej atmosferze. Wrócono do dawnego zwyczaju wspólnego czytania
ksiąŜek, wyjść do kina i teatru. Jarek z młodszym bratem - rówieśnikiem Weroniki,
jeŜdŜą często na weekendowe wypady krajoznawcze z rodziną swojej podopiecznej.
To, czego na pewno nie moŜna uniknąć, to stały nadzór rodziców nad r e z u l t a t a m.
i takich korepetycji. Zarobki Jarka są ściśle związane z ocenami, które osiąga
Weronika. W tym przypadku udało się stworzyć bardzo dobrze działający system, bo
pracodawcy są zainteresowani przyszłością swojego młodocianego pracownika i
troszczą się równieŜ o jego rozwój i wyniki w nauce.
Dzięki zatrudnieniu w charakterze korepetytorów dzieci, pochodzących z biednych
rodzin, wiele wartościowych dzieciaków w historii zyskiwało szansę wydobycia się ze
marginalizowanych społecznie środowisk. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe jeśli zatrudnia
się osobę niepełnoletnią, naleŜy stosować się do odpowiednich przepisów. Jednym z
podstawowych obowiązków pracodawcy jest uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów
prawnych naszego przyszłego pracownika. Poza tym na zatrudniającym spoczywa
dodatkowy obowiązek moralny, poniewaŜ w pewien sposób odpowiada on takŜe za to,
na co zostaną wykorzystane pieniądze, które dziecko zarabia.
Prawnik wyjaśnia
Zatrudnianie dzieci
Zatrudnianie dzieci na podstawie stosunku pracy właściwie naleŜy uznać za dopuszczalne
jedynie w sytuacjach przewidzianych prawem.
Przypadki, kiedy dziecko moŜe zostać
zatrudnione, określa kodeks pracy w dziale „Zatrudnianie młodocianych”. Młodocianym w
rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190
§ 1). Zabronione jest natomiast zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat (art. 190 § 2).
Zatrudnienie młodocianych, jeŜeli wyjątkowo jest moŜliwe, poddane jest licznym rygorom.
Przede wszystkim wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
•
•

ukończyli co najmniej gimnazjum,
przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, Ŝe praca danego rodzaju nie zagraŜa
ich zdrowiu. (art. 191 § 1).

Młodociany, na podstawie umowy o pracę, moŜe być zatrudniony przy wykonywaniu jedynie
lekkich prac. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza słuŜby
medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.
Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie moŜe
przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy
młodocianego nie moŜe przekraczać 2 godzin.
Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie moŜe przekraczać 7 godzin na
dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie
moŜe jednak przekraczać 6 godzin.
Jak widać, moŜliwości nawiązania stosunku pracy z osobą niepełnoletnią są bardzo
ograniczone. Generalnie jest to rozwiązanie słuszne – przede wszystkim bowiem dziecko winno
mieć zapewnioną moŜliwość nauki i harmonijnego rozwoju bez konieczności poświęcania się
pracy zawodowej. Znajduje to potwierdzenie w Konwencji o Prawach Dziecka, która stanowi, iŜ
Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed
wykonywaniem pracy, która moŜe być niebezpieczna lub teŜ moŜe kolidować z kształceniem
dziecka, bądź moŜe być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego,
umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego (art. 32)
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Kodeks pracy dopuszcza moŜliwość wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez
dziecko do ukończenia przez nie 16 roku Ŝycia wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego
działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga to uprzedniej zgody
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a takŜe zezwolenia właściwego
5
inspektora pracy (art. 304 ).
Poza przypadkami wskazanymi wyŜej nie wolno zatrudniać dziecka, które nie ukończyło 16 roku
Ŝycia na podstawie innej niŜ stosunek pracy – tzn. podejmowanie zajęć zarobkowych, np. na
podstawie umowy zlecenia.
Jest natomiast moŜliwe, aby dziecko, które ukończyło 16 lat podjęło działalność zarobkową na
podstawie umów cywilnoprawnych np. zlecenia. MoŜe się to jednak odbywać wyłącznie za
wiedzą i zgodą rodziców (przedstawicieli ustawowych). Ponadto nie moŜe się wiązać z
negatywnymi konsekwencjami – np. dla zdrowia lub rozwoju – dziecka.

Zajmijmy się jednak korepetycjami udzielanymi przez czynnych zawodowo
nauczycieli – niby ratujących przyszłość dziecka. Od jakiegoś czasu nazywa się to
„przemysłem korepetycyjnym” i budzi emocje zarówno w duŜych miastach, jak i w
niewielkich miejscowościach, na wszystkich krańcach Polski. Pewien doświadczony
urzędnik oświatowy powiedział niedawno, Ŝe w tej chwili korepetycji nie ma tylko tam,
gdzie juŜ zupełnie nie ma pieniędzy.
Korepetycje stały się zjawiskiem masowym. Udziela się ich wszędzie uczniom
kiepskich szkół, bo rodzice są przeraŜeni perspektywą braków edukacyjnych u swoich
dzieci i tym, Ŝe przez to dzieci nie poradzą sobie na kolejnych etapach kształcenia. Są
równieŜ w szkołach o najwyŜszej renomie, bo tam wyznacza ją przede wszystkim
wysoki poziom wymagań nauczycieli w stosunku do uczniów.
Na przykład panuje przekonanie, Ŝe języka obcego nie moŜna nauczyć się w szkole.
„Nauczyciel jedynie odpytuje, przy pomocy dzieci uczących się poza szkołą udaje, Ŝe
coś robi, podtrzymuje fikcję, a za prawdziwą naukę języka trzeba zapłacić „na mieście”
- korepetycje, kursy, bez tego uczeń jest bez szans” - tak z goryczą opisał zjawisko
jeden z rodziców w czasie jednego z programów telewizyjnych poświęconych
„przemysłowi korepetycyjnemu”. Nie jest to opinia odosobniona.
Wydaje się, Ŝe opłacanie korepetycji przez wiele rodzin zostało uznane za nieodzowny
warunek odniesienia sukcesu w przyszłości. „Matki płaczą i płacą. Wszystkie dzieci z
mojego środowiska chodzą na jakieś korepetycje.” Kiedy przed kilkunastoma laty
dzieci autorki tych słów kończyły szkołę, korepetycje były zjawiskiem rzadkim –
korzystali z nich nieliczni, którzy mieli kłopoty z jakąś konkretną grupą przedmiotów,
a w innych dziedzinach byli utalentowani. Rozprzestrzenieniu się korepetycji winni są
po części rodzice, którzy są jednym z najwaŜniejszych elementów tego mechanizmu i
to bardzo waŜnym, bo to oni mają pieniądze, o które toczy się gra. Z najlepszymi
intencjami wchodzą do niej, nie przeczuwając, Ŝe jej ofiarą bardzo często, jeŜeli nie
zawsze będzie ich dziecko.

W wielu przypadkach korzystanie z korepetycji ma podłoŜe wyłącznie snobistyczne.
Wyliczanki „ile kto opłaca dziecku korepetycji” i licytacja „kto daje więcej”, są stałym
punktem spotkań towarzyskich w bardzo róŜnych środowiskach.
Magda od początku szkoły podstawowej chodziła na indywidualne lekcje języka
angielskiego poza szkołą. W V klasie zaczęła chodzić równieŜ na korepetycje z języka
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polskiego. W szkole miała piątki, ale rodzice uznali, Ŝe lepiej będzie dla jej przyszłości,
jeśli juŜ teraz zacznie pogłębiać wiedzę w czasie regularnych spotkań z nauczycielką
gimnazjum. W VI klasie, przez pół roku, dwa razy w tygodniu spotykała się z
nauczycielką, która indywidualnie przygotowywała ją do testów. W gimnazjum do
angielskiego i polskiego doszła jeszcze matematyka, z której Magda dostawała „słabe”
oceny (czyli - czwórki i trójki). Kiedy była w drugiej klasie gimnazjum, mama wróciła z
jakiegoś przyjęcia bardzo zaniepokojona poniewaŜ okazało się, Ŝe większość dzieci jej
znajomych juŜ od dawna ma korepetycje z biologii, tak na wszelki wypadek, bo „gdyby
potem dzieciak postanowił iść na medycynę, to moŜe się okazać, Ŝe nie zdąŜy
przygotować się na czas.” Mamie ten argument wydał się trafny, za to Magda wpadła
w histerię. Powiedziała, Ŝe juŜ i tak nie ma na nic czasu, bo chodzi do najlepszego
gimnazjum w swoim mieście, gdzie jest bardzo wyśrubowany poziom i codziennie wiele
czasu musi poświęcać na przygotowanie się do lekcji. Poza tym musi przygotowywać
się do korepetycji. Dodatkowych zajęć juŜ nie wytrzyma.
Mało kto wie, Ŝe kiedy rodzice przechwalają się przed całym światem tym, ileŜ to
pieniędzy inwestują w korepetycje, ich dzieci zwyczajnie się tego wstydzą. Dla nich
korepetycje to ujma - świadczą o tym, Ŝe są gorsi, mniej inteligentni od swoich
kolegów, bo nie potrafią sami opanować materiału z którym inni jakoś sobie radzą.
Nawet w anonimowych ankietach, oszukują, Ŝe z Ŝadnych korepetycji nie korzystają.
Zjawisko powszechnych korepetycji przeraŜa teŜ coraz więcej nauczycieli. Ich zdaniem
taka „szkoła po szkole” przynosi ambitnym dzieciom znacznie więcej szkód niŜ
korzyści poniewaŜ rodzice często stawiają dzieciom zbyt wysokie wymagania i nie
potrafią zaakceptować tego, Ŝe ich dzieci nie w kaŜdej dziedzinie są wybitne. Usiłują
osiągnąć to dając korepetycje ze wszystkich przedmiotów, z których dziecko jest
chociaŜ trochę słabsze od innych. W ten sposób nie tylko „rozdeptują na miazgę”
ambicję i poczucie własnej wartości dziecka, ale równieŜ zabierają mu cenny czas,
który powinno przeznaczyć na to, by znaleźć w sobie szczególne uzdolnienia i
zainteresowania, czyli dziedziny, w których byłoby najlepsze i w których juŜ teraz
powinno zacząć się rozwijać.
Tymczasem wiele dzieci twierdzi, Ŝe rodzice często z a k a z u j ą im zajmować się
tym, do czego mają predyspozycje, w czym osiągają bardzo dobre rezultaty.
Zaoszczędzony w ten sposób czas kaŜą inwestować w te przedmioty, które im słabiej
idą. W dodatku, zdaniem nauczycieli, rodzice nie mają świadomości, Ŝe obłoŜony
bezsensownymi korepetycjami uczeń o d p o c z y w a n a l e k c j a c h w s z k o l
e, bo na korepetycjach siedzi twarzą w twarz z nauczycielem i musi dać z siebie
wszystko. Czas spędzony w szkole, gdzie metody i tempo pracy jest dostosowane do
całej grupy, jest dla niego zmarnowany.
W telewizyjnym programie o korepetycjach paru telefonujących do studia nauczycieli
prosiło, by zaapelować do rodziców na antenie: mniej korepetycji, więcej miłości i
uwagi, więcej rozmów, nawet, a moŜe szczególnie, takich „o Ŝyciu w ogóle”. O to
samo coraz głośniej apelują psycholodzy. Ich zdaniem w tej chwili korepetycje częściej
komplikują uczniom Ŝycie, niŜ je ułatwiają.
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Mechanizmy wymuszania korepetycji w ostatnich latach były opisywane juŜ
wielokrotnie. Nakręcanie rynku korepetycji moŜna łatwo zaobserwować. Główny etap
rekrutacji na korepetycje odbywa się w I klasach gimnazjum i liceum. Dlatego
podstawowa rada skierowana do rodziców zwracających się do nas o pomoc w
wyborze szkoły dla dziecka, zawsze brzmi: przyglądanie się szkołom najlepiej zacząć
przynajmniej rok przed podjęciem decyzji. Przede wszystkim trzeba obserwować
wybrane szkoły przez pierwszy miesiąc roku szkolnego. JeŜeli w ciągu pierwszych
tygodni roku szkolnego dzieci zaliczyły juŜ po parę klasówek i sprawdzianów z
większości przedmiotów, wystawiono z nich wiele jedynek, które zostały skwapliwie
wpisane do dziennika, to znaczy, Ŝe szkoła ta pracuje dla „przemysłu
korepetycyjnego”. JeŜeli rodzice zdecydują się na taka szkołę, okaŜe się ona bardzo
kosztowna dla nich, a całkiem moŜliwe, Ŝe równieŜ rujnująca psychikę ich dziecka. W
rezygnacji z tej właśnie szkoły moŜe nam przeszkadzać to, Ŝe najprawdopodobniej jest
to szkoła o bardzo wysokiej renomie, taka, po której dzieci dostają się do najlepszych
szkół czy uczelni. Owszem, tyle, Ŝe ten wysoki poziom jest w ogromnym, moŜe nawet
decydującym stopniu, efektem wysiłków korepetytorów, których muszą opłacić
rodzice.
Nauczycielka szkoły podstawowej w niewielkim mieście, zawsze bardzo zaprzyjaźnia się
ze swoimi wychowankami. Wiele jeszcze lat po skończeniu szkoły spotyka się z swoimi
uczniami, wysłuchuje ich zwierzeń, radzi w kłopotach. Od jakiegoś czasu coraz bardziej
martwi się o „swoje dzieciaki”, bo obserwuje w miasteczku narastanie zjawiska, które
dawniej zupełnie tam nie występowało. JuŜ we wrześniu dzieci, które jeszcze niedawno
były takie dumne z tego, Ŝe dostały się do jednego z dwóch najlepszych w mieście
gimnazjów, przychodzą do niej przeraŜone. Do tej pory były świetnymi, bardzo pilnymi
uczniami, teraz okazuje się, Ŝe nic nie robiły przez całą podstawówkę, nic nie potrafią,
są tępe, nic nie rozumieją i dostają mnóstwo jedynek. Zrozpaczeni rodzice juŜ od
początku października skwapliwie szukają korepetytorów i z czasem, ale powoli
sytuacja poprawia się i oceny stają się lepsze. Dzieciaki znowu stają się bardzo
dobrymi uczniami. Jednak większość dzieci juŜ do ukończenia szkoły chodzi na
korepetycje z „najgroźniejszych” przedmiotów. W pierwszej klasie liceów historia się
powtarza Bez względu na to, do jakiej szkoły dziecko pójdzie, okazuje się kompletnym
nieukiem przynajmniej z paru przedmiotów. Tyle, Ŝe teraz rodziny znają juŜ jedyne
remedium - trzeba szybko dać dziecku korepetycje.
To, Ŝe większość dzieci zakwalifikowanych do szkoły, nie ma wiedzy, która ich
nowemu nauczycielowi wydaje się niezbędna do kontynuowania nauki, nie powinna
być problemem rodziców. To nowy nauczyciel jest od tej chwili odpowiedzialny za
poziom wiedzy swoich uczniów i jeśli uwaŜa, Ŝe mają braki powinien je z nimi
nadrobić. Dopóki tego nie zrobi, nie powinien wpisywać uczniom ocen
niedostatecznych do dziennika. Wnikliwe analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych uczniów naleŜy do szkoły, gdzie powinno się organizować dla nich
nieodpłatną pomoc.
W tej chwili winą za niepowodzenia obciąŜa się jedynie uczniów i ich rodziców.
Nauczyciele, którzy stawiają bardzo duŜo ocen niedostatecznych, nie są rozliczani z
jakości swojej pracy, nawet, kiedy sprawdzając wiedzę z materiału, który oni sami
tłumaczyli, większości uczniów stawiają jedynki. Nasuwa się samo, Ŝe musieli źle
wytłumaczyć i te lekcje wyraźnie im nie wyszły. Tłumaczenie, Ŝe „nauczyciel na
pewno uczy świetnie, tylko uczniom uczyć się nie chce”, które często słyszy się w
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takich przypadkach, jest w tym miejscu całkowicie chybione, bo jednym z zadań
nauczyciela, niezwykle waŜnym, jest zaciekawienie uczniów swoim przedmiotem i
sprawienie, Ŝeby c h c i e l i go zgłębiać. MoŜe się zdarzyć, Ŝe pojedynczy uczniowie
nie dadzą się zmotywować do pracy, ale jeśli ktoś nie potrafi zmotywować w i e l u
uczniów, nie powinien być nauczycielem. Rodzice, zamiast wydawać mnóstwo
pieniędzy i zabierać dzieciom czas korepetycjami, powinni zwrócić uwagę dyrekcji
szkoły na niepokojące zjawisko. JeŜeli dyrektor nie potrafi wpłynąć na nauczyciela,
moŜna zwrócić się z do nadzoru pedagogicznego, czyli do kuratorium oświaty.

Czasem zdarza się, Ŝe „zalewy jedynek” nie są wynikiem braku zdolności nauczyciela.
W najbardziej patologicznych przypadkach chodzi po prostu o interes.
Wiktor trafił na nauczycielkę języka angielskiego, która wyróŜniała uczniów,
chodzących do niej na korepetycje. Pierwsza lekcja w klasie polegała na zastraszaniu
potem, bez względu na ilość włoŜonej przez dziecko pracy, oceny wahały się między 2 a
3. Matka zorganizowała chłopcu korepetycje. Dwa razy w tygodniu udzielała ich
studentka anglistyki, ale oceny Wiktora nie ulegały zmianie. Chłopak był coraz bardziej
załamany, a korepetytorka zdezorientowana. Postanowiły, Ŝe matka powie nauczycielce
o korepetycjach i poprosi o pomoc w zweryfikowaniu korepetytorki. Nauczycielka była
zmieszana, stwierdziła, Ŝe widzi juŜ znaczną poprawę, chociaŜ moŜe jeszcze nie widać
tego w ocenach. Jednak jest przekonana, Ŝe wszystko idzie w dobrym kierunku i juŜ
wkrótce stopnie się poprawią. Od tego dnia oceny zmieniły się radykalnie. Chłopiec
dostawał czwórki i piątki, choć jego zdaniem - jakość jego odpowiedzi wcale się nie
zmieniła. Inne dzieci, które chodziły na korepetycje do swojej nauczycielki, nigdy nie
miały takich problemów.
MoŜe być jeszcze gorzej, kiedy nauczyciel podejmując trud wystawiania całej fury
jedynek, pracuje dla siebie, a nie po to, by dać zarobić innemu nauczycielowi. Wtedy
korepetycje u innych nauczycieli, choćby i najlepszych, nie dają Ŝadnego rezultatu
widocznego w ocenach.
Pewna młoda nauczycielka dorabiała do pensji korepetycjami. Zawsze pilnowała, by
nie udzielać ich uczniom szkoły, w której pracowała, a miała ich wielu. Czasami
zwracała uwagę, Ŝe wiedza, z którą przychodzili do niej niektórzy uczniowie jest
całkiem przyzwoita. Ich rodzice jednak twierdzili, Ŝe korepetycje są niezbędne, bo mają
duŜo jedynek. Skąd te jedynki? Kiedyś w pokoju nauczycielskim usłyszała mimochodem
od swojej starszej koleŜanki: „Z takimi, którzy podbierają uczniów, nie ma co się
patyczkować. Ja wypracowuję sobie rynek, a cwaniak bierze mi ucznia i zgarnia
pieniądze. To ja dalej sadzę jedynki, a jak rodzice przychodzą pytać, co się dzieje, to
mówię, Ŝe było nie brać byle kogo na korepetycje, to by pieniądze nie były
zmarnowane”. Po tym młoda nauczycielka zrezygnowała całkowicie z udzielania
komukolwiek korepetycji i z dodatkowych zarobków. Nie chciała, Ŝeby ktokolwiek mógł,
choćby pomyłkę, ustawić ją w jednym szeregu z tamtą panią.
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Trudno w to uwierzyć, ale coraz częściej okazuje się, Ŝe umieszczenie dziecka w szkole
niepublicznej sprzyja oszczędnościom w budŜecie rodzinnym. Na przykład rodzice
przenieśli ucznia do takiej szkoły, poniewaŜ „renomowane warszawskie liceum
pompowało jedynie pieniądze na korepetycje”, jak to określiła moja rozmówczyni.
Rodzice Patryka opłacali korepetycje z trzech przedmiotów i kurs językowy. Kiedy
okazało się, Ŝe chłopak nie daje sobie rady z kolejnym przedmiotem, rodzice zaczęli
zastanawiać się nad zmianą szkoły. ObciąŜenia osiągnęły bowiem poziom, w którym
rodziny nie było juŜ stać na kolejne lekcje dodatkowe, a ilość jedynek z przedmiotów
„wspieranych” nie zmniejszała się dość szybko. Patryk był przemęczony i przekonany,
Ŝe do niczego się nie nadaje. Po przeliczeniu okazało się, Ŝe na korepetycje rodzice
wydają więcej niŜ wynosi opłata czesnego w szkole społecznej. Po przeniesieniu
problemy z nauką skończyły się od razu. Chłopak zdał bez problemu na SGH.
Podobne jest w niepublicznych szkołach podstawowych. Nauczyciel, który w czasie
lekcji zauwaŜa u któregoś z uczniów jakikolwiek problem z przyswajaniem materiału,
tego samego dnia zostaje z nim po lekcjach, by pomóc mu indywidualnie i nie dopuścić
do narastania zaległości. Oczywiście dzieje się to nieodpłatnie.

Podręczniki
Podręczniki są drogie. Dla niektórych rodziców zbyt drogie, szczególnie w tych
szkołach, w których nauczyciele często zmieniają poglądy na to, które z nich są
najlepsze. Jeśli nauczyciel w jednym roku korzysta z jednego typu podręczników, a juŜ
w następnym Ŝąda zupełnie innych, pozbawia uczniów moŜliwości odkupienia od
starszych kolegów uŜywanych, tańszych ksiąŜek, a ci starsi nie mogąc ich sprzedać
tracą źródło zdobycia przynajmniej części pieniędzy na zakup nowych.
W wielu szkołach bierze się juŜ pod uwagę te zaleŜności, nauczyciele z wielkim
namysłem podchodzą do projektu zmiany podręczników, a przed zakończeniem roku
szkolnego albo wkrótce po jego rozpoczęciu, organizuje się szkolne giełdy uŜywanych
podręczników. Zdarzają się teŜ wychowawcy, którzy załatwiają te sprawy na własną
rękę, umawiając się z kolegami pracującymi ze starszą klasą na zorganizowanie dla
swoich uczniów małej giełdy.
Jeśli szkole jeszcze nie praktykuje się czegoś takiego, najwyŜszy czas, Ŝeby organizacją
takiej imprezy zajęła się rada rodziców. To oczywiście nie znaczy, Ŝe mają to zrobić ci
troje, którym powierzono główne stanowiska w tej organizacji. PrzecieŜ wszyscy
rodzice są członkami tej rady. Wystarczy dogadać się z przewodniczącym rady i z
dyrektorem szkoły, zachęcić do współpracy jeszcze paru rodziców po prostu
zorganizować giełdę uŜywanych podręczników..

Wyjazdowe szaleństwo
Nie bez powodu szkoły lubią wysyłać uczniów na wycieczki i inne wyjazdy,
szczególnie klasowe. Dobrze przygotowany wyjazd w atrakcyjne dla dzieci miejsce,
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nie tylko pozwala im poznać kolejny kawałek świata i dostarcza istotnych, łatwiej
zapamiętywanych informacji. To takŜe szansa na zintegrowanie grupy i zupełnie inne
działania wychowawcze. Nauczyciele, którzy kaŜdego roku organizują bardzo duŜo
wycieczek, biwaków i rajdów twierdzą, Ŝe tylko wtedy mogą naprawdę solidnie
pracować wychowawczo, bo w szkole jest na to zbyt mało czasu. Mają oni jeszcze
jedną zaletę - potrafią organizować wyjazdy bardzo tanie, a tym uczniom, których
rodziców i tak nie byłoby na nie stać, potrafią zredukować koszty albo pomóc w inny
sposób poniewaŜ wycieczki, w których moŜe wziąć udział tylko część kolegów z klasy,
przynoszą dzieciom więcej szkody niŜ poŜytku.
Jednym z podstawowych źródeł dofinansowywania szkolnych wyjazdów, jest fundusz
rady rodziców czyli nasze składki na tzw. komitet rodzicielski. W niektórych klasach
tworzy się poza tym własny fundusz „wsparcia wycieczkowego”. Jego dobre
funkcjonowanie zaleŜy przede wszystkim od taktu i wzajemnego zaufania między
rodzicami a wychowawcą. Nauczyciel musi sam decydować, komu jaką sumę naleŜy
przyznać, w Ŝadnym wypadku nie ujawniając nazwisk obdarowanych uczniów, ani
powodów, które nim kierowały przy podejmowaniu decyzji. MoŜe się rozliczyć
podając wyłącznie liczbę dzieci i kwotę dotacji. Szkoda, Ŝe nie wszyscy nauczyciele są
gotowi na takie ryzyko, chociaŜ trudno się dziwić, Ŝe wielu z nich woli nie
prowokować losu i pozostać poza sferą jakichkolwiek podejrzeń.
Dobrą praktyką niektórych nauczycieli jest w c z e ś n i e j s z e u z g a d n i a n i e z
rodzicami uczniów, jakie sumy mogą przeznaczyć na wyjazdy swoich dzieci. Coraz
więcej szkół umoŜliwia starszym uczniom zarobienie części pieniędzy na wycieczki, w
ramach szkolnych mini przedsiębiorstw. Dzieci produkują i sprzedają kartki
świąteczne, ozdoby choinkowe, hodują rozsady kwiatów, sprzedają, na
organizowanych w szkole kiermaszach, tanie ksiąŜki i wszystko, co w domu
niepotrzebne. Pracują przy nasadzeniach lasów, wynajmują się do malowania
parkanów, grabienia posesji, strzyŜenia trawy itp. Wszystkie takie przedsięwzięcia są
dla rodziców bardzo cenne nie tylko z powodu pieniędzy, które moŜna dzięki temu
zaoszczędzić. Uczą przedsiębiorczości, szacunku do pracy, rzeczywistej wartości
pieniędzy, wyrabiają w dzieciach systematyczność i pracowitość, dlatego wymagają
wsparcia i aprobaty. Nie ma co ukrywać, sukces finansowy oraz cała ukryta wartość
wychowawcza takich przedsięwzięć, zaleŜy przede wszystkim od zaangaŜowania
rodziców, pomocy w szukaniu pracy, podsuwania pomysłów na atrakcyjną dla
kupujących produkcję, czasem nawet nauczenia dzieci „jak się to robi”. Na jarmarkach
i kiermaszach szkolnych to głównie rodzice uczniów robią zakupy czyli „przekładają
pieniądze z kieszeni do kieszeni”. Dlatego niektóre komitety rodzicielskie wkładają
duŜo zbiorowej energii w pomoc dzieciom, przede wszystkim w wypromowaniu
imprezy na zewnątrz tak, by ściągnąć na nią jak najwięcej okolicznych mieszkańców.
Takie działania podejmowane są jedynie w szkołach, które do swojej pracy podchodzą
powaŜnie, a wycieczki traktują jako moŜliwość znacznie efektywniejszej pracy z
dziećmi. W tych szkołach podchwytuje się nawet takie pomysły dzieci, jak zwiedzanie
czeskiej Pragi, Wilna, czy powłóczenia się przez trzy tygodnie wakacji po Rodopach,
bo wiadomo, Ŝe koszty takich wypraw będą niewielkie i wszyscy będą mogli wziąć w
nich udział.
Prawdziwą plagą są natomiast wyjazdy organizowane przez rozmaite biura podróŜy i
agencje turystyczne, wykupywane przez szkoły jako gotowa usługa. Nie dość, Ŝe cena
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zawiera w sobie marŜę, to w dodatku jest nieraz obciąŜona innymi kosztami, na
przykład prowizją dla nauczyciela, który zgodził się pośredniczyć między firmą a
rodzicami uczniów. Bywa, Ŝe firma stosuje nieco czystsze formy promocji swoich
usług, proponując „bonusy” dla szkoły w postaci materiałów biurowych, czy jakiegoś
sprzętu albo dodawanie do określonej liczby uczestników, którzy opłacą pełen koszt
wycieczki darmowych miejsc. Nie ma co się łudzić. Prowizje, sprzęt i darmowe
miejsca są wliczone w koszt usługi i - najczęściej - obciąŜane prowizją dla firmy.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, po kilku dość głośnych skandalach ogłosiło
niedawno, Ŝe szkołom, a tym bardziej nauczycielom, nie wolno przyjmować w zamian
za taką współpracę, Ŝadnych korzyści. Mimo to akwizytorzy nadal krąŜą, bo wycieczka
szkolna to dla nich „złoty” interes.
Uczniowie pewnego liceum, kiedy w szkole odbywały się matury, pojechali z plecakami
i namiotami na dziewięciodniową wycieczkę po Beskidach. Koszty to przejazd
pociągiem w obie strony i wyŜywienie. Nauczycielka - od lat przewodnik PTTK,
posłuŜyła się swoimi licznymi znajomościami, Ŝeby obniŜyć je do minimum. Dzięki temu
dzieciaki mogły zobaczyć znacznie więcej, niŜ na zwyczajnej wycieczce. Po drodze
grupa nawiązała teŜ nowe znajomości. Na przykład w czasie postoju przy sklepie,
dziewczyny zagadały do leśniczego i od słowa do słowa, okazało się, Ŝe przydałaby mu
się pomoc w sprzątaniu okolic szlaku turystycznego. Dzieci były chętne - jeŜeli pozwoli
im rozbić namioty w jakimś ładnym miejscu z dostępem do wody. Wychowawczyni nie
miała nic przeciwko drobnej zmianie programu, pod warunkiem, Ŝe pan leśniczy
przyjdzie wieczorem i poopowiada o tutejszym lesie i o historii tych terenów. Dzieciaki
przez cztery godziny sprzątały las pod kierunkiem dwóch gajowych, a kiedy wróciły, na
polanie nieopodal leśniczówki, gdzie rozstawiły wcześniej swoje namioty, czekało
drewno na ognisko. Leśniczy przyszedł z kolegą, zawołanym gawędziarzem, ze skrzynką
kiełbasy i wielkim słojem miodu z własnej pasieki. Następnego dnia grupa doszła do
wsi, w której uprzedzony przez leśniczego nauczyciel małej szkoły zaprosił ich do
opróŜnionej z ławek klasy i łazienki z nagrzaną specjalnie dla nich wodą. Pan leśniczy
obiecał zwrócić opał. A wieczorem było ognisko z miejscowymi dzieciakami, które
miały własny, malutki ale rozśpiewany zespół regionalny.
W tym samym czasie inna klasa z tego samego liceum, pojechała na trzydniową
wycieczkę organizowana przez biuro podróŜy. Jej uczestnicy musieli zapłacić ponad
dwa razy więcej, niŜ ich „długodystansowi” koledzy. W dodatku po powrocie dwóch
uczestników skreślono z listy uczniów za upicie się na wycieczce.
MoŜliwości obniŜania kosztów wycieczek jest naprawdę mnóstwo: „wymiana
wycieczkowa” ze szkołami w innych miejscowościach, wycieczki jako nagroda za
jakąś pracę, korzystanie z zaprzyjaźnionych schronisk i domów wycieczkowych,
członkostwo PTTK, PTSM itp. Warto wspólnie z wychowawcą klasy zastanowić się
nad tym dobrze juŜ na pierwszej wywiadówce, bo bardzo rodzice mają rozmaite
moŜliwości załatwienia wycieczek tak, Ŝe będą nie tylko atrakcyjne, ale i znacznie
tańsze niŜ te sprzedawane przez firmy: pospieszne, z byle jakimi przewodnikami,
„tłukącymi” ograne teksty z ogranego programu, którym przed laty raczyli wycieczki
zakładowe.
Zbyt drogie wycieczki to przykry problem, szczególnie, jeśli rządny wyŜszej prowizji
nauczyciel usiłuje zmusić do udziału jak najwięcej uczniów nie licząc się z ich
materialnymi moŜliwościami, ale zbyt drogie „zielone” lub „białe” szkoły, to dla
niektórych rodziców prawdziwa katastrofa finansowa. Od wycieczek róŜnią się tym, Ŝe
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trwają dłuŜej, a podczas pobytu dzieci mają zajęcia z jakiegoś przedmiotu z własnym
nauczycielem, albo realizują jakiś niezaleŜny program (np. profilaktyczny). Taki
wyjazd jest oczywiście odpowiednio droŜszy od zwykłej wycieczki. Rodzice zdają
sobie sprawę, Ŝe ich dziecko moŜe wiele stracić, jeśli nie pojedzie.

Jak konieczność rezygnacji z takiego wyjazdu ma się do prawa dziecka do nauki?
Szkoła, co prawda, ma obowiązek umoŜliwienia takiemu dziecku chodzenie na lekcje
do równoległej klasy, ale jak uczy doświadczenie, większość takich „opuszczonych”
dzieci robi co moŜe, by tego uniknąć. Konieczność dołączenia do nowej grupy jest
przez nie odbierana jako „kara dodatkowa” za brak moŜliwości uczestniczenia w
wycieczce. Dlatego takie nieobecności nie są zazwyczaj zbyt rygorystycznie rozliczane
przez nauczycieli. Najczęściej nie są nawet wpisywane do dziennika.
Ojciec Darka przez prawie rok nie miał pracy. Rodzina, której przedtem powodziło się
bardzo dobrze, musiała teraz bardzo mocno zaciskać pasa. Dla pana F. szczególnie
bolesne były sytuacje, w których trzeba było oszczędzać na dzieciach. Kiedy klasa
Darka pod koniec września wyjeŜdŜała na obóz integracyjny, rodzina stanęła na
głowie, Ŝeby mógł pojechać. Po powrocie chłopca, słuchając jego opowieści, ojciec
pomyślał, Ŝe jeśli uczniowie mieliby się na tym wyjeździe zintegrować, to najwyŜej z
nudów. Obóz był drogi i źle zorganizowany. Pół roku później klasa wyjeŜdŜała na
trwającą dziesięć dni „zieloną szkołę”, w czasie której uczniowie mieli „zaliczyć” cały
dział programu z geografii. Tym razem państwo F. w Ŝaden sposób nie byli w stanie
zdobyć pieniędzy. Darek cierpiał, bo nie pojechał z klasą i musiał sam wykuć cały
materiał z zadanych mu przez nauczyciela lektur, Ŝeby potem zaliczyć go indywidualnie.
Ojciec cierpiał, bo „nie sprawdza się jako ojciec”. Po powrocie klasy z wycieczki ich
jednak nastroje się zmieniły: trzej najbliŜsi kumple Darka zostali przyłapani na piciu
alkoholu z miejscowymi dziewczynami. Rada pedagogiczna postanowiła skreślić ich z
listy uczniów. Dla Darka, i dla jego ojca było jasne, Ŝe chłopak byłby wtedy z
kumplami. W ciągu paru tygodni po powrocie klasy pan F. brał udział w kilku
zebraniach rodziców, związanych z sytuacją chłopców wyrzucanych ze szkoły. O tym,
co działo się do tej pory na innych wycieczkach, mówili bez skrępowania rodzice
broniący swoich synów. Dołączali do nich inni, którzy od swoich dzieci dowiadywali
się o sprawach mroŜących krew w Ŝyłach. Jeden z ojców wyznał, Ŝe jego syn od roku
nie jeździ na wycieczki klasowe, poniewaŜ po jego powrocie z jednej z nich zbadał jego
mocz na zawartość narkotyków – wykrył marihuanę i amfetaminę. Rodzice coraz
gorzej oceniali te wycieczki, drogie, długie, bez programu i bez właściwej opieki,
przypominały raczej dodatkowe urlopy dla nauczycieli, a młodzieŜy słuŜyły głównie
jako doskonała okazja do nieskrępowanych zabaw typu: alkohol, narkotyki, seks.
Z przykrością muszę dodać, Ŝe to nie był jednostkowy przypadek, a raczej taki
ogólnopolski wycieczkowy zwyczaj.
Moi przyjaciele prowadzą schronisko w Bieszczadach. Bywam u nich kilka razy w
roku o stałym tematem naszych rozmów są opowiadania o tym, co wyrabiały kolejne
szkolne wycieczki. Pobyt wycieczki dobrze przygotowanej i prowadzonej, jest dla
właścicieli schroniska tak wielkim wydarzeniem, Ŝe dzwonią do mnie, Ŝeby mi o tym
szczegółowo opowiedzieć.
W ciągu kilkunastu ostatnich lat badałam mnóstwo spraw związanych ze skreśleniami z
listy uczniów po wycieczkach. Bardzo często razem z „ofiarą” przychodzili jego
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koledzy, którzy „mieli więcej szczęścia” – robili to samo, ale „nie wpadli”... Z
wszystkich tych opowieści z czasem wyłonił się koszmarny obraz milczącego układu,
który większość organizatorów zawiera z uczniami. Róbcie co się wam podoba, ale my
nie moŜemy tego zobaczyć. Kto złamie ten układ, poniesie konsekwencje. Powodów
takich „przegięć” w większości szkół się nie analizuje, a juŜ o tym, Ŝe być moŜe na tej
samej wycieczce działy się znacznie gorsze rzeczy, w ogóle się nie mówi.
Czy moŜna uniknąć zagroŜeń, które niosą ze sobą źle zorganizowane wycieczki,
szczerze mówiąc nie wiadomo, bo nawet dzieci, które są bardzo otwarte w stosunku do
swoich rodziców, niechętnie opowiadają o tym, co się na nich dzieje. Jedyne, co moŜna
zrobić, to nie przegapiać sygnałów, Ŝe w szkole „wycieczkowe śmieci zamiata się pod
dywan”, bo tak naprawdę tym jest skreślenie z listy uczniów, którzy coś przeskrobali
albo zaproszenie na godzinę wychowawczą psychologa z pogadanką o szkodliwości
zachowań, za które ich wyrzucono ze szkoły. Takie działanie szkoły niczego nie
naprawi, słuŜy jedynie „odfajkowaniu” problemu. Nie odwaŜyłabym się wysłać swoich
dzieci na wycieczkę w takiej szkole.

Mundurki i inne ubranka
Do Rzecznika Praw Dziecka i Rzeczników Praw Ucznia w kuratoriach zgłaszają się co
jakiś czas uczniowie, Ŝeby dowiedzieć się, czy ich szkoła moŜe wprowadzić obowiązek
noszenia szkolnych mundurków. Odpowiadamy – m o Ŝ e, ale nie z dnia na dzień. Musi
to potrwać, czasem nawet parę lat. Tym, którzy zostali przyjęci do jeszcze
„niemundurowej” szkoły, nie grozi Ŝaden przymus. Jeśli zgodzą się. mogą chodzić w
mundurkach, nie będą chcieli, to nie.
W pewnym dobrym liceum z tradycjami, załoŜonym jeszcze za cara, postanowiono
przywrócić zwyczaj chodzenia w mundurkach. Pomysł wypłynął od rady pedagogicznej,
ale większość rodziców i samorząd uczniowski przyjęli go z entuzjazmem. Na początku
mowa była o dwóch wersjach stroju: codzienny (biała koszulka, granatowe spodnie lub
spódnica, granatowy sweter lub kurtka) i galowy, specjalnie zaprojektowany i szyty na
zamówienie. Po dyskusjach odrzucono pomysł strojów galowych, bo wielu rodziców
zwyczajnie nie byłoby na nie stać. Wydawało się, Ŝe teraz juŜ wszyscy powinni być
zadowoleni, ale grupa uczniów za Ŝadne skarby nie chciała dać się umundurować.
Twierdzili, Ŝe kiedy zapisywali się do tej szkoły moŜna było w niej mieć taki strój, na
jaki ma się ochotę i nie chcą zmieniać swoich odzieŜowych obyczajów. Powstał wokół
tego straszny konflikt. Obie strony, zwolennicy i przeciwnicy mundurków, walczyły jak
lwy. Zwrócono się do kuratorium, a kuratorium, mimo całej sympatii dla pomysłu
przywrócenia w tej szkole tradycji noszenia mundurków, stanęło po stronie
zbuntowanych dzieci, bo miały rację - „nie zmienia się zasad w czasie gry”.
Uczniowie, którzy zostali przyjęci do szkoły „niemundurowej”, muszą mieć prawo
wyboru, albo dadzą się zachęcić do ujednolicenia stroju, albo będą ubierali się „po
staremu”. Jeśli jednak większość uczniów tego chce, powinno się mundurki
wprowadzić. Tyle, Ŝe stopniowo, nikogo z dawnych uczniów nie zmuszając do ich
noszenia.
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JeŜeli mundurki mają stać się z czasem obowiązującym strojem, w statucie szkoły
powinien się znaleźć odpowiedni zapis, na przykład ustalenie, Ŝe nowe roczniki będą
miały o b o w i ą z e k noszenia w szkole określonego mundurka, a w przypadku
uczniów ze starszych roczników - panuje dobrowolność wyboru stroju, bo starszych
uczniów moŜna tylko agitować, przekonywać i zachęcać. Dobry przykład mogą dać teŜ
nauczyciele, sami ubierając się do pracy w coś w rodzaju mundurka.
W pewnej amerykańskiej szkole, w której stopniowo wprowadzano mundurki, rodzice
razem z nauczycielami opracowali całą długofalową strategię „wmontowywania”
dzieciom przekonania, Ŝe noszenie mundurka to po prostu ogłaszanie całemu światu:
„Patrzcie, chodzę do szkoły, z której jestem dumny” Postanowiono, Ŝe na szkolnych
imprezach rozrywkowych (np. piknikach, zawodach sportowych), rodzice i nauczyciele,
tak samo jak dzieci, będą nosili sportową wersję mundurka: bawełnianą bluzę i
koszulkę z nadrukiem logo szkoły. Dla wygody zróŜnicowano ich kolory: dzieci miały
granatowe, nauczyciele niebieskie, rodzice Ŝółte. Po paru miesiącach, na wniosek
zainteresowanych, wprowadzono jeszcze jeden kolor bluz: zielony- dla absolwentów. I
zainicjowano zwyczaj wręczania wraz ze świadectwem opuszczającym szkołę uczniom
nowego „stroju organizacyjnego”.
W niewielu szkołach w Polsce moŜna zastosować takie rozwiązanie. Amerykańska
mogła sobie na to pozwolić, bo chodziły do niej, prawie wyłącznie, dzieci zamoŜnej
klasy średniej i rodziców stać było na takie wydatki. Stworzyli nawet specjalny fundusz
na zakup mundurków dla tych wszystkich dzieci i rodziców, których nie byłoby na nie
stać. Trzeba teŜ pamiętać, Ŝe to nie jest jednorazowy wydatek, dzieci przecieŜ rosną.
Głosując więc za mundurowaniem szkoły, musimy bardzo starannie przyjrzeć się
kosztom, takiego pomysłu, bo w budŜetach niektórych rodzin wcale nie będą to błahe
wydatki, nawet jeśli przyjmie się najbardziej skromną wersję stroju. Zwykła
bawełniana biała koszulka tak, ale przecieŜ Ŝaden dzieciak nie moŜe mieć tylko jednej,
trzeba ich mieć kilka. Bawełniana bluza - nawet ciemnej nie da się nosić przez tydzień,
czyli teŜ trzeba mieć przynajmniej dwie i tak dalej. Warto teŜ wziąć pod uwagę, Ŝe taki
mundurek wcale nie zastępuje innych ubrań. Większość dzieci po powrocie do domu
przebiera się w zwykłe ubranie, a to najczęściej oznacza, Ŝe rodzice muszą się liczyć z
podwójną ilością prania.
O tym wszystkim często zapominają, szkolne i rodzicielskie gremia dąŜąc do
umundurowania dzieci. Głównym argumentem, który przytaczają, jest egalitaryzm Ŝeby dzieci z uboŜszych rodzin nie czuły się gorsze od swoich kolegów ubranych w
drogie ciuchy. Mundurki niewiele tu zmienią. Zasobniejsi kupią swoim dzieciom
koszulki wysokiej jakości. Biedni - najtańsze, niszczące się juŜ po kilku praniach, byle
jak uszyte. Kto czytał ksiąŜki o Harrym Potterze, mógł się dowiedzieć, jaką udręką dla
dzieci, których rodziców nie stać na kupowanie nowych, jest donaszanie po starszym
rodzeństwie mocno wyeksploatowanych mundurków. Wbrew pozorom, mundurki nie
zacierają róŜnic majątkowych między dziećmi, tylko je podkreślają. Nie wolno
zapominać, Ŝe do publicznych szkół, równieŜ tych bardzo dobrych, kosztem duŜych
wyrzeczeń chodzą równieŜ dzieci, które na przykład znikają ze szkoły po paru dniach
ulewy lub roztopów. Wracają dopiero wtedy, kiedy ich jedyne buty dosuszą się
wystarczająco, by znowu je włoŜyć. Zdarza się, Ŝe o dramatycznej sytuacji finansowej
rodziny takiego dziecka nikt w szkole nie wie. Ba, nikt tego nawet nie podejrzewa.
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Przed podniesieniem ręki „na tak” w głosowaniu na temat mundurków trzeba rozwaŜyć
jeszcze jeden, bardzo istotny aspekt tej sprawy. Są pewne niebezpieczeństwa, o których
wiedzą niestety tylko te szkoły, które juŜ popełniły gafę, ale one starają się tę wiedzę
wstydliwie ukrywać. NaleŜy liczyć się z tym, Ŝe bez względu na jakość uŜytych
argumentów część uczniów nie będzie chciała zaakceptować Ŝadnej formy
uniformizacji. Powody mogą być rozmaite, ale nawet jeśli odpowiedź brzmiałaby „nie,
bo nie”, to teŜ musi być uszanowana, bo powody takiej odmowy mogą być istotne i
bardzo często są.
Dorośli, często nie pamiętają o tym, Ŝe wygląd zewnętrzny jest jednym z
podstawowych elementów komunikacji z innymi ludźmi. Ubierając się, strzygąc,
prostując zęby aparatem ortodontycznym, opracowujemy cały system komunikatów dla
tych, z którymi będziemy się stykać. Z ubrania, ułoŜenia włosów, tego, w czym nosimy
podręczne drobiazgi i czy nosimy obrączkę, ci których spotkamy odczytają do jakiej
warstwy społecznej się zaliczamy, jaki jest nasz status majątkowy i jeszcze parę innych
istotnych rzeczy. O tym, jak bardzo istotna jest „mowa ubrania” świadczy nacisk,
wywierany na pracowników przez rozmaite firmy i instytucje, by ubierali się w ściśle
określony sposób. Klasyczne garnitury, stonowane krawaty, jedynie białe koszule i
Ŝadnych szaleństw w obszarze butów. Taki „korporacyjny” wygląd ma bardzo istotny
cel – sygnał dla tych, z którymi trzeba będzie załatwiać interesy, Ŝe ich rozmówca jest
osobą powaŜną i godną zaufania. Wiadomo teŜ, Ŝe najchętniej pomagamy tym, którzy
są „członkami naszego plemienia”.
Tzw. dzicy rozpoznają, kto do jakiego plemienia naleŜy odczytując specjalne znaki,
więc krawat prawnika słuŜy dokładnie temu samemu celowi, co kawał bambusa wbity
w wargę mieszkańca Nowej Gwinei - i jedno i drugie jest tylko znakiem. Poza tym są
przecieŜ całkowicie nieprzydatne, w dodatku - strasznie niewygodne, a mimo to
niezwykle waŜne i to nie tylko dla „członków tego samego plemienia”. Kto nie
uciekłby z kancelarii adwokackiej, gdyby waŜną dla niego sprawę miał prowadzić
adwokat ubrany w kwiecistą koszulę i walonki. Bardzo trudno byłoby sprzedać swoje
prace artyście w garniturze i z aktówką. Obaj nie wzbudzaliby zaufania, bo nie
wyglądaliby tak, jak powinni czyli na tych, za których chcą uchodzić. Byliby uwaŜani
za oszustów.
Dla większości nastolatków komunikowanie się ze światem, a przede wszystkim z
rówieśnikami poprzez system znaków zawartych w sposobie ubierania się, fryzurze i
makijaŜu, jest jeszcze bardziej istotny, niŜ dla dorosłych. Przede wszystkim dlatego, Ŝe
dorośli najczęściej juŜ mają swoje środowisko, a nastolatki właśnie je wokół siebie
tworzą. To dlatego mają ogromną potrzebę poznawania nowych ludzi, ale nie byle
jakich tylko takich, którzy podzielają ich zainteresowania, poglądy, system wartości,
albo są interesujący w inny sposób. Starają się przyciągać wzrok, Ŝeby jak najwięcej
ludzi odczytało zawarty w ich wyglądzie komunikat „taki jestem”. To czysta
statystyka: im więcej ludzi je „odczyta”, tym więcej znajdą wśród nich osób „z tego
samego plemienia”.
Kłopot w tym, Ŝe dla dorosłych, ta „mowa znaków” młodego pokolenia jest najczęściej
całkowicie nieczytelna, albo jeszcze gorzej, wyczytują z niej wiadomość odwrotną od
tej przekazywanej.
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Historia zdarzyła się na początku lat 90-tych. W jednym z warszawskich liceów
dyrektor zarządził ogólny apel, na którym wygłosił twardą mowę, jak wyobraŜa sobie
szkołę i czego nie będzie w niej tolerował. OtóŜ, walkę o jakość szkoły zacznie się od
przywrócenia uczniom przyzwoitego wyglądu. Uczniowie nie będą wyglądać jak...
(uŜyte w tym miejscu określenia nie powinny być przytoczone w tej publikacji). „Uczeń
naszej szkoły ma wyglądać tak...” Przed szeregi zdumionych uczniów został
wyciągnięty... skinhead w swoim stroju organizacyjnym: wypucowane glany z
czerwonymi sznurówkami, odprasowane bojówki na napiętych szelkach, glaca na łyso,
koszulka z napisami „White power” i „Nazi Front”. Chłopak był powszechnie znany
jako ideowy nazista i potworny bandzior. Kochał przemoc i stosował ją gdzie się dało.
W szkole - teŜ. Pan dyrektor, źle rozumiejąc poruszenie na sali, perorował dalej,
wyjaśniając szczegółowo, dlaczego właśnie on jest od tej chwili wzorcowym uczniem
jego szkoły. Nie zdawał sobie biedak, sprawy, Ŝe w tamtych czasach skini byli w Polsce
jedyną na prawdę groźną subkulturą młodzieŜową. Po osiedlach krąŜyły „brygady”
uzbrojonych w kije baseballowe, noŜe i łańcuchy „czyścicieli miast”, napadających i
tłukących bez litości kaŜdy „obcy element”: bezdomnych, uchodźców oraz rówieśników
z innych subkultur. Próbowali „odzyskać Polskę dla Polaków” wprowadzając
powszechny terror. Trudno było z nimi walczyć, bo nawet w policjantach budzili więcej
sympatii, niŜ ich ofiary - tacy mili, młodzi ludzie, chyba harcerze, bo tak przyzwoicie
ubrani, to niemoŜliwe, Ŝeby to oni napadli tego koszmarnego, rozczochranego
„metala” w „wyćwiekowanej” kurtce... Musiało być odwrotnie.
To były dawne czasy, kiedy ulicami rządzili skini, a subkultura dresiarska dopiero
raczkowała: starannie ostrzyŜeni chłopcy w czyściutkich dresach i obuwiu sportowym
budzili jeszcze większą sympatię niŜ „harcerze”. Kojarzyli się ze zdrowym trybem
Ŝycia, tęŜyzną fizyczną, budzili nadzieje na przyszłe sukcesy olimpijskie. O dziwo nawet u tych, którzy wiedzieli, Ŝe większość dnia spędzają w knajpach, a na stadionie,
na meczach pojawiali się tylko po to, Ŝeby zrobić zadymę na trybunach. To kolejny
dowód, jak bardzo waŜna jest „mowa ubrania” - kiedy juŜ raz zidentyfikowaliśmy
kogoś na podstawie wyglądu, trudno nam przyjąć do wiadomości sprzeczne z tą opinią
informacje. Mimo to często Ŝądamy od dzieci, Ŝeby przebierały się w cudze piórka.
Zdarza się, Ŝe Ŝądamy czegoś według nich absolutnie niemoŜliwego i głupiego.
„Aparat” był utalentowanym fotografem i nie rozstawał się ze swoją Minoltą był
punkiem. W szkole traktowano go z niechęcią. Rodzice na kaŜdej wywiadówce
wysłuchiwali mnóstwa zarzutów, sprowadzających się do tego, Ŝe „jak ktoś tak
wygląda, to jest zdolny do wszystkiego” i na pewno nie chce mu się uczyć. Niektórzy
nauczyciele nawet nie ukrywali, Ŝe go po prostu nie lubią i znajdowało to, niestety,
odbicie w ocenach. Do psychologa trafił, kiedy został usunięty ze szkoły, a rodzice
stwierdzili, Ŝe sobie z nim nie radzą. Chcieli, Ŝeby przestał się wygłupiać: ostrzygł i
zaczął ubierać się „tak, jak ten przesympatyczny chłopiec z sąsiedztwa”. Chłopiec
rzeczywiście był sympatyczny, pogodny, przyjazny dla całego świata. Nic dziwnego,
chociaŜ chodził jeszcze do technikum samochodowego, juŜ był człowiekiem sukcesu,
dobrze zarabiał, wspierał nawet rodziców. Sąsiedzi nie wiedzieli, Ŝe chłopak kradł z
samochodów radia kwarcowe. „Aparat” tłumaczył rodzicom, Ŝe nie będzie się
przebierał za złodzieja, ale oni twierdzili, Ŝe szkaluje, juŜ na pierwszy rzut oka,
wartościowego chłopca. Jego mama nie moŜe się go nachwalić i oni zazdroszczą jej
takiego dziecka, bo sami nie mieli tyle szczęścia.
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Jasne, Ŝe ostrzyŜonemu i przebranemu w dresy „Aparatowi” zaczęłoby się lepiej
powodzić. Tyle, Ŝe nie był w stanie się przełamać. Wziąwszy to wszystko pod uwagę,
nietrudno poprzeć jego decyzję. Z tych właśnie powodów, jeśli dyrekcja jakiejś szkoły
dąŜy do ujednolicenia stroju uczniów, lepiej, Ŝeby rodzice przyjrzeli się wszelkim
takim decyzjom starannie, bo inaczej mogą wpuścić swoje dziecko w niezłą kabałę
pozwalając ubrać je w strój jakiejś subkultury. W okresie, kiedy młodzi ludzie w
dresach nie kojarzyli się jeszcze ze znikającymi samochodami, wielu nauczycielom tak
spodobał się ich styl ubierania, Ŝe intensywnie go lansowali. To sprawiało, Ŝe ich
szkoły były uwaŜane w gangsterskich środowiskach za przyjazne, pojawiało się w nich
coraz więcej „ludzi interesów”. Jasne, Ŝe oprócz nich garnęli się do takiej szkoły
równieŜ „mniej operatywni” (czyli nie kradnący) młodzi ludzie w dresach. Ich
obecność skutecznie płoszyła ze szkoły wartościowe dzieciaki z innych subkultur oraz
te „neutralne”, które albo nie aprobują takiego stylu Ŝycia, albo wcześniej padały jego
ofiarą. Z czasem, w miarę takiego znikania ze szkoły grupy uczniów, przyzwoici
dresiarze, mając coraz mniejszy wybór rodzaju kolegów, często w końcu teŜ zaczynali
„pracować”. Termin „dresiarska szkoła” na dobre przylgnął np. do paru warszawskich
liceów i w znacznym stopniu decyduje o naborze uczniów, a tym samym o niskim
poziomie nauczania.
MoŜe wydawać się dziwne, Ŝe tyle miejsca w rozdziale o prawie do nauki poświęcam
subkulturom teraz, kiedy wiele z nich zanikło, zatarły się róŜnice, a o sposobie
ubierania młodych ludzi, częściej niŜ przynaleŜność do jakiejś grupy, decyduje to, co
pokazują reklamy i kolorowe czasopisma. Nie wiadomo, co przyniesie w tej dziedzinie
najbliŜsza przyszłość, moŜna przypuszczać, Ŝe pojawią się nowe młodzieŜowe
ideologie manifestowane nowymi „wzorcami wyglądu”. Dlatego warto się na to
przygotować, Ŝeby wskazując dziecku na ulicy albo na podwórku jakiegoś młodego
człowieka jako wzór, nie popełniali błędów, które potem mogą je wiele kosztować.
Prawnik wyjaśnia
Prawo nie zabrania uniformizacji stroju szkolnego uczniów. Szkoła moŜe zatem nałoŜyć na
swoich uczniów obowiązek noszenia określonego ubioru. Obowiązek taki powinien wynikać ze
statutu szkoły. JeŜeli statut w tym zakresie milczy, moŜe to ewentualnie nastąpić po uzyskaniu
wcześniejszej zgody rodziców małoletnich uczniów. Wprowadzenie wymogu „mundurków” nie
moŜe być natomiast zarządzone samoistną decyzją dyrektora. Stanowiłoby to bowiem
przekroczenie jego kompetencji i niedozwolone ograniczenie swobód obywatelskich.

Pomysł, by umundurować szkołę, w ostatnich latach najczęściej pojawia po to, Ŝeby
zapanować nad prowokacyjnymi strojami dziewcząt.
Niedawno, w radiowej „Trójce”, nadano reportaŜ o samorządzie uczniowskim jednego
z katowickich liceów, który wystąpił z propozycją umundurowania szkoły.
Projektodawcami byli chłopcy, którym przeszkadza prowokacyjny wygląd sporej części
koleŜanek, zbyt krótkie spódniczki, za głębokie dekolty, za mocny makijaŜ, mocno
podkreślone obcisłym strojem „atrybuty kobiecości”. Chłopaków poparły dziewczyny z
samorządu a potem równieŜ dyrekcja i rada pedagogiczna. Większość przyjęła pomysł
umundurowania z duŜą Ŝyczliwością. Tylko nie wydekoltowane dziewczyny.
Wspominaliśmy juŜ o tym, Ŝe sposób ubierania się to dość skomplikowany system
nadawania duŜego zestawu komunikatów swojemu bliŜszemu i dalszemu otoczeniu.
Przede wszystkim - „kim jestem”, często - „jakie są moje poglądy, zainteresowania”.
Poprzez strój zaznaczamy teŜ, czego oczekujemy od innych. Przysłowiowa „szara
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myszka” nie wygląda tak dlatego, Ŝe jest nieciekawa i nie umie się ubrać. Najczęściej
ma na sobie komunikat: „Nie zwracaj na mnie uwagi. Nawet na mnie nie patrz.
PrzecieŜ widzisz, Ŝe nie warto”. Ma zbyt wiele powaŜnych problemów lub wielki bagaŜ
przeŜyć, Ŝeby nie bać się, kaŜdego nowego kontaktu, który moŜe przynieść jej kolejne
kłopoty. Na przeciwnym biegunie są właśnie „wydekoltowane dziewczyny”.
Wszyscy chcą, Ŝeby ich wygląd mówił waŜne rzeczy. Jest taki okres w Ŝyciu kaŜdej
kobiety, kiedy ma do powiedzenia tylko albo aŜ tyle, Ŝe właśnie odkryła swoją
kobiecość, i Ŝe bardzo chętnie pozna kogoś miłego, kto doceni tę jej właśnie odkrywaną
kobiecość. Najlepiej, Ŝeby tych miłych osób było jak najwięcej. Z drugiej strony, takie
silne eksponowanie tego, Ŝe akurat w tym momencie zapoznawanie się z dorzeczem
Wisły albo rozwojem konfliktu polsko-krzyŜackiego, nie znajduje się w centrum
zainteresowania uczennicy, budzi w szkole duŜą niechęć.
W czasie posiedzenia rady pedagogicznej w pewnym gimnazjum długo i bardzo
zaŜarcie dyskutowano o „wydekoltowanych pannach”. Część nauczycieli chciała
twardych działań, które radykalnie przywrócą uczennicom „przyzwoity wygląd”, część
twierdziła, Ŝe od wyglądu uczniów naleŜy się zwyczajnie odczepić, bo w szkole jest
znacznie więcej powaŜnych problemów. JuŜ następnego dnia prawie kaŜdy nauczyciel,
który wchodząc do klasy spostrzegał w niej skąpo ubrane uczennice, wdawał się w
długą przemowę o naganności takiego stroju. KaŜdy argumentował inaczej, niektórzy
sympatycznie, inni bardzo agresywnie, ale dziewczyn nic nie przekonywało. Ani to, Ŝe
tak ubierają się wyłącznie kobiety lekkich obyczajów, ani to, Ŝe kuse stroje zrujnują im
zdrowie i będą później Ŝałowały, ani to, Ŝe taki wygląd koleŜanek odciąga innych od
nauki. Po stronie wydekoltowanych zaczęły się nawet opowiadać dzieci, którym do tej
pory temat był zwyczajnie obojętny. Kiedy do jednej z klas wszedł trzydziestoletni
nauczyciel, który rozpoczął lekcję zwyczajnie, wzburzeni uczniowie sami go zagadnęli,
co o tym myśli. Powiedział, Ŝe częściej myśli o znacznie powaŜniejszych sprawach, ale
moŜe powiedzieć, co czuje. A on czuje, Ŝe te kuse stroje mogą zrujnować zdrowie nie
tylko tym, które je noszą, ale i jemu bo zdrowy męŜczyzna w jego wieku musi czasami
włoŜyć bardzo wiele wysiłku w to, by skupić się na jakiejś chemicznej reakcji, kiedy
znienacka jego wzrok trafia na niezwykle piękne nogi, albo w połowie odkryty biust.
Dlatego o n czułby się lepiej i byłoby mu łatwiej pracować, gdyby dziewczyny nie
powodowały w jego głowie zamętu i na jego lekcje przychodziły bardziej ubrane. Ku
jego zdziwieniu postulat został spełniony.
Dzieci cenią otwartość i rzetelne komunikaty. Są w stanie ugiąć się, kiedy dowiedzą
się, Ŝe coś jest waŜne dla kogoś, kto jest waŜny dla nich. Dlatego raczej nie ma co
liczyć na to, Ŝe uda się wygrać jakąkolwiek „ubraniową wojnę”. Jeśli ktoś moŜe tu,
przynajmniej częściowo, cokolwiek poradzić, to najprędzej mogą to osiągnąć rodzice.
Jeden z instruktorów kursów samoobrony dla kobiet twierdzi, Ŝe od prawie
pięćdziesięciu lat nie było mody tak niebezpiecznej dla kobiet jak ta, której hołdują w
tej chwili nastolatki. Komunikat, który zawiera, moŜe być odczytywany nie tylko przez
zdeklarowanych zboczeńców, jako zgoda na seks, stąd łatwiej o gwałt. Jednak
najgorsze jego zdaniem jest to, Ŝe w razie ataku ten strój powaŜnie utrudnia ucieczkę
lub samoobronę, bo proszę przypomnieć sobie jak jest ubrany karateka albo bokser
kiedy staje na ringu lub macie i zestawić to z obrazem dziewczynki w modnym teraz
stroju.
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Wspominamy o tym w poradniku mimo, Ŝe w szkołach gwałty zdarzają się bardzo
rzadko. Nikt nie zna prawdziwej statystyki gwałtów. Z tego co wiadomo o szkole,
moŜna tylko przypuszczać, Ŝe tam jest ich znacznie mniej, niŜ gdzieś indziej. Po drugie
dlatego, Ŝe do szkoły dziecko musi dojść, a potem z niej wraca, a nad tym kawałkiem
świata juŜ nikt nie ma takiej kontroli, jak kadra nauczycielska nad szkołą.
Rozmawiać na ten temat z dzieckiem, które i tak jest przekonane „Ŝe absolutnie nic mu
nie grozi”, czy nie rozmawiać, kaŜdy musi postanowić sam. Sam teŜ będzie musiał
zadecydować, czy ulec i kupić wymarzoną bluzeczkę „z dekoltem jak wrota piekła” (to
cytat z kolorowego czasopisma dla nastolatek), czy naraŜać się na całe pasmo awantur.
Nikt nie obiecywał, Ŝe będzie łatwo.
A tak naprawdę ten rozdział adresowany jest przede wszystkim do tych rodziców,
którzy niechcący przyczyniają się do kłopotów swoich dzieci. Chcą oni, Ŝeby ich
dziewczynki wyglądały jak najbardziej atrakcyjnie. Estetyka Britney Spears jest
mamom przewaŜnie bliŜsza, niŜ to, jak się ubierają na przykład punki. Dlatego część z
nich steruje zakupami swoich dzieci tak, Ŝeby córka była jak najbardziej podobna do
gazetowego wzorca. W dodatku czasami robią to wbrew jej woli, bo ona wcale nie chce
być ani tak wyrazista, ani tak widoczna, a bywa i tak, Ŝe po prostu nienawidzi Britney
Spears i wszystkiego, co ona swoim wyglądem symbolizuje.
Tak czy owak, powinniśmy mieć świadomość, Ŝe w większości szkół na kuso ubrane
uczennice czyha mnóstwo kłopotów. Nawet, jeśli głębokim dekoltom nie sprzeciwia się
całe grono pedagogiczne, to prawie zawsze znajdzie się jakiś pojedynczy nauczyciel,
który będzie utrudniał im Ŝycie, jak umie na przykład zaniŜając oceny, gubiąc dobrze
napisane klasówki, nie stawiając ocen, kiedy odpowiedź jest poprawna itp. Przykłady
wrogich reakcji na strój przedstawimy w tym poradniku jeszcze nie raz.
Sposoby wywierania nacisku na „wydekoltowane dziewczyny”, których chwytają się w
szkołach, bywają róŜne. Rok temu trafiła do nas skarga na zawieszenie w prawach
ucznia trzech uczennic, które za Ŝadne skarby nie dawały się zmusić do rezygnacji ze
strojów „podkreślających atrybuty kobiecości”. Za chwilę przyjrzymy się więc tej
karze, czy w ogóle jest zgodna z prawem.

Czy moŜna karać dzieci ograniczeniem prawa do nauki
Nie wolno tak karać dzieci, ale zdarza się często, Ŝe kara uwaŜana za ograniczenie
prawa do nauki, jest jedynie zmianą warunków, w jakich dziecko będzie naukę
kontynuowało. Na takie kary warto zwrócić uwagę, bo chociaŜ moŜna je na ucznia
nałoŜyć, to jest to moŜliwe tylko w granicach obowiązującego prawa, które jest bardzo
precyzyjnie uregulowane. Ustawa o systemie oświaty nakazuje, aby szkoły w swoich
statutach precyzyjnie opisały, za co i jak moŜna ucznia ukarać oraz jak się od takich kar
odwoływać. Kary, które związane są z prawem do nauki albo obowiązkiem szkolnym
czy nauki, są „uszczelnione” przez samą ustawę.
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Zawieszenie w prawach ucznia
Karę zawieszenia w prawach ucznia stosowano w wielu systemach szkolnych, na
przykład w elitarnych szkołach angielskich poprzedzała ona relegowanie, czyli
wyrzucenie ze szkoły. Ucznia podejrzanego o popełnienie bardzo powaŜnego
wykroczenia (tak powaŜnego, Ŝe groŜącego „wykluczeniem z dobrego towarzystwa”)
rodzice musieli zabrać do domu, gdzie pozostawał do wyjaśnienia sprawy poniewaŜ
uwaŜano, Ŝe nie moŜe przebywać w szkole razem z innymi uczniami. Wracał po
zrehabilitowaniu albo go relegowano.
W Polsce równieŜ taką karę stosowano, ale od wielu lat pedagodzy dyskutują czy
powinno się to robić. Zwolennicy zawieszenie w prawach ucznia często powołują się
na przykład USA, gdzie jest ono dopuszczalne. Najczęściej jednak nie wiedzą, Ŝe
zawieszenie występuje tam w dwóch formułach: wewnątrzszkolnej (uczeń chodzi na
lekcje wg indywidualnie opracowanego rozkładu i musi zaliczać określoną partię
materiału) oraz zawieszenie poza szkołą, najczęściej związane z koniecznością odbycia
przez ucznia odpowiedniej terapii. Na przykład kogoś, kto jest agresywny, wywołuje
bójki, a jego reakcje są niebezpieczne dla innych uczniów, moŜna skierować na trening
panowania nad gniewem. Kiedy juŜ będzie umiał radzić sobie ze swoim zachowaniem i
nie będzie stanowił zagroŜenia dla innych, moŜe wrócić do szkoły. To czy podczas
zawieszenia podlega terapię, jest oczywiście kontrolowane.
W polskich szkołach zawieszenie w prawach ucznia stosowano najczęściej jako zakaz
uczęszczania na zajęcia szkolne, a czasami nawet całkowity zakaz przebywania w
budynku szkolnym. W tej chwili stosować jej nie wolno.
Prawnik wyjaśnia
Kary
Uso nie przewiduje wprost moŜliwości stosowania kary zawieszenia w prawach ucznia. Nie ma
zatem ustawowych przepisów, które pozwoliłyby określić na czym kara ta miałaby polegać. Uso
przewiduje w zasadzie jedynie sankcję polegającą na skreśleniu z listy uczniów oraz
ewentualnie przeniesienia do innej szkoły, jednak nie nazywając tego karami.
Kary w statutach szkół
Ogólnikowo o moŜliwości stosowania wobec uczniów sankcji (kar) stanowi rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół, które przewiduje, iŜ to statut danej szkoły powinien
określać rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.
W Ŝadnym razie nie moŜe wprowadzać przepisów, które byłyby niezgodne z powszechnie
obowiązującym prawem (Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi,
ustawami i rozporządzeniami).
Z całą pewnością niezgodna z prawem byłaby kara zawieszenia w prawach ucznia polegająca
na pozbawieniu go moŜliwości uczęszczania do szkoły lub uczestnictwa w lekcjach. Kara taka
uniemoŜliwiałaby bowiem realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, co stałoby w
sprzeczności z Konstytucją RP i z art. 15 ust. 1 i 2 Uso. Z tego powodu wszelkie przepisy
zawarte w statutach szkół, które utoŜsamiają zawieszenie w prawach ucznia z pozbawianiem
lub choćby ograniczeniem prawa ucznia do uczęszczania do szkoły są niezgodne z prawem, a
przez to niewiąŜące.
JeŜeli statut danej szkoły zawiera niezgodne z prawem regulacje powinniśmy wiedzieć, Ŝe
mogą one być uchylone. Kurator oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych
minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, moŜe bowiem uchylić statut szkoły lub
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placówki publicznej albo niektóre jego postanowienia, które są sprzeczne z prawem. (art. 60
ust. 3 Uso).
Nie ma natomiast prawnych przeszkód do wprowadzenia w statucie szkoły kary zawieszenia w
prawach ucznia rozumianej jako pozbawienie szczególnych przywilejów (nagród)
przysługujących wyłącznie uczniom tej szkoły. Przesłanki do zastosowania takiej kary muszą
być jednak wyraźnie wskazane w statucie, tak aby sankcja nie miała charakteru dowolnego.
Dodajmy, Ŝe niewłaściwe są wszelkie próby przeniesienia do statutów szkół rozwiązań
funkcjonujących w innych krajach, nawet jeŜeli władze szkoły uwaŜają je za właściwe – gdy nie
pozwala na to porządek prawny obowiązujący w Polsce.

Są takie szkoły, które w swoich statutach i w „katalogach kar”, umieszczają karę
zawieszenia w prawach ucznia, która co prawda nazywa się identycznie jak ta prawem
niedozwolona, ale egzekwuje się ją zupełnie inaczej. „Zawieszony” uczeń zwyczajnie
chodzi do szkoły, ale nie moŜe korzystać z Ŝadnych przywilejów, które mają inni
uczniowie. Nie moŜe uczestniczyć w szkolnej dyskotece, nie moŜe startować w
szkolnych konkursach, reprezentować szkoły itp. Tak rozumianą karę moŜna na
uczniów nakładać, poniewaŜ nie narusza ona jego prawa do nauki.

Przeniesienie do innej szkoły
Bywa, Ŝe w szkole podstawowej lub w gimnazjum zupełnie nie moŜna poradzić sobie z
jakimś uczniem. Kiedy grono pedagogiczne wyczerpie wszystkie znane sobie sposoby
oddziaływania na ucznia, moŜe dojść do wniosku, Ŝe jedynym środkiem, który jeszcze
moŜe wpłynąć na zmianę jego postępowania, będzie zmiana środowiska, a więc
zmiana szkoły. Nie moŜna tego jednak robić znienacka wzywając rodziców i
oświadczając, Ŝe mają dziecku szukać innej szkoły.
Mateusz jest dzieckiem u którego wykryto zespół nadpobudliwości psychoruchowej
ADHD. Na tym tle bez przerwy popadał w konflikty z innymi dziećmi i z nauczycielami
w szkole. Ci ostatni byli juŜ bardzo zmęczeni pracą z nieuwaŜnym, rozbieganym, nie
potrafiącym skoncentrować się na niczym chłopcem. Na lekcjach przeszkadzał,
zaczepiał innych, w czasie przerw biegał, potrącał dzieci, ciągle na coś wpadał. W IV
klasie przed lekcją wf, mimo napomnień nauczyciela skakał po drabinkach, spadł i
skręcił sobie nogę. Wtedy nauczyciele doszli do wniosku, Ŝe miarka się przebrała, nie
są w stanie zapanować nad jego energią i zapewnić bezpieczeństwa ani jemu, ani
innym dzieciom. Mateusz musi więc zmienić szkołę. Jednak rodzice nie chcieli się na to
zgodzić, poniewaŜ ta szkoła była mała, mogliby przenieść Mateusza tylko do wielkiej
szkoły rejonowej, gdzie mogłoby być z nim jeszcze gorzej. Zwrócili się do kuratora
oświaty, który ich poparł.
Kurator oświaty uznał, Ŝe nie moŜna „pozbyć się” Mateusza ze szkoły, poniewaŜ
nauczyciele musza nauczyć się, jak radzić sobie z taką dolegliwością dziecka. Poza tym
dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły podstawowej (takŜe gimnazjum) n i e m a p r a
w a samo decydować o przeniesieniu dziecka do innej szkoły - powinno zwrócić się do
kuratorium oświaty, poniewaŜ tylko kuratorowi ustawa o systemie oświaty daje takie
uprawnienia.
Prawnik wyjaśnia
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Przeniesienie ucznia do innej szkoły
O przeniesieniu ucznia moŜna mówić w kilku aspektach. Po pierwsze moŜe to być
przeniesienie do innej równoległej klasy w ramach tej samej szkoły, moŜe to być teŜ
przeniesienie do innej szkoły. Ponadto przeniesienie ucznia moŜe nastąpić z inicjatywy jego
rodziców lub teŜ moŜe mieć charakter przymusowy. Uso wprost przewiduje moŜliwość
przeniesienia ucznia do innej szkoły w trybie przymusowym, mającym charakter sankcji (art. 39
ust. 2a). Przyczyny przeniesienia muszą być uzasadnione. Przypadki, w których dyrektor szkoły
moŜe wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły powinny
być określone w statucie szkoły. Właściwie mogą to być okoliczności, które uzasadniałyby
skreślenie ucznia z listy uczniów, poniewaŜ jednak Uso zabrania stosowania sankcji skreślenia
z listy uczniów wobec dzieci, które objęte są obowiązkiem szkolnym (art. 39 ust. 2a zd. 1),
dopuszcza zastosowanie sankcji przeniesienia ucznia do innej szkoły.
Przeniesienia ucznia do innej szkoły dokonuje wyłącznie kurator oświaty decyzją od której
przysługuje odwołanie tak, jak w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów. Kurator oświaty
taką decyzję moŜe wydać jedynie na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń
podlegający przeniesieniu. Warto więc zapamiętać, Ŝe sam dyrektor szkoły nie moŜe przenieść
ucznia do innej szkoły. Przeniesienie moŜe nastąpić jedynie do szkoły takiego samego
szczebla (np. z gimnazjum do gimnazjum) i jedynie do równoległej klasy (np. z drugiej do
7
drugiej).
Uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem (uzasadnionym przepisami statutu szkoły) do
kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły
posiadają równieŜ szkoły niepubliczne. O tym takŜe powinien wydać decyzję kurator oświaty, a
nie dyrektor szkoły.

Przeniesienie do równoległej klasy
Statut szkoły moŜe przewidywać przeniesienie do równoległej klasy w tej samej szkole w tzw.
trybie karnym. W tym przypadku musi być przewidziany takŜe tryb odwołania się od kary.
Przymusowe przeniesienie do innej klasy moŜe nastąpić jedynie w sytuacji dopuszczenia się
przez ucznia przewinienia zasługującego, w myśl statutu szkoły, na tę karę zatem przeniesienie
„karne” nie moŜe dotyczyć ucznia, który ma jedynie trudności w nauce. W takim przypadku
przeniesienie moŜe nastąpić jedynie za wyraźną zgodą rodziców ucznia.

Kuratorzy oświaty bardzo rzadko korzystają z uprawnień przenoszenia ucznia do innej
szkoły, poniewaŜ zdają sobie sprawę, Ŝe zmiana szkoły jest zawsze dla dziecka bardzo
cięŜkim przeŜyciem i najczęściej wcale nie przynosi efektu korygującego zachowanie.
Stosunkowo często przynosi za to efekt odwrotny - unikanie nowej szkoły, nowego,
obcego środowiska. ChociaŜ czasami bywa inaczej.
„Bąbel” niesprawny fizycznie grubasek z komunalnej kamienicy to był dobry dzieciak i
nie sprawiał szczególnych problemów wychowawczych. Jednak bardzo zaleŜało mu na
przyjaźni kolegów z podwórka, a ci nie naleŜeli do świętoszków. Tolerowali go, chociaŜ
często się z niego po prostu nabijali, ale zgadzali się na to, Ŝeby za nimi łaził. W
pierwszej klasie gimnazjum, późną jesienią na podwórku pojawił się parę lat starszy
chłopak „z przeszłością” i został prowodyrem grupy. Chłopcy, nie wyłączając
„Bąbla” zaczęli ostro wagarować . W szkole zrobiła się robić afera, więc chłopcy
zaczęli jakoś tam przychodzić na lekcje. Wszyscy, oprócz „Bąbla”. On teraz unikał
szkoły, bo narobił sobie zaległości i bał się poraŜek. Nie zdał do II klasy. Nauczyciele
doszli do wniosku, Ŝe jedynym ratunkiem dla chłopaka będzie zmiana środowiska powtarzanie klasy w innej szkole. W kuratorium gruntownie zbadano sprawę,
zasięgnięto równieŜ opinii psychologa. W nowej szkole wychowawczyni bardzo
7
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Ŝyczliwie, ale twardo zajęła się chłopcem. Na początek zaproponowała mu nowe
przezwisko, bo starego nie znosił. „Borek” mu się spodobał, więc „puściła je w obieg”
i przylgnęło. W klasie nikt nic nie wiedział o jego przeszłości, był juŜ zupełnie innym
facetem. W tym roku „Borek” kończy dobre liceum i wybiera się na politechnikę.

Skreślenie z listy uczniów
Zdarzają się sytuacje, w których nauczyciele szkoły ponadgimnazjalnej muszą się
poddać. „Z tym uczniem nie jesteśmy juŜ w stanie pracować. Próbowaliśmy juŜ
wszystkiego i nie znaleźliśmy sposobu, by zmienić jego postępowanie w tak waŜnej
dziedzinie jak...” i tu następuje informacja o powodach skreślenia z listy uczniów, czyli
w potocznym języku, wyrzucenia ze szkoły. Jednak decyzja szkoły o skreśleniu ucznia
z listy jest dla niego tak brzemienna w skutki, Ŝe jej podejmowanie, zostało obudowane
precyzyjnie określonymi procedurami i systemem kontroli, Ŝeby całkowicie wykluczyć
moŜliwość popełnienia jakiegokolwiek błędu lub zaniedbania.
Odkąd zaczęła obowiązywać nowa konstytucji, która wydłuŜyła obowiązek nauki do 18
roku Ŝycia, szkoły publiczne, czyli państwowe, mogą skreślać ze swoich list wyłącznie
uczniów, którzy są juŜ pełnoletni. Jeszcze dziesięć lat temu szkoły wyrzucały kogo
popadnie, Ŝeby w ten sposób „oczyścić szeregi” i pracować wyłącznie z uczniami nie
sprawiającymi problemów edukacyjnych, a przede wszystkim wychowawczych. W
roku 1994 w samym województwie warszawskim skreślono 4.411 uczniów. Przyczyny
niektórych skreśleń były po prostu zdumiewające.
Dyrektor duŜej warszawskiej szkoły, strasznie wściekły, wypadł w czasie przerwy ze
swojego gabinetu, rozejrzał się po korytarzu pełnym uczniów, wypatrzył jednego z nich
i wrzasnął: „Kowalski, natychmiast do sekretariatu, zabieraj swoje papiery. Wynoś się
z mojej szkoły!” Chłopak wyjąkał: „Ale ja się nazywam Kwiatkowski”. Pan dyrektor
wyraźnie się zmieszał: „To znajdź Kowalskiego i obaj zameldujecie się u pani
sekretarki. JuŜ nie jesteście uczniami tej szkoły” (nie są to, oczywiście, prawdziwe
nazwiska tych chłopaków).
Jeszcze tego samego dnia kilkunastu kolegów „Kwiatkowskiego”, świadków tego
zdarzenia opowiadało tę historię rzecznikowi praw ucznia. Przyszli, bronić swojego
kolegi, który nie miał nawet bladego pojęcia, z a c o wyrzucają „Kowalskiego”, który
niczego nie mógł mu wyjaśnić, bo go tego dnia nie było w szkole. Nic nie wiedziała
sekretarka „bo jej kazano tylko przygotować papiery”, ani klasa „Kowalskiego”, ani
jego wychowawca. „Kwiatkowski” niczym co prawda nie zawinił, ale pan dyrektor
wyrzucił go ze szkoły publicznie, nie chciał więc naraŜać na szwank swojego
autorytetu wycofując się z ogłoszonego gromkim głosem postanowienia.
Z takimi pokazami dyrektorskiej wszechmocy walczyli rodzice skreślonych uczniów,
odwołując się do róŜnych instancji oświatowych, a nawet do sądów wcale nie dlatego,
Ŝe uwaŜali szkołę, z której wyrzucono ich dziecko, za znakomitą. Najczęściej dlatego,
Ŝe w Ŝadnej innej nie chciano przyjąć dziecka, które wydawało się podejrzane, bo
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skoro „wyleciało” to kto wie, moŜe, na przykład, zostało przyłapane na handlu
narkotykami.
Władze oświatowe, do których zgłaszali się rodzice poszkodowanych uczniów,
niewiele mogły pomóc. Czasami stosowały róŜne nieformalne naciski na dyrektorów,
ale to nie zawsze skutkowało. Wtedy kuratoryjni urzędnicy starali się poszukać dziecku
miejsca u jakiegoś zaprzyjaźnionego dyrektora innej szkoły, ale to nie zawsze się
udawało.
„Wolna amerykanka” skończyła się, kiedy sprawa dwóch uczniów skreślonych z listy
krakowskiej prywatnej szkoły podstawowej dotarła aŜ do Sądu NajwyŜszego, a ten
orzekł, Ŝe chociaŜ rzeczywiście dyrektor szkoły moŜe ucznia skreślić, to jednak nikt nie
moŜe być skreślony tak jak „Kowalski” i „Kwiatkowski”, czyli nie wiadomo za co.
Ucznia moŜna skreślić z listy uczniów wyłącznie w przypadkach określonych w
statucie szkoły.
Bogdan trenował kajakarstwo i wiosna była dla niego okresem wielu treningów i
startów na zawodach. Niestety, tak wiele czasu poświęcał swojej pasji, Ŝe zawalił
szkołę. Rada pedagogiczna nie zgodziła się na to, by powtarzał klasę. Uznano, Ŝe jeŜeli
przedkłada sport nad wykształcenie, właściwym dla niego miejscem będzie szkoła
sportowa. Być moŜe, ale rodzice Bogdana nie podzielali tego poglądu. Chłopak
musiałby mieszkać daleko od domu, w internacie. Dyrektor był jednak niewzruszony:
rada pedagogiczna nie wyraziła zgody na powtarzanie klasy, więc Bogdan musi odejść
ze szkoły. Rodzice odwołali się do kuratora oświaty. Kurator stwierdził, Ŝe szkoła nie
moŜe pozbyć się Bogdana, poniewaŜ w jej statucie nie ma zapisu mówiącego, Ŝe uczeń
moŜe być skreślony z listy uczniów za to, Ŝe nie zdał do następnej klasy. A „brak zgody
na powtarzanie klasy”, to przecieŜ to samo, co skreślenie.
Sąd NajwyŜszy orzekł, Ŝe skreślenia z listy uczniów stanowią dziedzinę prawa
administracyjnego więc to daje tym uczniom i ich rodzicom cały szereg uprawnień,
których inaczej by nie mieli, natomiast na dyrektora nakłada całe mnóstwo
obowiązków.
Prawnik wyjaśnia
Uprawnienia dyrektora
Skreślanie z listy uczniów jest najsurowszą i najbardziej dotkliwą karą, jaką wobec ucznia moŜe
zastosować szkoła. Z tej przyczyny jej wymierzenie poprzedzone jest obowiązkiem
przeprowadzenia przez władze szkoły złoŜonej procedury, którą szczegółowo określają
przepisy ustawowe. Ma to na celu przede wszystkim ochronę uczniów przed nieuzasadnioną i
pochopnie podejmowaną decyzją o „wyrzuceniu ze szkoły”.
MoŜliwość skreślanie z listy uczniów przewiduje Uso, która stanowi, Ŝe dyrektor szkoły lub
placówki moŜe w drodze decyzji skreślić ucznia z listy w przypadkach określonych w statucie
szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (art. 39 ust. 2). Z przepisu tego wynika wprost, Ŝe
skreślenie z listy uczniów moŜe nastąpić jedynie w przypadkach określonych w statucie danej
szkoły. Nie moŜna zatem skreślić z listy uczniów z przyczyn, które nie są wprost w nim
wskazane.
Ustawa przewiduje, Ŝe statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać prawa i
obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń moŜe zostać skreślony z listy szkoły. (art.
60). Podobna regulacja dotyczy szkół i placówek niepublicznych (art. 84).
Procedura skreślenia z listy uczniów
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Procedura skreślenia z listy uczniów ma charakter sprawy administracyjnej co powoduje, Ŝe
musi toczyć się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W efekcie
skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje
odwołanie do organu wyŜszej instancji, a następnie skarga do sądu administracyjnego. Na taką
8
procedurę wskazuje utrwalone orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego .
Jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania decyzji administracyjnych o skreśleniu z listy
uczniów jest dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza. Nie moŜe więc tego dokonać inna
osoba (wychowawca, nauczyciel). Decyzja nie moŜe być wydana w sposób arbitralny i nagły.
Zanim dojdzie do jej wydania władze szkoły muszą dokonać szeregu czynności, mających na
celu uniknięcie ryzyka niesłusznego ukarania ucznia.
Dyrektor szkoły musi:
•
przygotować protokół z zaistniałego incydentu (przypadku) zawierający m.in.
zeznania świadków,
•
ocenić, czy dany przypadek (sytuacja) został uwzględniony w statucie szkoły jako
upowaŜniający do podjęcia decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
•
zebrać dowody w sprawie, a w szczególności opinie i wyjaśnienia stron oraz
uczestników postępowania (uczniów, ich rodziców),
•
zwołać posiedzenie rady pedagogicznej, na której zostanie szczegółowo
przedyskutowane, czy wykorzystano wszystkie moŜliwości wychowawczego oddziaływania na
ucznia, a takŜe czy uczeń był wcześniej karany karami przewidzianymi w statucie szkoły, czy
odbyto z nim rozmowy ostrzegawcze, a przede wszystkim, czy udzielono mu wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego,
•
poinformować ucznia o jego prawie do wskazania obrońców.
Następnie konieczne jest:
•
podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną i sporządzenie protokołu z jej
posiedzenia. Jest to pierwszy etap w procedurze postępowania administracyjnego,
•
przedstawienie do zaopiniowania treści uchwały rady pedagogicznej samorządowi
uczniowskiemu – opinia ta jest obligatoryjna jednak nie ma charakteru wiąŜącego, co oznacza,
Ŝe dyrektor winien ją rozwaŜyć, ale nie musi się do niej zastosować.
Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności dyrektor szkoły moŜe wydać decyzję o skreśleniu
ucznia z listy uczniów. Zaniechanie dokonania wskazanych czynności moŜe powodować, Ŝe
całe postępowanie będzie naruszało prawa ucznia, a więc decyzja dyrektora będzie wydana z
naruszeniem prawa.

Roksana miała 17 lat w technikum groziło jej skreślenie z listy uczniów za bójkę z
koleŜanką. W czasie pierwszego spotkania z dyrektorem szkoły niepełnoletniej Roksany
i jej rodziców, którzy byli stroną postępowania, dziewczyna przyznała się do bójki, ale
twierdziła, Ŝe to nie ona ją wywołała. Jest punkiem, a „dresiary” z jej klasy
prześladowały ją od dłuŜszego czasu, groziły pobiciem, obcięciem „irokeza” i ma na to
świadków. Dyrektor przypomniał jej, Ŝe bez względu na powody, bić się w tej szkole nie
wolno. Rodzice poprosili jednak o wyznaczenie terminu następnego spotkania i
przesłuchanie świadków. ZaŜądali teŜ, by ich prośba została umieszczona w z
protokole rozmowy. Prowadzący postępowanie dyrektor, chociaŜ niechętnie, zgodził się
na przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków. Rodzice Roksany doszli do
wniosku, Ŝe dla właściwego przeprowadzenia tej sprawy najlepiej będzie, jeśli
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interesów ich córki będzie bronił fachowiec i zatrudnili adwokata. Kiedy zjawili się z
nim i ze stosownym pełnomocnictwem w szkole, sprawa nabrała tempa. Przesłuchanie
dwóch koleŜanek i kolegi Roksany dowiodło niezbicie, Ŝe Roksana nie była jedyną
osobą prześladowaną w szkole, jednak ze względu na przynaleŜność do szczególnie
nienawidzonej subkultury, była traktowana najgorzej i maltretowana najdotkliwiej.
Adwokat zaŜądał przesłuchania dziewcząt, z którymi pobiła się Roksana (im nie groziło
skreślenie) i ucznia któremu, jak wynikało z zeznań świadków, te trzy dziewczyny wraz z
kolegami z innej klasy, nie pozwalały przychodzić do szkoły, dopóki nie obetnie włosów.
Dzięki umiejętnościom adwokata, na kolejnym spotkaniu dyrektor szkoły dowiedział się
nie tylko tego, Ŝe chciał ukarać niewłaściwą osobę, ale równieŜ o, Ŝe w jego szkole juŜ
wcześniej popełniono kilka podobnych błędów, a niektórzy uczniowie od kilku lat
przeŜywają prawdziwe piekło, bo „rządzi” tu grupa agresywnej młodzieŜy. Do
skreślenia Roksany nie doszło. Dyrektor zwrócił się do poradni psychologicznej o
pomoc w przywróceniu porządku w szkole.
W tym przypadku dyrektor nie podjął decyzji o skreśleniu uczennicy.
Prawnik wyjaśnia
Wymogi formalne decyzji
Decyzja dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów musi spełniać liczne wymagania formalne
– tzn. powinna zawierać:
•
•
•
•
•
•
•
•

oznaczenie organu administracji publicznej (tzn. dyrektora szkoły),
datę wydania,
oznaczenie strony (ucznia),
powołanie podstawy prawnej,
rozstrzygnięcie (tzn. stwierdzenie, Ŝe danego ucznia skreśla się z listy uczniów),
uzasadnienie faktyczne i prawne,
pouczenie, czy i w jakim trybie słuŜy od niej odwołanie,
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego osoby
upowaŜnionej do wydania decyzji. (art. 107 § 1 Kpa)

WaŜne jest, Ŝeby decyzja wydana przez dyrektora szkoły zawierała szczegółowe uzasadnienie
faktyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać przede wszystkim
wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz
przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.
Uzasadnienie prawne natomiast powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z
przytoczeniem przepisów prawa.
Pouczenie
W decyzji powinna być zawarta informacja (pouczenie) o prawie wniesienia odwołania do
organu wyŜszej instancji. Błędne pouczenie albo jego brak nie moŜe szkodzić stronie (art. 112
kpa) zatem, gdyby w decyzji zawarto błędne pouczenie, albo w ogóle go nie zamieszczono,
będzie to stanowiło uzasadnienie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, jeśli skarŜący
zechce skorzystać z tej moŜliwości wzruszenia zaskarŜonej decyzji.

Witka skreślono z listy uczniów za cztery oceny niedostateczne na semestr (właśnie
wprowadzono do statutu szkoły zapis, uprawniający do pozbywania się uczniów, którzy
na semestr mieli trzy lub więcej ocen niedostatecznych). Jednak on upierał się, Ŝe nie
wolno skreślać na podstawie nowo uchwalonego prawa, Ŝe uczniowie powinni być
wcześniej uprzedzeni, móc to zawczasu uwzględnić. Mimo to dzień po feriach zimowych
wręczono mu decyzję o skreśleniu i zaŜądano, aby opuścił szkołę. Witek zgłosił się do
rzecznika praw ucznia, który mu wyjaśnił, Ŝe decyzja którą dostał nie spełnia
warunków nałoŜonych przez art. 107§3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie
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ma w niej bowiem uzasadnienia faktycznego, czyli wyjaśnienia, co się uczniowi
zarzuca, jakie okoliczności wzięto pod uwagę, a jakie uznano za nieistotne, a przede
wszystkim, nie ma w niej informacji o tym, Ŝe moŜna się od tej decyzji odwołać, gdzie i
kiedy. Dopiero teraz Witek dowiedział się, Ŝe powinien nadal chodzić do szkoły.
Następnego dnia ochroniarz znów nie chciał go wpuścić, a wchodzący do budynku
wicedyrektor poparł ochroniarza i poinformował Witka, Ŝe moŜna nie wpuszczać
skreślonych uczniów poniewaŜ wprowadzono taki zapis do statutu. Witek uwierzył i
składając odwołanie od decyzji w kuratorium, nawet nie zapytał, czy szkoła moŜe sobie
przyznać takie prawo. Trzy tygodnie później, w ostatniej fazie postępowania
odwoławczego zdziwił się, kiedy dowiedział się, Ŝe jako koronny dowód na
niepoprawność skreślonego ucznia, dyrektor szkoły przedstawił w kuratorium jego
frekwencję z ostatniego miesiąca: trzy tygodnie 100% nieobecności. Mało brakowało, a
decyzja o skreśleniu zostałaby podtrzymana. Na szczęście świadkiem jego rozmowy
przed szkołą z wicedyrektorem był ojciec kolegi, który zgodził się napisać oświadczenie,
Ŝe widział jak nie wpuszczano Witka do szkoły.
Prawnik wyjaśnia
Wykonalność decyzji
Decyzja dyrektora o skreśleniu z listy uczniów nie powoduje, Ŝe od chwili jej wydania uczeń nie
moŜe uczęszczać do szkoły. Wprost przeciwnie - decyzja taka, przed upływem terminu do
wniesienia odwołania, nie ulega wykonaniu. Natomiast wniesienie odwołania w terminie
wstrzymuje jej wykonanie. (art. 130 kpa). Tak więc do czasu rozpatrzenia odwołania uczeń ma
prawo i obowiązek uczęszczać do szkoły.
Decyzji moŜe być jednak nadany rygor natychmiastowej wykonalności. MoŜna go zastosować,
gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub Ŝycia ludzkiego albo dla
zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cięŜkimi stratami bądź teŜ ze względu na
inny interes społeczny lub wyjątkowo waŜny interes strony. Trudno jednak przyjąć, Ŝe nadanie
rygoru natychmiastowej wykonalności moŜe odnosić się do decyzji o skreśleniu ucznia z listy
uczniów.
Odwołanie od decyzji
Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do właściwego kuratora oświaty. (art. 31 ust.
1 pkt 5 lit b Uso) Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji
stronie (tzn. uczniowi albo jego rodzicom gdy jest niepełnoletni) za pośrednictwem dyrektora
szkoły, który tę decyzję wydał. (art. 129 Kpa)
Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeŜeli z odwołania wynika, Ŝe
strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. (art. 128 Kpa) Warto jednak w odwołaniu
wyczerpująco przedstawić swoje stanowisko uzasadniając, czemu z decyzją się nie zgadzamy
oraz ewentualnie wskazać uchybienia jakich dopuścił się dyrektor szkoły wydając decyzję.
Dobra argumentacja zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie.

Arek upił się i tłukł butelki na reprezentacyjnej ulicy miasta. Ujęty przez policję nie
dość, Ŝe źle się zachowywał, to jeszcze zanieczyścił komisariat. Zdenerwowani
policjanci zawiadomili dyrekcję szkoły, do której chodził chłopak. Wybryk był godny
najwyŜszego potępienia więc skreślono go z listy uczniów. Ojciec Arka przedstawił
dyrektorowi kilka dobrych opinii z organizacji w których chłopak działał i od jego
trenera piłki noŜnej. Dyrektor nie uznał ich jednak za istotne w tej sprawie, przyjął
jednak poręczenie samorządu uczniowskiego, który zgodnie ze statutem szkoły wystąpił
o zawieszenie kary na czas próby. Arek pozostał więc warunkowo uczniem szkoły. Jego
ojciec wystąpił jednak do kuratora z odwołaniem od decyzji o skreśleniu z listy
uczniów, ale kurator uznał, Ŝe dyrektor postąpił właściwie. Wtedy ojciec zaskarŜył
decyzję w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wygrał. Sąd uznał, Ŝe obie instancje
nie miały racji, skazując chłopca na „najwyŜszy wymiar kary” jakim dysponuje szkoła.
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Zbyt małą wagę przyłoŜono do pozytywnych opinii dostarczonych przez ojca a to, Ŝe
mógł nadal chodzić do szkoły, nie ma tu większego znaczenia, bo ukarano go dotkliwie
za coś, co było w jego Ŝyciu jedynie incydentem.
W interesie rodziców leŜy więc dokładne wyświetlenie wszystkich okoliczności sprawy
i pilnowanie, Ŝeby dziecka nie spotkała niezasłuŜona albo niewspółmierna do winy
kara. MoŜna w tym celu gromadzić najrozmaitsze dowody.
Prawnik wyjaśnia
Skarga do sądu
JeŜeli okaŜe się, Ŝe decyzja kuratora oświaty jest dla ucznia negatywna, moŜna wnieść skargę
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od
dnia doręczenia decyzji kuratora oświaty, za jego pośrednictwem.
Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły
9
publicznej równieŜ moŜe być zaskarŜona do sądu administracyjnego.
JeŜeli orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego takŜe uznamy za niesprawiedliwe
moŜna złoŜyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym przypadku
istnieją jednak powaŜne ograniczenia. Skargę kasacyjną moŜna oprzeć wyłącznie na
następujących podstawach:
• naruszeniu prawa materialnego np. uso przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe
zastosowanie;
• naruszeniu przepisów postępowania, jeŜeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ
na wynik sprawy.
Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym
Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym nie moŜe być skreślony z listy uczniów jednak w
uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, moŜe zostać
przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. Jest jednak pewien wyjątek. Sąd
NajwyŜszy stwierdził mianowicie, Ŝe w wypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka
objętego obowiązkiem szkolnym dokonali dobrowolnie wyboru odpłatnego trybu realizacji tego
obowiązku w niepublicznej szkole podstawowej, a następnie nie wywiązują się wobec szkoły
niepublicznej z przyjętego na siebie obowiązku opłaty kosztów nauki świadczonej na rzecz ich
dziecka (tzw. czesnego), dyrektor szkoły niepublicznej nie jest związany ograniczeniem
ustawowym wynikającym z art. 39 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(jednolity tekst: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) i moŜe podjąć decyzję o skreśleniu
dziecka z listy uczniów szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty). Jest jednakŜe
obowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko
mieszka, w celu umoŜliwienia skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców
zapewnienia dalszej realizacji obowiązku szkolnego dziecka (art. 16 ust. 6 w związku z art. 19
10
ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o systemie oświaty) .

Mit o „wilczym bilecie”
Czasami szkoła z jakichś powodów chętnie pozbyłaby się ucznia, ale dyrekcja, nie
bardzo ma ochotę przeprowadzać urzędowe postępowanie w tej sprawie. Jest ono
pracochłonne, wymaga starannego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy,
wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności łagodzących, poza tym wszystko jest
9
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protokołowane,. Trzeba jeszcze napisać decyzję, a w niej, nie dość, Ŝe wykazać
wszelkie usiłowania wpłynięcia ucznia, Ŝeby zmienił swoje naganne postępowanie, to
jeszcze dokładnie pouczyć jego rodziców o moŜliwościach odwołania się od własnej
decyzji.
Podwarszawskie liceum, do którego chodziła Sylwia, miało duŜe problemy z absencją
uczniów. Niektórzy uczniowie wagarowali nieustannie. Postanowiono wziąć się za to
powaŜnie. Rada pedagogiczna ustaliła limit nieusprawiedliwionych nieobecności, po
którego przekroczeniu uczeń musi odejść ze szkoły. Rodzice mogą usprawiedliwiać
tylko jednodniowe nieobecności dzieci, jeśli dni jest więcej - to juŜ musi być
usprawiedliwienie lekarskie. JuŜ w listopadzie Sylwia wpadła w powaŜne kłopoty. Jej
rodzina znajdowała się w skrajnie trudnej sytuacji. Po wielu latach znoszenia przemocy
ze strony ojczyma dzieci, mama dziewczynki zdecydowała się odejść. Rodzina
zamieszkała w niszczejących zabudowaniach gospodarstwa oddalonego 40 minut jazdy
od miasta. Częściowo spalony dom nie nadawał się na mieszkanie więc zaadoptowali
dawną obórkę z wodą w studni i bez światła. Mama w Warszawie pracowała na
czarno. Zarabiała grosze, ledwo wiązali koniec z końcem. Kiedy w listopadzie nastały
ulewy, mocno juŜ zuŜyt, buty Sylwii zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Nowe buty musiał
dostać młodszy brat, który do zeszłorocznych nie mógł juŜ wcisnąć nogi. Na buty dla
Sylwii juŜ pieniędzy nie było. W starych wystarczyło przejść polnymi drogami z domu
do szkoły i z powrotem, a suszenie ich i sklejanie zajmowało dwa, trzy dni. Wkrótce
nazbierało jej się duŜo nieobecności. Pod koniec zimy przekroczyła limit. Dyrektor
wezwał mamę Sylwii i kazał zabrać papiery. Mama postanowiła walczyć, zgłosiła
sprawę do kuratorium, bo nie byłoby ich stać na dojazdy do innej szkoły i Sylwia nie
miałaby juŜ szans na kontynuowanie nauki. Na szczęście, bo w tym przypadku
nieobecności spowodowane były zaniedbaniami szkoły, która
w ogóle nie
zainteresowała się sytuacją materialną rodziny i nie zorganizowała dla niej pomocy.
Wina leŜała więc po stronie szkoły.
W wielu szkołach wygląda to podobnie. Dyrektor wzywa rodziców i oświadcza im, Ŝe
szkoła postanowiła skreślić ich dziecko z listy uczniów. Potem wyjaśnia, Ŝe powinien
wydać w tej sprawie decyzję, ale dla ucznia byłoby lepiej, Ŝeby jej nie wydawał, bo
rodzicom trudno będzie znaleźć szkołę, w której chcieliby przyjąć ucznia wyrzuconego
z innej i jego decyzja miałaby właściwie moc „wilczego biletu”. JeŜeli jednak rodzice
natychmiast, na własną prośbę zabiorą papiery dziecka, ułatwią sobie poszukiwanie
innej szkoły.
Tymczasem zabierając papiery rodzice rezygnują z moŜliwości obrony swojego
dziecka, wyświetlenia wszystkich okoliczności skreślenia, a tym samym, szansy
zatrzymania go w tej samej szkole. Bywa teŜ, Ŝe rodzice zabierają papiery dziecka
zanim jego sprawa trafiła pod obrady rady pedagogicznej. W mojej praktyce kilka razy
zdarzyło się, Ŝe rodzice upierali się, Ŝe nie zabiora dziecka ze szkoły „na własną
prośbę” i potem okazywało się, Ŝe rada pedagogiczna po długiej dyskusji decydowała
się jednak, Ŝe jeszcze z tym uczniem popracuje i nie podejmowała uchwały o skreśleniu
z listy.
NaleŜy pamiętać, Ŝe odwoływać się moŜna od decyzji, więc jeśli nie ma się jej w ręku,
nie ma się od czego odwołać. Dlatego lepiej jednak poczekać na decyzję na piśmie,
poniewaŜ inaczej droga do udowodnienia, Ŝe rodzice Ŝe zostaliśmy wprowadzeni w
błąd i zabrali dziecko pod naciskiem dyrektora, jest trudna.
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Sytuacja rodziców, którzy z dokumentami dziecka wędrują od szkoły do szkoły, jest
fatalna. Brak decyzji na piśmie o skreśleniu z listy uczniów i jej uzasadnienia sprawia,
Ŝe nie są w stanie udokumentować powodów, z których ich dziecko zostało skreślone.
Dlatego dyrektorzy szkół domyślają się najgorszych moŜliwych przestępstw i rzadko
decydują się na przyjęcie takiego podejrzanego ucznia.

Kłopoty z dokumentami
Świadectwa w areszcie
Szkołom brakuje funduszy - to wszyscy wiedzą. Dyrektorzy muszą się nieźle
„gimnastykować”, aby mogły one działać przynajmniej na przyzwoitym poziomie.
Tym bardziej, Ŝe w kaŜdej parę setek energicznych młodych ludzi, spędzających tam
sporą część tygodnia, zuŜywa i demontuje szkolny majątek. Władze szkolne w róŜny
sposób starają się łatać swój budŜet. Jednym z nich jest egzekwowanie finansowych
zobowiązań uczniów wobec szkoły przez zatrzymywanie ich świadectw. Jest to jednak
niezgodne z obowiązującym prawem.

Kiedy świadectwo ukończenia kolejnej klasy zostaje zatrzymane, jest to dla ucznia
jedynie wielka przykrość. Prawdziwy dramat zaczyna się wtedy, kiedy uczeń nie moŜe
odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Odmowa wydania takiego świadectwa oraz
świadectwa maturalnego, czy zaświadczeń o zdobyciu rozmaitych kwalifikacji (np.
organizowanego przez szkołę kursu prawa jazdy, kursów dających uprawnienia do
pracy w róŜnych poszukiwanych zawodach) blokuje uczniowi moŜliwość
kontynuowania nauki lub podjęcia pracy.
Karolina ukończyła liceum ekonomiczne. Jej świadectwo wraz z resztą jej dokumentów
(w tym świadectwem ukończenia szkoły podstawowej) przetrzymywano w szkole przez
ponad rok. Kiedy znalazła dobrą pracę w swoim zawodzie, nie zatrudniono jej,
poniewaŜ w czasie dwóch dni, kiedy miała dostarczyć pracodawcy wszystkie
dokumenty, nie udało się jej zdobyć 980 zł zaległych w opłacaniu składki na komitet
rodzicielski, która jest skądinąd d o b r o w o l n a. Dyrekcja szkoły nie zgodziła się
wydać jej świadectwa „na kredyt”, nawet po tym, jak Karolina obiecała, Ŝe spłaci tę
sumę w ratach po podjęciu pracy. To szczególnie drastyczny przypadek, poniewaŜ
głównym źródłem utrzymania jej rodziny były pieniądze z opieki społecznej. Trzeba
dodać, Ŝe roszczenia finansowe szkoły były w tym wypadku całkowicie nieuzasadnione.
W bardzo wielu szkołach świadectwa ukończenia szkoły wydaje się dopiero po oddaniu
przez absolwenta tzw. karty obiegowej. Zdarza się, Ŝe dopiero w trakcie zbierania
wpisów na „obiegówce” uczeń dowiaduje się o swoich finansowych zobowiązaniach
wobec szkoły.
W takiej sytuacji znalazł się Łukasz, pochodzący z popegeerowskiej wsi, który w
technikum grał w druŜynie sportowej reprezentującej szkołę. Po wyjazdowym meczu z
szatni skradziono mu torbę z kompletnym strojem sportowym, w które szkoła
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wyposaŜała swoich reprezentantów. Natychmiast zgłosił to nauczycielowi wf. Niemal
trzy lata później, kiedy zgłosił się z kartą obiegową do nauczycieli wf, dowiedział się, Ŝe
musi zwrócić szkole około 500 zł za utracony strój. Dopóki nie spłaci długu, karty mu
nie podpiszą. To, w jakich okolicznościach utracił strój, nie miało dla nikogo
znaczenia. Chłopak wrócił do domu bez matury, dyplomu technika, prawa jazdy i kilku
zaświadczeń o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, które mogły mu pomóc znaleźć
pracę. Zamiast wyjechać w świat tak, jak to sobie zaplanował, wrócił do swojej
bezrobotnej, pozbawionej perspektyw wsi.
Bardzo istotny jest moment, w którym absolwenci muszą wypełnić swoje karty
obiegowe. Na przykład w szkołach kończących się egzaminem dojrzałości najczęściej
są to ostatnie dni przed uroczystością wręczenia świadectw. Odpowiednie podpisy
naleŜy więc zdobywać między jednym a drugim egzaminem maturalnym. Wynika z
tego mnóstwo rozmaitych problemów.
W jednym z wielkopolskich techników nauczyciel zawodu, po wydaniu kart obiegowych,
był dostępny tylko przez jeden dzień. Część maturzystów obecnych tego dnia w szkole
zdobyła jego podpisy, do części, zajętej zdawaniem egzaminu - nie dotarła informacja
Ŝe później wyjeŜdŜa on na dwa tygodnie, a większości uczniów w ogóle tego dnia nie
było w szkole i o tym, Ŝe na długo tracą szansę na zdobycie jednego z podpisów,
dowiedzieli się za późno. Absolwentom i rodzicom próbującym walczyć o wydanie
świadectw dyrektor oświadczył, Ŝe nie widzi Ŝadnego problemu, świadectwa moŜna
odbierać w późniejszym terminie poniewaŜ sekretariat będzie czynny przez całe
wakacje.
Uczniowie, którzy mieli w planach dwumiesięczny wypoczynek, mogli na to przystać,
ale co z tymi, którzy chcieli uczyć się dalej i musieli w najbliŜszych dniach złoŜyć
dokumenty na wyŜszą uczelnię? Co z tymi, którzy postanowili szukać pracy juŜ na
początku wakacji, bo wychodzą z załoŜenia, Ŝe w okresie urlopowym mają największe
szansę ją znaleźć? Zdesperowanym absolwentom i ich rodzicom dyrektor odpowiadał,
Ŝe takie są przepisy i nie moŜe ich łamać.
Grupie maturzystów na kilka dni przed ostatecznym terminem składania dokumentów
na wyŜszą uczelnię niespodziewanie powiedziano, Ŝe nie dostaną świadectw, bo od
dwóch lat są dłuŜnikami biblioteki szkolnej. Muszą zwrócić ksiąŜkę tę samą albo taką
samą, jaką wypoŜyczyli lub jej czterokrotną wartość. Uczniowie, starając się
zaoszczędzić czas, wpłacali wysoką kaucję, chociaŜ byli przekonani, Ŝe nie są nic winni
szkole i podejrzewali, Ŝe całe zamieszanie wynika wyłącznie z niedbalstwa
pracowników biblioteki, bo zawsze panował w niej bałagan.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, nawet w najtrudniejszych pod względem
finansowym latach, wielokrotnie stanowczo zakazywało szkołom uzaleŜnianie wydania
świadectwa od wpłaty składek na fundusz rady rodziców. W wielu placówkach sumy
pozyskiwane z opłat na działalność rady rodziców były jedynymi środkami które
pozwalały na opłacenie energii elektrycznej, ogrzewania czy zakup środków
czystościowych. Wymuszenia opłat, mimo zakazu ministerstwa, osiągnęły wtedy taką
skalę, Ŝe dziennikarze sami zwrócili się do rzeczników praw ucznia z propozycją
przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji informującej, Ŝe to bezprawie. Przyniosła
ona znakomite rezultaty - wszyscy zainteresowani juŜ wiedzą, Ŝe niepłacenie składek
„na komitet” nie moŜe być powodem odmowy wydania świadectwa.
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Niby wszyscy wiedzą, ale jeśli na szkolnej karcie obiegowej znajdzie się rubryka „rada
rodziców” w wielu wypadkach brak wpisu w tej rubryce uniemoŜliwia odebranie
świadectwa i rzadko komuś przychodzi do głowy, Ŝeby powoływać się na zakaz
wymuszania świadczeń na rzecz rady rodziców. Biuro Rzecznika Praw Dziecka
przyjmuje w takich sprawach niewiele zgłoszeń, ale kiedy juŜ zabiera się do
załatwiania jednej, zazwyczaj okazuje się, Ŝe w szkolnym sejfie leŜy jeszcze kilka lub
kilkanaście świadectw, niektóre nawet po kilka lat. Zanim Rzecznik Praw Dziecka
wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie zdecydowanych działań w
sprawie wstrzymywania świadectw, pracownicy jego biura postanowili sprawdzić, jaka
na prawdę jest skala tego zjawiska. Okazało się, Ŝe w większości szkół ostatniego dnia
czerwca jeszcze trzymano po ponad 40 świadectw ukończenia szkoły, a w połowie
sierpnia było ich juŜ o połowę mniej.
Prawnik wyjaśnia
Świadectwo - dokument
Zgodnie z art. 11 ust. 1 Uso świadectwa i dyplomy państwowe, wydawane przez uprawnione
do tego szkoły, są dokumentami państwowymi. Zasady ich wydawania określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz
wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania
ich sprostowań i wydawania duplikatów, a takŜe zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych
11
do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności .

Obowiązek wydania świadectwa
Rozporządzenie to nie uprawnia Ŝadnego organu szkoły do wprowadzania ograniczeń w
wydawaniu świadectw lub dyplomów uczniom i absolwentom. Podstawą wydania świadectw
szkolnych, promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości, dyplomów
ukończenia szkoły, dyplomów uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczeń jest
dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona przez szkołę lub dokumentacja egzaminów
eksternistycznych. (§ 1 ust. 7 rozp. z 14 marca 2005 r.) Oznacza to, Ŝe Ŝadna wewnętrzna
regulacja obowiązująca w szkole nie moŜe dawać podstawy do odmowy wydania świadectwa,
w szczególności nie moŜe nią być statut szkoły. W przypadku zamieszczenia w statucie zapisu
umoŜliwiającego „zatrzymanie” świadectwa naleŜy zawiadomić o tym kuratorium oświaty, które
ma obowiązek kontrolować, czy statuty szkół są zgodne z aktami prawnymi wyŜszego rzędu.
Karta obiegowa i opłata
Spotykana często praktyka wydawania świadectw ukończenia szkoły dopiero po złoŜeniu przez
absolwenta karty obiegowej, podobnie, jak ustalanie przez szkołę opłaty za wydanie
świadectwa i uzaleŜnianie wydania go od jej wniesienia, jest sprzeczna z prawem. Zgodnie z §
19 ust. 1 rozporządzenia z 14 marca 2005 r. świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw
dojrzałości, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci
niepełnosprawnych, a takŜe ich kopie są wydawane przez szkoły, komisje okręgowe i
przedszkola nieodpłatnie. Nie pobiera się równieŜ opłat za dokonanie sprostowania świadectwa
szkolnego promocyjnego lub indeksu oraz za stwierdzenie równowaŜności.
Duplikaty
Wyjątkiem jest wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia (i indeksu) oraz
legalizacja dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą. Za te czynności
pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
Wnosi się ją na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora placówki, komisji okręgowej lub
organ dokonujący odpowiedniej czynności. (§ 19 ust. 3 Rozp z 14 marca 2005 r.)
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Warto walczyć o świadectwo swojego dziecka. W przypadku świadectwa ukończenia
szkoły sprawa jest oczywista. Jednak jest kilka powodów, z których dziecko powinno
dostać teŜ zwykłe świadectwo promocyjne i wszystkie są bardzo istotne. Prawo
oświatowe pozwala na niewręczenie uczniowi jego świadectwa tylko w jednej sytuacji,
jeśli nie zdał z jakiegoś przedmiotu i pod koniec wakacji będzie zdawał egzamin
poprawkowy. Wszyscy inni muszą dostać swoje świadectwa i nie jest to jakiś
biurokratyczny wymysł bez znaczenia.
Setki tysięcy dzieci co roku dostają na specjalnych drukach z pieczęciami, podpisami
nauczycieli i dyrektorów oceny, które nauczyciel mógłby przecieŜ napisać na zwykłej
kartce. KaŜdego roku wydaje się mnóstwo pieniędzy i poświęca wiele czasu po to, Ŝeby
dzieci dostały te druki. MoŜe wystarczyłoby podejść z takim pietyzmem wyłącznie do
świadectw ukończenia szkoły, jednak znacznie większą wagę przywiązujemy do
informacji, które dostajemy na dokumentach mających oficjalną formę więc od dawien
dawna świadectwa w takiej formie wprowadzono, jako sposób na motywowania dzieci
do pracy. Nawet najbardziej zbuntowani uczniowie, znajdują choćby chwilę na
staranne przyjrzenie się swojemu świadectwu i przeanalizowanie wypisanych na nim
ocen mimo, Ŝe przecieŜ przynajmniej od tygodnia doskonale je znają. To taka chwila,
w której dziecko zamyśla się nad swoimi stopniami, analizuje sukcesy lub poraŜki i
podejmuje postanowienia na następny rok. Są wychowawcy klas, którzy na ostatniej w
roku wywiadówce instruują rodziców, jak reagować na świadectwo dziecka, Ŝeby w
kolejnym roku osiągnęło lepsze wyniki. W większości rodzin po sakramentalnym
„pokaŜ świadectwo” następuje wspólne czczenie osiągnięć, uściski, pochwały, lody
itp., a potem wspólne, zastanawianie się, co by tu jeszcze ulepszyć, podciągnąć i jak to
moŜna osiągnąć.
Drugi powód jest nie mniej waŜny, a moŜe nawet waŜniejszy. Brak świadectwa nie
tylko moŜe zniechęcić dziecko do szkoły, ale teŜ zniweczy jego poczucie własnej
wartości. Uczeń pracował przez dziesięć miesięcy na oceny i chce dostać do ręki
wyniki swoich wysiłków. Jeśli ich nie dostaje, i to nie ze własnej winy, czuje się
zraniony i w oczywisty sposób gorszy od innych. W dodatku ta jego „gorszość”
zostanie wystawiona na widok publiczny.
Do takich sytuacji nie wolno dopuszczać. NaleŜy walczyć o godność dzieci. Wystarczy
skierować do kuratorium oświaty pisemną skargę. MoŜna do niej dołączyć kserokopię
karty obiegowej. Jeśli dziecko nie jest jedynym poszkodowanym w tej szkole, warto to
w skardze napisać. W ten sposób moŜna pomóc wielu innym uczniom. Niestety, bardzo
rzadko zdarza się, Ŝe rodzice ucznia pozbawionego świadectwa ukończenia klasy
starają się je odzyskać, najczęściej machają na nie ręką, Ŝeby nie zadzierać ze szkołą.
Nawet świadectwa ukończenia szkoły długo leŜą w szkolnych sejfach, poniewaŜ
znakomita większość pozbawionych świadectw absolwentów, dopiero po roku
podejmuje próby negocjowania ze szkołą i wydobycia dokumentów.
Czasem dyrekcja szkoły natychmiast po otrzymaniu informacji, Ŝe do kuratorium
wpłynęła skarga, zgadza się wydać świadectwo pod warunkiem wycofania pisma z
urzędu i absolwenci często się na to godzą. Urząd nie podejmuje juŜ wtedy badania w
tej szkole, i w ten sposób niektórzy dostają swoje papiery, a mniej operatywni nie
otrzymują dokumentu, który im się naleŜy. Dlatego wycofując swoją skargę naleŜy
powiedzieć wizytatorowi, Ŝe koledzy teŜ swoich świadectw nie dostali.
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Prawnik wyjaśnia
Skarga
Gdy dojdzie do naruszenia przepisów prawa i np. dyrektor szkoły odmówi wydania świadectwa
ukończenia szkoły, moŜna wnieść skargę przede wszystkim na dyrektora szkoły do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, a jest nim kurator oświaty. W ramach nadzoru,
istnieje moŜliwość wydawania organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, zaleceń np.
wydania świadectwa szkolnego, wynikających z czynności nadzoru.
W kaŜdej sytuacji, kiedy organ administracji nie wydaje dokumentu, który ma obowiązek wydać,
moŜna równieŜ złoŜyć skargę w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Zgodnie z art. 3
12
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki
określone w ustawie.
Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w
sprawach skarg m.in. na bezczynność polegającą na zaniechaniu czynności z zakresu
administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa
organów w przypadkach określonych. Dyrektor szkoły jest, w zakresie wydawania świadectw
szkolnych, organem administracji publicznej. Zatrzymanie przez niego świadectwa szkolnego
jest opisaną wyŜej „bezczynnością”.
Odpowiedzialność karna
WyraŜane są równieŜ stanowiska, Ŝe nie wydanie świadectwa szkolnego stanowi przestępstwo
określone w art. 276 kodeksu karnego (dalej kk), zgodnie z którym kto niszczy, uszkadza, czyni
bezuŜytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Usunięcie
dokumentu obejmuje wszelkie czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla
osoby uprawnionej, choćby znane było miejsce przechowywania tego dokumentu. Znamię
usunięcia spełni wywiezienie dokumentu za granicę lub zamknięcie go w szafie pancernej.
Przestępstwo z art. 276 ścigane jest z oskarŜenia publicznego." ("Kodeks karny. Komentarze.
Część szczególna", red. A. Zoll. Zakamycze 1999). W mojej ocenie nie jest to jednak
najprostsza droga do uzyskania świadectwa szkolnego. MoŜe być to natomiast skuteczna
próba ukarania dyrektora szkoły za jego zaniechanie.
Odszkodowanie
W sytuacji, kiedy odmowa wydania świadectwa spowodowała szkodę – np. w postaci utraty czy
teŜ odmowy przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego lub innego prawa, moŜemy
wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie art. 417 § 1
kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z
prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi
odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba
prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Ta zasada dotyczy szkół mających status szkoły
publicznej. W przypadku pozostałych podstawą prawną ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych będzie art. 415 kodeksu cywilnego, który ogólnie brzmi: „kto z winy swej
wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.
Uczniowie niepełnoletni nie maja pełnej zdolności do czynności prawnych, stąd we wszystkich
opisanych wyŜej postępowaniach musza działać przez swoich przedstawicieli ustawowych,
którymi są rodzice, albo inni opiekunowie prawni.

Więcej szczegółów na temat odzyskiwania świadectw ze szkół znaleźć moŜna pod
adresem internetowym: www.strefamlodych.pl.

Z „paskiem” czy bez „paska”
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Czerwony pasek na świadectwie szkolnym to nagroda dla najlepszych uczniów.
Świadectwa z „paskiem” stały się od pewnego czasu obiektem marzeń wielu ambitnych
uczniów i ich rodziców, poniewaŜ złoŜenie takiego świadectwa w dobrej szkole
ponadpodstawowej często stanowi gwarancję przyjęcia do niej dziecka. Są placówki, w
których nie będąc zwycięzcą jakiegoś powaŜnego krajowego konkursu, nie ma po co
składać świadectwa bez „paska”.
śeby zdobyć ten upragniony „pasek” na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
trzeba uzyskać średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 (nie
wliczając religii ani etyki) i przynajmniej dobrą ocenę z zachowania, a na sprawdzianie
kompetencji zdobyć co najmniej 30 punktów.
Uczeń gimnazjum musi mieć taką samą średnią ocen i zachowanie, a z obu części
egzaminu gimnazjalnego musi osiągnąć przynajmniej 75 punktów.

Religia lub etyka
W myśl standardów międzynarodowych dziecko ma prawo do wolności myśli,
sumienia i wyznania, a rodzicom przysługuje prawo ukierunkowania dziecka i pieczy
nad korzystaniem przez nie z przysługującej mu wolności. Oznacza to między innymi
uzewnętrzniania
lub
nie
ujawniania przekonań
religijnych
moŜliwość
i światopoglądowych. Prawo to moŜe być jednak ograniczone między innymi ze
względu na ochronę bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia i
moralności oraz praw i wolności innych osób.
Z Konstytucji RP i prawa oświatowego wynika, Ŝe uczniowie mogą uczestniczyć w
lekcjach religii lub etyki. Lekcje organizowane są na Ŝyczenie rodziców w szkole (o
udziale w nich uczniowie pełnoletni decydują sami). śyczenie to moŜe być wyraŜone w
formie oświadczenia i nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, natomiast
moŜe zostać zmienione. Ocena z religii lub etyki jest oceną z przedmiotu
nadobowiązkowego i mimo, Ŝe jest umieszczana na świadectwie, nie ma wpływu na
promocję ucznia do następnej klasy. Nie moŜe teŜ być brana pod uwagę przy
obliczaniu średniej ocen ze wszystkich przedmiotów. Nieuczestniczenie w lekcji religii
lub etyki nie moŜe być powodem dyskryminacji. Właśnie dlatego nazwa przedmiotu na
szkolnych świadectwach zapisana jest podwójnie jako „religia / etyka”. Bez względu na
to, który z tych przedmiotów uczeń wybrał, Ŝadnej części tej nazwy nie wolno na
świadectwie wykreślać. Nie wolno teŜ dopisywać, jaka religia była wykładana na
zajęciach.
Zdarza się, Ŝe dyrektor nie jest w stanie zorganizować lekcji religii lub etyki dla
niewielkiej (tj. mniejszej niŜ 7 osób) grupy uczniów. Jeśli w którejś z sąsiednich szkół
jest podobnie, moŜna zorganizować tzw. grupę międzyszkolną. W takim wypadku,
podobnie jak wtedy, gdy uczniowie uczęszczają na takie lekcje do punktu
katechetycznego, katecheta lub nauczyciel musi w odpowiednim terminie wypełnić ich
świadectwa i dostarczyć do macierzystych szkół. Na tej podstawie wychowawca
wpisuje ocenę do szkolnego świadectwa ucznia bez podawania, jakie lekcje i gdzie się
odbywały.
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Ginące dzienniki
„Ginące dzienniki” to na szczęście nieczęste zjawisko. Jednak co roku w kaŜdym
województwie zdarza się kilka lub kilkanaście takich spraw. Dowiadujemy się tylko o
części takich przypadków i tylko wtedy, kiedy jakiś zdesperowany uczeń lub jego
rodzice zaczynają szukać ratunku, bo dyrekcja stosuje odpowiedzialność zbiorową i
mocno „przykręca śrubę” uczniom, Ŝeby odzyskać dokument i skutecznie zniechęcić
kolejnych złodziei,
Zginął dziennik III klasy liceum. Był początek maja, uczniowie mieli juŜ wiele ocen
cząstkowych. Przez cały dzień nie odbywały się lekcje, bo przeprowadzano
przesłuchania. Straszono uczniów, Ŝe jeśli nie powiedzą kto to zrobił, wszyscy poniosą
konsekwencje. Zapowiedziano, Ŝe wszyscy w ciągu tygodnia będą musieli zaliczyć cały,
dotychczas przerobiony, materiał ze wszystkich przedmiotów z III klasy. Następnego
dnia na kaŜdej lekcji były sprawdziany. Uczniowie prosili jedną z nauczycielek, która
miała specjalny zeszyt ze wszystkimi ocenami, Ŝeby je przepisała do nowego dziennika.
Nie przepisała, powiedziała, Ŝe to są jej prywatne notatki, a dziennik to dokument. Inni
nauczyciele nie zgodzili się uwzględnić ocen z prac klasowych, które mieli obowiązek
przechowywać.
W 1996 roku w organizacji pozarządowej - Ośrodku Informacji o Prawach Ucznia,
przez trzy miesiące prowadzono pilotaŜ programu „ZEBRA” - telefonicznych porad z
zakresu praw ucznia. W raporcie z tego badania znajduje się taki fragment:
Trudno oczekiwać, by szkoła pilnowała setek ubrań, skoro giną w niej nawet dzienniki
lekcyjne, jeden z podstawowych dokumentów. Dwukrotnie zgłoszono zaginięcie dziennika. W
obydwu przypadkach winą obarczono uczniów. W Ŝadnej z tych spraw nie przeprowadzono
wewnętrznego dochodzenia z prawdziwego zdarzenia. Nie złoŜono zawiadomienia w
prokuraturze. W obydwu przypadkach karą miało być przeprowadzenie w ciągu jednego dnia
„zaliczeniowych” klasówek ze wszystkich przedmiotów, z materiału całego roku. Na tej
podstawie miały zostać wystawione uczniom oceny końcowe. MoŜna sądzić, Ŝe w tych
szkołach panuje taki bałagan, Ŝe pogubiono juŜ wszystko: i arkusze ocen, w których są wpisane
oceny semestralne, i protokoły rad pedagogicznych, na podstawie których moŜna je
ewentualnie odtworzyć, i wszystkie klasówki, które nauczyciele powinni przechowywać do
końca roku szkolnego. Tymczasem w myśl prawa odpowiedzialność za zabezpieczenie
dzienników ponosi dyrektor i to on powinien być karany za ich zaginięcie.

Kiedy przez cztery lata pełniłam funkcję warszawskiego rzecznika praw ucznia,
stykałam się wielokrotnie z „ginącymi dziennikami”, a raczej z konsekwencjami tych
zaginięć. Najczęściej ponosili je wszyscy uczniowie, którzy wystraszeni bali się
składać wnioski o interwencję, a tylko w takim wypadku mogłam podjąć działania.
Jeden z uczniów liceum wyjaśnił tę obawę prosto i logicznie: nikt nie odwaŜy się
podskoczyć, bo znienacka kazano zaliczać materiał z całego roku ze wszystkich
przedmiotów, i kaŜdy się boi, Ŝe w reakcji na taką „krnąbrność” nauczyciele mogą
zaostrzyć kryteria ocen. Nikt nie spodziewał się, Ŝe nauczyciele w kilka dni wnikliwie
sprawdzą setki klasówek z całego materiału. Coś tam sprawdzą, ale większość ocen
będzie wystawiona na podstawie ogólnego wraŜenia, jakie uczeń wywiera czyli naleŜy
liczyć przede wszystkim na przychylność nauczycieli więc nie wolno ich
rozwścieczyć.Konsekwencje, które poniosą uczniowie, którym na prawdę zaleŜy na
ocenach, mogą być naprawdę powaŜne.
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Aśka była zawsze porządną uczennicą oceny miała zawsze w okolicach czwórki. Pod
koniec pierwszego semestru zginął dziennik jej klasy. Właśnie w tym semestrze kończył
się program geografii. Aśce zaleŜało na wysokiej średniej ocen na świadectwie
maturalnym, więc stawała na głowie, Ŝeby mieć dobre oceny cząstkowe. Miała dwie
czwórki, piątkę i kilka, bardzo waŜnych u tego nauczyciela, plusów za aktywność na
lekcjach. Rada pedagogiczna postanowiła jednak, Ŝe podstawą ocen semestralnych w
nowym dzienniku będą całościowe sprawdziany. Sprawdzian z geografii był czwartym
tego dnia. Aśka pisała go z potwornym bólem głowy i dostała jedynkę. Nauczyciel
geografii uznał, Ŝe kradzieŜ dziennika to sprawa kryminalna i wszyscy muszą ponieść
jej konsekwencje.
Tylko, Ŝe konsekwencje ponoszą najczęściej uczniowie, którzy na pewno dziennika nie
ukradli, bo mieli dobre oceny a kara, która ich spotyka jest dotkliwa. Za to uczeń,
który odwaŜył się na zlikwidowanie dziennika, dobrze wiedział, Ŝe nawet jeśli na tym
nie nic zyska, to na pewno nie straci.
W szkole podstawowej Kamil i Arek byli całkiem przyzwoitymi uczniami. Teraz, w
pierwszej klasie gimnazjum, to jakoś zmieniło się i mieli powaŜne kłopoty z nauką.
Pierwszy semestr jeszcze jakoś przebrnęli, ale zbliŜał się koniec roku szkolnego i
chłopakom groziła konfrontacja z rodzicami, którzy dowiedzą się i o jedynkach, i o
częstych nieobecnościach. Arek pamiętał, Ŝe w jego poprzedniej szkole zginął dziennik
jednej z klas. Uczniom zagroŜono, Ŝe będą musieli zaliczać sprawdziany ze wszystkich
przedmiotów. Chłopcy uznali, Ŝe i tutaj takie rozwiązanie im odpowiada, po pierwsze,
znikną wszystkie oceny niedostateczne za nieodrobione prace domowe,
nieprzygotowanie itp., po drugie, wszyscy uczniowie będą musieli ściągać, więc łatwiej
będzie ukryć swoje ściąganie, po trzecie, nawet, jeśli czegoś nie uda się zaliczyć,
rodzice podejdą do tego wyrozumiale. No i ślady wagarów znikną bezpowrotnie.
Postanowili ukraść aŜ cztery dzienniki, Ŝeby trudniej było odkryć winowajcę. Do pokoju
nauczycielskiego weszli po piorunochronie przez zawsze uchylone okno. Dzienniki
palili w zaroślach nad rzeką. Nie przypuszczali jednak, Ŝe papier moŜe się tak źle palić,
więc zajęło im to znacznie więcej czasu, niŜ przypuszczali i przy okazji widziało ich
paru znajomych osób z osiedla. Dyrekcja szkoły zgłosiła kradzieŜ dzienników na policji
więc sprawców wykryto bardzo szybko. Sąd zadecydował, ŜeKamil i Arek pierwszą
klasę będą powtarzali w ośrodku szkolno-wychowawczym.
Stosowanie się do wymogów prawa jest dla szkół bardziej korzystne i znacznie lepiej
działa na uczniów, niŜ rozwiązywanie skomplikowanych problemów na własną rękę.
Departament Prawny Ministerstwa Edukacji Narodowej od ponad dziesięciu lat poucza
szkoły:
Dzienniki lekcyjne stanowią dokumentację przebiegu nauczania (...) Za właściwe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania odpowiada dyrektor szkoły (...) który
powinien określić zasady dotyczące bieŜącego posługiwania się dziennikami lekcyjnymi.
Zdaniem Departamentu Prawnego fakt zaginięcia dziennika lekcyjnego powinien zwrócić
uwagę rady pedagogicznej danej szkoły na wyjaśnienie przyczyn, które do tego doprowadziły,
a takŜe stać się powodem podjęcia przez radę ustaleń zapobiegających podobnym przypadkom
w przyszłości. Przerzucenie na uczniów odpowiedzialności za zaginięcie dziennika lekcyjnego
nie jest właściwym postępowaniem. Departament prawny wyraŜa pogląd, Ŝe w sytuacji, gdy
doszło do zaginięcia dziennika lekcyjnego i konieczne jest odtworzenie ocen uczniów,
nauczyciele posiadający notatki z wystawionymi ocenami oraz przechowujący prace klasowe
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powinni wpisać te oceny do nowego dziennika lekcyjnego. Praktyka polegająca na odmowie
wpisania ocen jest niezrozumiała i nieuzasadniona.”

Sposobów na odtworzenie ocen jest wiele. W najlepszej sytuacji są ci nauczyciele,
którzy tradycyjnie mają swoje własne notesy, w których odnotowują wszystkie
osiągnięcia swoich uczniów, a nawet ich nieobecności. KaŜdy nauczyciel ma
obowiązek przechowywać przez cały rok wszystkie prace klasowe swoich uczniów,
które w razie czego, jest drugim źródłem ocen. Trzecim są dzienniczki uczniowskie,
albo spisy ocen cząstkowych, wręczane rodzicom przez wychowawcę na kaŜdej
wywiadówce. Taki spis ocen moŜna w razie potrzeby udostępnić nauczycielowi i
poprosić o przepisanie do nowego dziennika. Jeśli zawiodą wszystkie te źródła rodzice
uczniów powinni zwrócić się do kuratorium, by skontrolowało szkołę i pomogło jej
znaleźć zgodne z prawem sposoby na zabezpieczenie uczniów przed podobnymi
zdarzeniami. Wysiłek i stres, jakiemu podlegają w takich sytuacjach uczniowie, jest
ogromny, a sposoby jakich uŜywają, Ŝeby jak najmniej stracić bywają ryzykowne.
Maciek był bardzo dobrym uczniem. Miał wielki talent do nauk ścisłych więc chodził na
dodatkowe lekcje do profesora politechniki, bo chciał startować w olimpiadzie
matematycznej. Pod koniec II klasy zaginął dziennik. Codziennie odbywały się trzy
klasówki, w czasie których uczniowie zaliczali cały rok. Maciek najbardziej bał się
biologii, bo z tego przedmiotu naleŜało opanować pamięciowo największą ilość
materiału, a wyjątkowo twarda nauczycielka nie zgodziła się pójść na Ŝadne ustępstwa.
Kolejna noc nad ksiąŜkami i zeszytami, przed klasówką wraŜenie, Ŝe wszystko mu się
pomieszało i na pewno nie zaliczy. W tym trudnym okresie większość klasy„jechała” na
amfetaminie. Maciek dał się namówi i wziął pierwszy raz. Miał pecha, po pierwszej
dawce chciał popełnić samobójstwo. wylądował w szpitalu psychiatrycznym Po kilku
latach, dzięki Ŝyczliwości i zrozumieniu nauczycieli, bardzo powoli kończy zawodówkę.
Trzeba chronić dzieci przed takim niebezpieczeństwem. Wiadomo, Ŝe wszelkie okresy
zaliczeń i poprawek w szkołach, to prawdziwe „Ŝniwa” dla szkolnych dealerów
narkotyków. Odtwarzanie wszystkich ocen z całego roku tym bardziej, poniewaŜ
wysiłek, który dziecko musi podjąć w bardzo krótkim czasie, jest znacznie większy.
Jeden ze znanych prawników zaproponował kiedyś rozwaŜenie składania przez
uczniów o ś w i a d c z e ń, jakie oceny mieli w zaginionym dzienniku. W szkole,
której zaproponowano takie rozwiązanie uznano, Ŝe byłby to oczywisty prezent dla
kogoś, kto dziennik ukradł, a następnego dnia zginęłyby chyba wszystkie dzienniki.
Tymczasem następnego dnia, o dziwo, znalazł się ten zaginiony.
Okazuje się, Ŝe dzienniki najczęściej giną za sprawą... nauczycieli, a nie za sprawą
uczniów, ale takiego rozwiązania zagadki szkoły najczęściej w ogóle nie biorą pod
uwagę. Jednak, kiedy w przyzwoicie prowadzonej szkole giną dzienniki, pierwszymi
podejrzanymi muszą być nauczyciele. Bo uczniowie nie powinni mieć dostępu do tego
dokumentu, a jeśli mają, to bardzo źle, bo dostęp do dziennika moŜe postawić dziecko
w sytuacji, której nie będzie potrafiło sprostać albo sprowokować do czynów, które
inaczej nie przyszłyby mu do głowy.
Anita była grzeczną dziewczynką z dobrego domu, ulubienicą pani od polskiego.
Nauczycielka darzyła ją pełnym zaufaniem i często wysyłała do pielęgniarki szkolnej po
proszki od bólu głowy albo raphacholin, a do pokoju nauczycielskiego po zeszyt z

63

notatkami, torebkę, cukier do herbaty, albo dziennik. Któregoś dnia, kiedy Anita
wracała z dziennikiem do klasy, spotkała na korytarzu Jolę, która właśnie wracała z
łazienki. Jola chciała koniecznie zobaczyć, jakie ma stopnie z historii. Anita pozwoliła
koleŜance przejrzeć dziennik. Jola nie była zadowolona ze swoich stopni. Było ich za
mało i były kiepskie: jedynki i tylko dwie dwójki. Dopisała dwie trójki wierząc, Ŝe
nauczycielka tego nie zauwaŜy. Anita była przeraŜona, protestowała, ale pewnie zbyt
słabo. Nauczycielka rzeczywiście niczego nie zauwaŜyła. Trzy tygodnie później Jola
specjalnie czatowała na wracającą z dziennikiem Anitę. Tym razem z koleŜanką, która
równieŜ była w kłopotach. Dopisywały stopnie nie tylko sobie, ale jeszcze paru
zaprzyjaźnionym osobom i juŜ nie tylko z historii, ale z dwóch innych przedmiotów. Na
trop oszustwa wpadł nauczyciel fizyki: zwrócił uwagę na kolor tuszu, którym oceny były
dopisane, róŜnił się nieco od tego, którego on uŜywał. W domu sprawdził notes, do
którego wpisywał oceny z klasówek. Okazało się, Ŝe dopisano cztery oceny. Wybuchł
skandal, w klasie przeprowadzono dochodzenie, w którym rola Anity wypłynęła
natychmiast. Nauczyciele, którzy do tej pory lubili ją, teraz potępiali ją najbardziej.
ChociaŜ konsekwencje fałszerstw poniosła przede wszystkim Jola, która i tak juŜ
wcześniej miała „obciąŜoną kartotekę”, to Anita stała się dla wszystkich „czarną
owcą”. Rodzice, za namową psychologa, przenieśli ją po paru miesiącach do innej
szkoły, z objawami nerwicy.
Prawnik wyjaśnia
Wyniesienie dziennika ze szkoły zwane „kradzieŜą dziennika” nie stanowi kradzieŜy w
rozumieniu prawa karnego. KradzieŜ to przestępstwo zdefiniowane w art. 278 § 1 kk i oznacza
zabranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. Zabranie w celu przywłaszczenia
oznacza zamiar postąpienia z rzeczą, jak z własną. Wynosząc dziennik z pokoju
nauczycielskiego uczniowie nie robią tego po to, aby zachować go dla siebie – czyli
„przywłaszczyć”. Najczęściej ich motywacja jest związana z dopisaniem kilku lepszych ocen z
jednego lub większej ilości przedmiotów, czasami z dokonaniem „przeróbek” w ocenach juŜ
wpisanych – np. zmianie oceny „3 –” na „3 +” itp. Zdarza się równieŜ, Ŝe w sytuacjach
skrajnych uczniowie chcą po prostu zniszczyć dziennik.
Przerobienie dokumentu
Dokonanie zmian w ocenach juŜ zapisanych w dzienniku lub dopisanie „nowych” ocen przez
ucznia to tak zwane przerobienie dokumentu (pojęcie dokumentu definiuje art. 115 § 14 kk).
Przerobienie dokumentu polega na nadaniu mu treści innej od tej, którą początkowo posiadał.
Chodzi tu zatem o dokonanie wszelkiego rodzaju dopisków, skreśleń, czy wymazań.
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów wymienia Rozdział XXXIV kk.
Podstawowym jest opisane w art. 270 § 1 kk, zgodnie z którym przestępstwem jest
podrabianie lub przerabianie dokumentu w celu uŜycia za autentyczny lub uŜywanie go jako
autentyczny. Przestępstwo to jest dokonane juŜ w chwili podrobienia lub przerobienia
dokumentu, chociaŜby nie został on uŜyty następnie jako autentyczny
Zgodnie z art. 276 kk przestępstwem jest równieŜ niszczenie, uszkadzanie, czynienie
bezuŜytecznym, ukrywanie lub usuwanie dokumentu, którym sprawca nie ma prawa wyłącznie
rozporządzać.
Usiłowanie popełnienia tych czynów, a takŜe przygotowanie do ich dokonania to teŜ
przestępstwo.
Opisane w art. 270 i 276 kk czyny niedozwolone związane z wiarygodnością dokumentów
zawsze stanowią przestępstwo (występek), nigdy wykroczenie. Jest to konsekwencją wagi tych
czynów i ich często nieodwracalnymi skutkami dla porządku prawnego. Nie mają tu znaczenia
cechy dokumentu, takie jak jego wartość, treść, łatwość odtworzenia.
Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu jest uzaleŜniona od wieku sprawcy w chwili
popełniania przez niego czynu.
Zgodnie z art. 10 § 1 kk na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia
czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Zasady odpowiedzialności przewidzianej w kodeksie
karnym nie dotyczą więc osób, które nie ukończyły 17 lat. (wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 19
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grudnia 2002 roku, III KK 449/02, LEX nr 74425). Nie oznacza to jednak, Ŝe osoby takie
pozostają bezkarne. Ponoszą one odpowiedzialność, ale na innych zasadach –określonych w
ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dalej Upn).
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 przepisy ustawy stosuje się w zakresie postępowania w sprawach o
czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13,
ale nie ukończyły lat 17 – czyli nieletnich. Czyn karalny to czyn zabroniony przez ustawę jako
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i niektóre z wykroczeń.
Właściwym organem do prowadzenia postępowania w sprawach o czyny karalne nieletnich jest
sąd rodzinny. Sąd karny będzie natomiast właściwy, jeśli postępowanie przeciwko nieletniemu
wszczęto juŜ po ukończeniu przez sprawcę 18 roku Ŝycia. Sąd ten moŜe zastosować wobec
nieletniego sprawcy środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w
zakładzie poprawczym. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych i przewidzianych prawem moŜe
zastosować karę, ale tylko jeŜeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.
(Art. 5 Upn)
Gdy sprawca popełnił występek po ukończeniu 17 roku Ŝycia właściwym do orzekania w
kaŜdym przypadku jest juŜ jedynie sąd karny. JednakŜe w stosunku do osób, które popełniły
czyn jeszcze przed 18 rokiem Ŝycia sąd zamiast kary przewidzianej w kodeksie karnym stosuje
środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich (w ustawie o
postępowaniu w sprawach nieletnich, które omówiliśmy wyŜej), jeŜeli okoliczności sprawy oraz
stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają. (art. 10 § 4
kk).
Sprawca pełnoletni w chwili czynu będzie juŜ podlegał karom przewidzianym w kodeksie
karnym. Zgodnie z art. 270 § 1 kk, kto w celu uŜycia za autentyczny, podrabia lub przerabia
dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego uŜywa, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ten, kto czyni
przygotowania do tego przestępstwa - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2. (art. 270 § 3 kk)
Stosownie do art. 276 kk, kto niszczy, uszkadza, czyni bezuŜytecznym, ukrywa lub usuwa
dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Przestępstwem jest równieŜ usiłowanie i
przygotowanie, a takŜe podŜeganie i pomocnictwo do czynu zabronionego.
Sąd wymierza karę za usiłowanie, jak równieŜ za przygotowanie w granicach zagroŜenia
przewidzianego dla danego przestępstwa. W przypadku tzw. usiłowania nieudolnego sąd moŜe
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. (art. 14 kk)
Nie podlega karze za usiłowanie lub przygotowanie osoba, która dobrowolnie odstąpiła od
dokonania lub zapobiegła skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
Czyny przeciwko wiarygodności dokumentów ścigane są z urzędu, co oznacza, iŜ w przypadku
podjęcia przez organy ścigania (prokuratora, policję) jakiejkolwiek informacji o ich popełnieniu
sami podejmują odpowiednie czynności. Nie jest zatem konieczny wniosek o ściganie np.
złoŜony przez dyrektora szkoły, wystarczy jego informacja, Ŝe takie zdarzenie miało miejsce.
JeŜeli sprawca nie ukończył 13 roku Ŝycia wówczas nie ponosi odpowiedzialności
przewidzianej w kodeksie karnym ani teŜ w Upn. Dziecko to moŜe natomiast ponosić kary
przewidziane w statucie szkoły, takie jak np. nagana. O zdarzeniu winni natomiast być
poinformowani rodzice sprawcy.
Wydaje się, Ŝe powyŜsze wyjaśnienia pokazują, Ŝe nie warto raczej „majstrować przy
dzienniku”, poniewaŜ konsekwencje tego mogą okazać się zdecydowanie bardziej dotkliwe niŜ
słabe wyniki na szkolnym świadectwie.

Dziennik lekcyjny jest dokumentem, w którym zawarte są informacje słuŜące jedynie
członkom rady pedagogicznej i tylko w bardzo określonych celach i nie mogą być
rozpowszechniane, zatem tylko nauczyciele tylko mogą mieć do niego dostęp. Personel
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administracyjny szkoły, podobnie jak uczniowie, nie moŜe mieć z dziennikami Ŝadnych
kontaktów.
Pewna pani uwaŜała, Ŝe synowie sąsiadów są zdemoralizowani chociaŜ nie miała
Ŝadnych dowodów ich demoralizacji Próbowała na policji, ale dzielnicowy nie miał
podstaw do zainteresowania się chłopakami Pani postanowiła więc sprawdzić, jak
chłopcy zachowują się w szkole i jak się uczą. Pedagog szkolny nie chciał udzielić jej
Ŝadnych informacji, wychowawczyni klasy - równieŜ. Wszyscy mówili, Ŝe takich
informacji mogą udzielać wyłącznie rodzicom dzieci albo upowaŜnionym pracownikom
odpowiednich słuŜb. Pani była jednak wytrwała. Zaprzyjaźniła się ze szkolną
sekretarką i długo jej opowiadała o gehennie, którą przechodzi ze swoimi wrednymi
sąsiadami i ich zdemoralizowanymi, hałaśliwymi synami. Sekretarka postanowiła
pomóc w znalezieniu dowodów, które co pozwoliłyby skłonić sąd do zajęcia się
„patologiczną” rodziną. Zrobiła nawet odbitki ksero kilku kartek z dzienników,
zawierających co gorsze oceny i taką, na której była wpisana uwaga o jakiejś
awanturze, w której brał udział jeden z chłopców. Rodzice chłopców dowiedzieli się o
tym i zagrozili sąsiadce doniesieniem na policję. Pani postanowiła ich uprzedzić i
złoŜyła w sądzie rodzinnym obszerny opis swoich konfliktów z rodziną uczniów
dołączając kopie kartek z dziennika uzyskane w szkole. Wtedy to do dyrektora szkoły
zadzwoniła sędzia, domagając się informacji, jakim prawem w szkole udostępnia się do
wglądu osób postronnych dokumenty szkolne dotyczące małoletnich, pozwala się je
kopiować i dowolnie wykorzystywać. Parotygodniową kontrolę, w której wzięły udział
wszystkie moŜliwe władze szkolne, dyrektor odchorował. Sekretarka, tłumaczyła, Ŝe
znając przepis, który nie pozwala dopuszczać nikogo obcego do dzienników szkolnych,
ale właściwie nie wiedziała, Ŝe jest on aŜ tak powaŜny, a ona tylko chciała pomóc
zdesperowanej kobiecie.

Fałszywe usprawiedliwienia
KaŜdy, kto chodził do szkoły z procederem podrabiania usprawiedliwień i zwolnień
na pewno zetknął się choć raz. Od tego czasu niewiele się zmieniło i dzieci podrabiają
je nadal. Inna jest tylko technika ich podrabiania.
Prawnik wyjaśnia
Chcąc uniknąć komplikacji związanych z nieobecnością w szkole uczniowie posuwają się czsem
do fałszowania usprawiedliwień. Przybiera to róŜne formy. MoŜe polegać na napisaniu
usprawiedliwienia w całości zachowując pozory, Ŝe pochodzi ono np. od rodziców, albo
wprowadzenia „zmian” czy teŜ „przeróbek” do juŜ istniejącego usprawiedliwienia np. zmianie
daty „13 X 2005r.” na „23 X 2005r.” Jest to czyn zabroniony, który moŜe się wiązać z
odpowiedzialnością karną. Usprawiedliwienia wypisywane przez rodziców lub wystawiane przez
uprawnioną osobę – np. lekarza jest dokumentem.
Pojęcie „dokument” zdefiniowane jest w przepisach kk. Zgodnie z art. 115 § 14 kk moŜe nim
być kaŜdy przedmiot, z którym jest związane określone prawo (Ŝeton upowaŜniający do
spoŜycia obiadu), albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa (kwit
zastawny), stosunku prawnego (umowa) lub okoliczności mającej znaczenie prawne (zaliczenie
w indeksie). Dokumentem moŜe być takŜe zapis na komputerowym nośniku informacji (twardy
dysk, dyskietka).
Dokonanie zmian w zapisach istniejącego juŜ usprawiedliwienia lub dopisanie „nowych” słów
albo cyfr przez ucznia to tak zwane przerobienie dokumentu. Przerobienie dokumentu polega na
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nadaniu mu treści innej od tej, którą początkowo posiadał. Chodzi tu zatem o dokonanie
wszelkiego rodzaju dopisków, skreśleń, czy wymazań.
Przerobienie dokumentu naleŜy odróŜnić od podrobienia dokumentu. Z podrobieniem
usprawiedliwienia mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdyby sprawca sporządził
usprawiedliwienie zachowując pozory, Ŝe dokument – usprawiedliwienie pochodzi od innych
osób (np. rodziców, lekarza).
(O zasadach odpowiedzialności za sfałszowanie dokumentów mowa jest w podrozdziale
„Ginące dzienniki”).
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II. PRAWO DO BEZPIECZEŃSTWA

Kiedy dziecko pierwszy raz idzie do szkoły, rodzice pragną, Ŝeby zdobywało wiedzę i
umiejętności, Ŝeby się rozwijało społecznie i psychicznie, ale teŜ martwią się o jego
bezpieczeństwo, bo przecieŜ ochrona zdrowia i Ŝycia potomstwa jest najwaŜniejsza.
Dziecko będzie teraz duŜą część dnia spędzało wśród bardzo wielu innych dzieci, bez
troskliwej opieki rodziców, czy „pani” w przedszkolu. Czy na pewno nic mu się nie
stanie? Czy codziennie będzie wracało do domu całe i zdrowe? Takie pytania stawiają
sobie chyba wszyscy rodzice „pierwszaków” i to nie bez powodu, bo niebezpieczeństw
w szkole jest naprawdę duŜo.
Dyrekcja szkoły, wszyscy jej pracownicy, władze oświatowe i lokalne oraz róŜne
instytucje kontrolujące są odpowiedzialne za architekturę budynku, system pracy
szkolnej, organizację specyficznych zabezpieczeń, które powinny ograniczyć
zagroŜenia do minimum. Ale i rodzice mają tu wielką rolę do spełnienia w unikaniu
niebezpieczeństw w szkole.

Wypadki
KaŜdego roku w polskich szkołach ma miejsce wiele wypadków, których ofiarami są
uczniowie. W roku szkolnym 2001-2002 uległo im ponad 140 tys. uczniów - 91 dzieci
poniosło śmierć, 1276 doznało cięŜkich uszkodzeń ciała, a pozostałe to były tzw. lekkie
urazy. Pod tym terminem kryją się nie tylko stłuczenia, ale równieŜ złamania i
skręcenia kończyn, które teŜ potrafią być dotkliwe. Statystyka szkolnych wypadków
wciąŜ rośnie, a moŜe być niepełna poniewaŜ pracownicy kuratoriów odpowiedzialni za
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkołach i za statystyki wypadków, od lat
sygnalizują, Ŝe w podległych im szkołach unika się sporządzania tzw. protokołów
powypadkowych i prowadzenia uczciwych rejestrów nawet w powaŜnych przypadkach.
MoŜna więc przypuszczać, Ŝe tak naprawdę wypadków jest znacznie więcej. Właśnie
ujawnianiu ich rzeczywistej liczby rola rodziców jest bardzo waŜna.
Po pierwsze: nigdy nie moŜemy mieć całkowitej pewności, Ŝe jakiś uraz, nawet na
pozór dość błahy, któremu w szkole uległo dziecko, nie objawi w przyszłości swoich
skutków, dlatego trzeba zgłosić taki uraz w szkole. Oczywiście nie naleŜy podnosić
alarmu przy otarciu łokcia czy kolana.
Po drugie: bardzo istotna jest statystyka wypadków, bo właśnie na podstawie danych
statystycznych opracowuje się metody zapobiegania, a przede wszystkim usuwa się
najczęściej występujące zagroŜenia.
Po trzecie: zawsze kiedy dziecku zdarzy się w szkole jakiś wypadek, rodzice powinni
otrzymać protokół powypadkowy. NaleŜy wtedy sprawdzić, czy wszystkie zawarte w
nim informacje są zgodne z ich wiedzą o wypadku, czyli z tym, co mówiło dziecko i
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inni świadkowie wydarzenia. Jeśli treść protokołu budzi wątpliwości rodziców, mają
prawo w ciągu tygodnia wnieść do niego zastrzeŜenia, które teŜ powinny zostać
zaprotokołowane. Egzemplarz protokołu naleŜy przechowywać, poniewaŜ skutki
niektórych urazów wyglądających na nieistotne, mogą objawić się dopiero po pewnym
czasie.
Martynę potrącił w czasie przerwy biegnący korytarzem kolega. Upadła i tyłem głowy
uderzyła w obudowę kaloryfera. Lekarz zaszył rozciętą głowę i polecił przez kilka dni
obserwować dziecko chociaŜ badanie USG nic nie wykazało. Dziewczynka źle się czuła,
miała lekkie zawroty i bóle głowy, ale po kilku dniach wszystko przeszło. Pierwsze
objawy epilepsji wystąpiły prawie po roku od wypadku. Rodzice leczyli Martynę w
Centrum Zdrowia Dziecka, ale dojazdy do szpitala okazały się bardzo kosztowne.
PoniewaŜ rodzice przypuszczali, Ŝe przyczyną choroby Martyny był ten niefortunny
upadek, postanowili starać się o odszkodowanie. Przedstawiciel firmy
ubezpieczeniowej nie mógł im jednak pomóc. W szkole wybrano najtańsze
ubezpieczenie zbiorowe, które przewiduje jedynie wypadki w szkole, a bez protokołu nie
ma Ŝadnego dowodu na to, Ŝe to właśnie w szkole Martyna uległa wypadkowi.
W niektórych szkołach starannie ukrywa się przed całym światem zdarzające się od
czasu do czasu wypadki dla „świętego spokoju”. Najczęściej niewiele robi się by
uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości, lepiej więc Ŝeby nie pojawiał się w nich
Ŝaden specjalista BHP, który będzie analizował punkt po punkcie kaŜdy protokoł
powypadkowy.
W jednej z warszawskich podstawówek klatki schodowe łączące trzy kondygnacje
budynku były bardzo niewygodne i ciasne. KaŜdego roku dochodziło tam do wielu
wypadków: połamane ręce, nogi, porozcinane głowy, wybite zęby. Jarek był w IV klasie
kiedy duŜa grupa starszych dzieci zbiegająca w dół zepchnęła go ze schodów i wybił
sobie ze stawu prawą rękę. Dwa lata później na tych samych schodach upadł i pękła
mu kość ogonowa. To juŜ była znacznie powaŜniejsza sprawa więc mama Jarka
porozmawiała o tym z dyrektorką, która wyraziła ubolewanie z powodu wypadku,
zgodziła się z sugestią matki, Ŝe takich wypadków jest w tej szkole bardzo duŜo,
poŜaliła, Ŝe gdyby szkole dawali więcej pieniędzy, to moŜna by przebudować klatki
schodowe tak, Ŝeby stały się bezpieczniejsze. Bieda szkoły przemówiła do mamy Jarka
tak, Ŝe postanowiła za własne pieniądze kupić szkole taśmy przeciwpoślizgowe do
oklejenia schodów. Dar został przyjęty Ŝyczliwie, na próbę przyklejono je do jednych
schodów. I na tym stanęło. Kiedy mama Jarka próbowała dowiedzieć się dlaczego,
wyjaśniono jej, Ŝe pomysł został oprotestowany przez panie sprzątaczki - po naklejeniu
taśmy mycie schodów stało się trudniejsze i panie potrzebowały trzykrotnie więcej
czasu, Ŝeby doprowadzić je do ładu. Przedkładanie wygody woźnych nad
bezpieczeństwo dzieci wzburzyło matkę niedawnej ofiary wypadku. Próbowała
interweniować, ale teraz pani dyrektor nie była juŜ tak sympatyczna. Powiedziała, Ŝe
dotychczas Ŝadnych wypadków w szkole nie było, to Jarek jest najwyraźniej
nadpobudliwy, bo tylko jemu się coś takiego zdarza. Zaskoczona matka zgłosiła sprawę
w kuratorium, gdzie przyjęto ją Ŝyczliwie, ale nie mogli wiele pomóc, bo z dokumentów
szkoły wynika, Ŝe... nie ma w niej i nie było Ŝadnych wypadków.
Tylko determinacji jednej z wizytatorek szkoły, która chcąc sprawdzić kto ma rację,
przesiedziała w szkole cały dzień pod klatką schodową, na kaŜdej przerwie obserwując
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co się na niej dzieje, moŜna zawdzięczać, Ŝe w szkole Jarka jest teraz bardziej
bezpiecznie
Znacznie powaŜniejszym powodem unikania przez szkoły wypisywania protokołów
powypadkowych, zwłaszcza, jeśli dziecko odniosło uszczerbek na zdrowiu, jest obawa
przed wystąpieniem rodziców do sądu z roszczeniem odszkodowawczym. Jeśli
dowiodą oni, Ŝe wypadek spowodowany był niedociągnięciami szkoły, tzw. organ
prowadzący, czyli gmina lub powiat będą zmuszeni wypłacić odszkodowanie, a potem
mogą wyciągnąć konsekwencje w stosunku do dyrektora szkoły.
Kilka lat temu spotkały się w szpitalu, nad łóŜkami swoich dzieci dwie matki: lekarka i
pielęgniarka. Ich dzieci, uczniowie szkół podstawowych w sąsiednich miejscowościach,
w odstępie paru dni doznały powaŜnych urazów na lekcjach wf. Asia spadła ze skrzyni,
na której bez asekuracji i zabezpieczenia materacami dzieci wykonywały nowe, trudne
ćwiczenie. Marcin został trafiony piłką w głowę w czasie oddawania rzutu karnego
przez dwa lata starszego chłopca. Nauczycielka nie kontrolowała sytuacji na boisku,
zastępowała kolegę więc siedząc niedaleko uzupełniała swoje dzienniki. W obu
wypadkach nauczyciele zbagatelizowali wydarzenie i dzieci same dotarły do domów.
Skutki zaczęły objawiać się później i były na tyle powaŜne, Ŝe oboje znaleźli się na
Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Czuwając przy dzieciach, matki przypominały
sobie przypadki urazów odniesionych na lekcjach wf, z którymi zetknęły się w swojej
pracy. Okazało się, Ŝe większość z nich spowodowana była zaniedbaniami nauczycieli i
moŜna było uniknąć powtarzania się ich w przyszłości, gdyby w szkołach zawczasu
wzięto pod uwagę konkretne zagroŜenia. W szkołach dzieci nikt nie chciał rozmawiać z
matkami ofiar. Dyrektorzy zachowywali się tak, jakby pierwszy raz w Ŝyciu słyszeli
słowo „profilaktyka”. Zgodnie teŜ uznali, Ŝe ich dzieci są same sobie winne. Matki
próbowały zwrócić na problem uwagę kolejnych instytucji. Powoli całe środowisko
odwracało się od nich, uwaŜając za awanturnice, które nie wiadomo czemu zawracają
głowy niewinnym nauczycielom, bo przecieŜ nie moŜna od nich Ŝądać, Ŝeby je wszystkie
dzieci upilnował... Matki Asi i Marcina wystąpiły więc do sądu cywilnego z
roszczeniami odszkodowawczym poniewaŜ doszły do wniosku, Ŝe jeśli szkoły nie
potrafią myśleć w kategoriach dobra dziecka, niech zaczną bać się strat finansowych, a
gminy, które będą musiały płacić odszkodowania, przestaną godzić się na
niefrasobliwość nauczycieli w zapewnianiu uczniom bezpieczeństwa. I wygrały.
Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego
Niezwykle istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć wychowania
fizycznego, w związku z uprawianiem sportu i turystyką. Przede wszystkim w czasie zawodów
sportowych, organizowanych przez szkołę lub placówkę, uczniowie nie mogą pozostawać bez
opieki osób do tego upowaŜnionych. Nie moŜe zatem występować sytuacja, gdy nauczyciel
oddala się pozostawiając uczniów grających np. w piłkę noŜną .
Praktyka dowodzi częste problemy dotyczą zajęć wf. Nauczyciele wymagają od uczniów zbyt
wiele, natomiast zgodnie z przywołanym wyŜej rozporządzeniem stopień trudności i
intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności
ćwiczących. JeŜeli uczestnik zajęć uskarŜa się na dolegliwości zdrowotne wówczas naleŜy
zwolnić go w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców
(opiekunów).
Ze względu na podwyŜszone ryzyko wypadku waŜną kwestią jest dbanie o bezpieczeństwo
dzieci uczestniczących w tego typu zajęciach. Prawo wymaga, aby ćwiczenia były prowadzone
z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
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Szczególnie bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się moŜe
stanowić zagroŜenie dla zdrowia ćwiczących muszą być mocowane na stałe.
Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego powinien być sprawdzany przed kaŜdymi
zajęciami. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń
fizycznych, gier i zabaw muszą być umieszczone tablice informacyjne określające zasady
bezpiecznego uŜytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. O zasadach bezpiecznego
wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach uczniowie powinni być
poinformowani przez prowadzącego zajęcia.
Postępowanie w razie wypadku
W razie wypadku z udziałem osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki kaŜdy jej
pracownik, nie tylko nauczyciel czy wychowawca, który dowiedział się wypadku ma obowiązek
niezwłocznego zapewnienia poszkodowanemu opieki. W pierwszej kolejności powinien
sprowadzić fachową pomoc medyczną, a w miarę moŜliwości udzielić poszkodowanemu
pierwszej pomocy.
Ponadto, o kaŜdym wypadku dyrektor lub upowaŜniony przez niego pracownik szkoły lub
placówki ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić:
•
rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
•
pracownika słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy;
•
społecznego inspektora pracy;
•
organ prowadzący szkołę lub placówkę;
•
radę rodziców;
•
prokuratora i kuratora oświaty - o wypadku śmiertelnym, cięŜkim i zbiorowym;
•
państwowego inspektora sanitarnego - o kaŜdym wypadku, do którego doszło w
wyniku
zatrucia.
Jeśli doszło do wypadku dyrektor placówki ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku w
sposób wykluczający wpuszczenie osób niepowołanych. JeŜeli czynności związanych z
zabezpieczeniem miejsca wypadku nie moŜe wykonać dyrektor wykonuje je, upowaŜniony przez
dyrektora, pracownik szkoły lub placówki. Następnym krokiem jest powołanie przez dyrektora
zespołu powypadkowego. Jego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania i sporządzenie
dokumentacji, w tym protokołu powypadkowego.
Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego naleŜy
zaznajomić poszkodowanego pełnoletniego lub rodziców (opiekunów) poszkodowanego
małoletniego. JeŜeli pełnoletni poszkodowany zmarł lub jego stan zdrowia nie pozwala na
kontakt, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się wyłącznie jego rodziców
(opiekunów).
Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami
postępowania powypadkowego. Osobom tym w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu
przysługuje prawo złoŜenia zastrzeŜeń do ustaleń protokołu. ZastrzeŜenia te składa się ustnie
do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu. ZastrzeŜenia mogą
dotyczyć szczególnie niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla
ustalenia stanu faktycznego lub sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym
materiałem dowodowym. ZastrzeŜenia rozpatruje organ prowadzący szkołę lub placówkę. Po
rozpatrzeniu zastrzeŜeń organ ten moŜe zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie
ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, a takŜe powołać
nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
Rejestr wypadków prowadzi dyrektor szkoły lub placówki.
W sprawach nieuregulowanych w omawianym rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Dochodzenie roszczeń
Jeśli dziecko na terenie szkoły doznało urazu, np. złamania, w rozumieniu prawa cywilnego,
oznacza to, Ŝe poniosło szkodę. Cierpienia dziecka związane z urazem to w prawie cywilnym
tzw. krzywda. Jeśli uczeń doznał szkody lub krzywdy w wyniku zaniedbań obowiązków
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ciąŜących na szkole, moŜe dochodzić ich naprawienia Ŝądając stosownego odszkodowania
pienięŜnego (szkoda) lub zadośćuczynienia (krzywda). W takich okolicznościach mówi się o tzw.
odpowiedzialności deliktowej (odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego).
śeby ułatwić zrozumienie istoty omawianych przepisów naleŜy wyjaśnić pewne pojęcia.
•

szkoda na osobie to uszczerbki wynikające z wszelkiego rodzaju uszkodzeń ciała, rozstroju
zdrowia, straty wynikłe z częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy, związane ze
zwiększeniem się potrzeb np. zakupu lekarstw, sprzętu do rehabilitacji, czy teŜ potrzeba
korzystania z opieki innej osoby, koszty nauki nowego zawodu, straty wynikłe z długotrwałej
niemoŜności zarobkowania (np. z powodu przedłuŜającego się leczenia szpitalnego lub
rehabilitacji) itp.

•

szkodą niemajątkową, czyli krzywdą są doznane cierpienia fizyczne i moralne; w praktyce
dotyczy to cierpień związanych z wywołaniem długotrwałego bólu;

W powyŜszych przypadkach w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego uczeń moŜe domagać się
odszkodowania, gdy doznał szkody majątkowej - na podstawie art. 444 k.c. w związku z art. 361
k.c., lub zadośćuczynienia, gdy wyrządzono mu szkodę niemajątkową, czyli krzywdę; na
podstawie art. 445 §1 k.c. w związku z art. 23 i 24 k.c.
JeŜeli uczeń doznał szkody moŜe kierować w stosunku do sprawcy roszczenia:
1. o jednorazowe odszkodowanie, tj. określoną kwotę pienięŜną, na pokrycie wszelkich
kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia –
szczególnie kosztów leczenia, przygotowania do nowego zawodu (art.444 §1 k.c.),
2. o rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, gdy utracił całkowicie lub częściowo
zdolność do pracy zarobkowej, albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki na
przyszłość (art.444 §2 k.c.),
3. o zadośćuczynienia pienięŜnego za doznaną krzywdę (art.445 §1 k.c.),

4. zapłaty określonej sumy na wskazany cel społeczny (art.448 k.c.).
Świadczenia te nie wykluczają się wzajemnie, moŜna zatem np. jednocześnie dochodzić
odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.
Przedawnienie
Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego jest ograniczone w czasie. Zgodnie z art. 442
Kodeksu cywilnego roszczenia o naprawienie szkody (takie jak np. roszczenie odszkodowania
oraz zadośćuczynienia) wyrządzonej czynem niedozwolonym ulegają przedawnieniu. Oznacza
to, Ŝe poszkodowany, z powodu upływu czasu, traci prawo skutecznego dochodzenia swych
roszczeń.
Podstawowy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód (krzywd), wynikających z
omawianych zdarzeń zgodnie z art. 442 § 1 K.c., wynosi 3 lata. Termin ten liczony jest od
momentu dowiedzenia się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Obie te
przesłanki rozpatrywane są łącznie. Jednak, jak wynika z art. 442 § 1 K.c., niezaleŜnie od
powyŜszego trzyletniego terminu, w kaŜdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat
dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę, bez względu na to,
kiedy uczeń dowiedział się o wystąpieniu szkody i jej sprawcy oraz czy w ogóle udało mu się to
ustalić.
Unormowaniem szczególnym w stosunku do omówionego powyŜej, jest art. 442 § 2 K.c. przewidujący dziesięcioletni termin przedawnienia, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. W takiej sytuacji poszkodowany, na wystąpienie z
Ŝądaniem odszkodowania, ma 10 lat od dnia w którym popełniono przestępstwo, bez względu
na to, kiedy dowiedział się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody.
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Najprościej rzecz ujmując termin 10-letni będzie słuŜył np. gdy dyrektor, nauczyciel,
wychowawca, z własnej winy, spowoduje śmierć człowieka lub cięŜki uszczerbek na jego
zdrowiu lub gdy narazi ucznia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo cięŜkiego
uszczerbku na zdrowiu.
Pozwany
Powództwo naleŜy
wytoczyć (tzn. wskazać jako sprawcę szkody) przeciwko organowi
prowadzącemu szkołę lub placówkę, w której uczeń doznał szkody:
•

jednostce samorządu terytorialnego – w przypadku szkół gminnych, powiatowych,

•

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez właściwego ministra będącego
organem prowadzącym, w przypadku szkół artystycznych, rolniczych i innych,

•

innemu organowi prowadzącemu w przypadku szkół niepublicznych.

Przedstawiciel ustawowy
Zgodnie z przepisami prawa osobą uprawnioną do dochodzenia roszczeń jest poszkodowany
uczeń. Jednak uczeń małoletni nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie moŜe
samodzielnie podejmować czynności procesowych. Powinien być reprezentowany przez inną
uprawnioną osobę. Zgodnie z art. 66 Kodeksu postępowania cywilnego osoba fizyczna nie
mająca zdolności procesowej moŜe podejmować czynności procesowe tylko przez swego
przedstawiciela ustawowego.

Pozew
Wnosząc pozew w imieniu małoletniego ucznia jako powoda naleŜy wskazać tego małoletniego
i osobę go reprezentującą. Pozew jest pismem, w którym powód przedstawia swoje Ŝądania i
którego wniesienie do sądu powoduje wszczęcie postępowania cywilnego. Elementy, jakie
winien zawierać pozew oraz zasady postępowania związane z jego wniesieniem reguluje
kodeks postępowania cywilnego (art. 187 w zw. z art. 125 Kpc) . Pozew wraz załącznikami
naleŜy złoŜyć do sądu przynajmniej w dwóch egzemplarzach. NaleŜy uzyskać pokwitowanie
biura podawczego na swoim egzemplarzu. MoŜna egzemplarze pozwu wysłać listem poleconym
pod adres sądu, zachowując, jako dowód wniesienia, pocztowe pokwitowanie jego nadania.

Dowody
Powód powinien zgłosić w pozwie wnioski dowodowe(choć nie jest to wymóg bezwzględny)
poniewaŜ w procesie cywilnym, zgodnie z art. 6 K.c. obowiązek udowodnienia faktów, z których
wywodzi się roszczenie, spoczywa na powodzie. Zatem to powód będzie musiał udowodnić, Ŝe
np. do zdarzenia doszło w szkole, a odpowiedzialnym jest dyrektor (wychowawca, nauczyciel),
którego wskazuje i Ŝe w wyniku tego zdarzenia powstała określona szkoda.
W udowadnianiu przytaczanych twierdzeń pomocni będą m.in. świadkowie. Dlatego teŜ
wskazane jest skontaktowanie się ze świadkami wydarzeń, które mogą potwierdzić zdarzenia
podnoszone przez powoda.
Natomiast, aby udowodnić rozmiar finansowy poniesionej szkody naleŜy gromadzić wszelkie
rachunki za leki, rehabilitację, wykonane na własny rachunek badania lub wizyty lekarskie, za
zakup sprzętu, dojazdy do szpitala itp. Przed wniesieniem pozwu naleŜy takŜe zgromadzić
moŜliwie najpełniejszą dokumentację medyczną przebiegu choroby.
Właściwość sądu
Pozew naleŜy złoŜyć do sądu rejonowego albo do sądu okręgowego, w zaleŜności od
wysokości Ŝądanego odszkodowania lub zadośćuczynienia. W sytuacji, gdy pozew zostanie
złoŜony w sądzie niewłaściwym, sąd ten zobowiązany jest przekazać pozew sądowi
właściwemu, o czym powód zostanie poinformowany.
Pozew złoŜony w sądzie moŜe być wycofany, jeŜeli np. powód zrezygnuje z dochodzenia
roszczeń na drodze postępowania cywilnego.
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Zwolnienie od kosztów sądowych
Warto rozwaŜyć teŜ moŜliwość złoŜenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w części lub
w całości. Takie zwolnienie zgodnie z przepisami Kpc moŜe uzyskać osoba, która złoŜy
oświadczenie, Ŝe nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania
koniecznego dla siebie i swojej rodziny. We wniosku naleŜy szczegółowo opisać swój stan
majątkowy przedstawiając wysokość dochodów, posiadane nieruchomości i ruchomości oraz
ich wartość, ilość osób pozostających na utrzymaniu, itp.
Zwolnionemu od kosztów sądowych w całości lub części, sąd ustanawia adwokata z urzędu,
jeśli jego udział w sprawie uzna za potrzebny.

Odpowiedzialność karna
Zaniedbania obowiązku zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkół i placówek
mogą stanowić równieŜ przestępstwo w rozumieniu Kk, poniewaŜ zgodnie z art. 160 § 1 Kk kto
naraŜa człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo cięŜkiego uszczerbku
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli na sprawcy ciąŜy obowiązek
opieki nad osobą naraŜoną na niebezpieczeństwo podlega on karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5. Obowiązek opieki, w rozumieniu właśnie tego przepisu, spoczywa na
nauczycielach, wychowawcach, dyrektorach szkół lub placówek, stąd w razie popełnienia przez
nich przestępstwa określonego w art. 160 § 1 Kk, ich odpowiedzialność będzie większa, a
ewentualna kara surowsza..

Trudno powiedzieć, czy moŜna stworzyć szkołę, w której n a p r a w d ę nie będą się
zdarzały Ŝadne wypadki. Wymagałoby to roztoczenia tak ścisłego nadzoru nad dziećmi,
szczególnie w podstawówkach i gimnazjach, Ŝe utraciłyby jakąkolwiek swobodę ruchu
W jednej ze szkół nauczyciele próbowali wykluczyć czynnik ryzyka, wprowadzając
całkowity zakaz biegania po korytarzu, w innej zaprowadzono nawet obowiązek
spacerowania na przerwach tylko w jednym kierunku. Do złudzenia przypominało to
więzienny „spacerniak”. Te i inne, równie absurdalne pomysły, na szczęście nie trwały
długo, bo okazało się, Ŝe jeśli dzieci nie mają moŜliwości biegania podczas przerw, to
trudno jest zmusić je potem do pozostawania w bezruchu w czasie lekcji. Ryzyko
wypadków w szkołach moŜna ograniczyć otaczając dzieci bezustanną opieką tzn. nie
spuszczając dzieci z oczu przez cały czas ich przebywania w szkole, a przede
wszystkim, bardzo starannie analizować wszystkie groźne wydarzenia, wyciągać z nich
wnioski i wprowadzać je w Ŝycie.
Prawnik wyjaśnia
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny w szkole
Na polskim systemie oświaty, poza innymi zadaniami, spoczywa odpowiedzialność za
utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W związku z
tym ma on zapewniać, między innymi, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy wiedzy o
bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagroŜeń i sytuacji
nadzwyczajnych. (art. 1 pkt 10 i 16 Uso).

Obowiązki organu prowadzącego
Organy prowadzące szkoły i placówki wychowawcze odpowiadają za ich działalność i są
zobowiązane są między innymi:
•

do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

•

do wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie.(art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2 Uso)
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Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i
administracyjnych, szczególnie przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów. (art. 34 a ust. 2 pkt 2 uso)
Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki objęte
jest nadzorem pedagogicznym, który sprawuje przede wszystkim kurator oświaty.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach, ze szczególnym uwzględnieniem warunków pracy i nauki w czasie
pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie
zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych, a
takŜe postępowanie w sprawach wypadków uczniów, określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
13
i niepublicznych szkołach i placówkach .
Obowiązki dyrektora
Zgodnie z rozporządzeniem to dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a takŜe bezpieczne i higieniczne
warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami naleŜącymi do szkoły.
Dzieci przebywające na terenie szkoły lub placówki powinny być pod stałą opieką.
Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upowaŜnionej do tego
osoby. RównieŜ przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. JeŜeli
pozwalają na to warunki atmosferyczne, umoŜliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w
zajęciach na świeŜym powietrzu, ale takŜe pod nadzorem.

Uczeń poza zasięgiem wzroku
Większość zagroŜeń w szkole czyha na dzieci tam, gdzie są poza zasięgiem wzroku
nauczycieli odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Najczęściej kontrola nauczycieli
nie budzi entuzjazmu uczniów i jest przez nich uwaŜana za czepianie się właśnie
wtedy, kiedy zabawa robi się na prawdę ciekawa. Dlatego wielu szuka miejsc, w
których nauczyciel nie dostrzeŜe ich, kiedy będą się oddawać wszelkim zajęciom
groŜącym śmiercią lub kalectwem i zakazanym z przyczyn zrozumiałych tylko dla
dorosłych (np. palenie papierosów albo gry hazardowe).
Wielu dorosłych z rozczuleniem wspomina czas spędzany w szkole w takich
„nielegalnych azylach”, i ból towarzyszący odkryciu ich przez nauczycieli. Niektórzy
mogą się nawet popisać nadzwyczajną pomysłowością w wyszukiwaniu takich
sekretnych miejsc.
W czasie szkolenia na temat podnoszenia stanu bezpieczeństwa w szkołach dyrektor
renomowanego wielkomiejskiego liceum opowiadał, jak trzydzieści lat wcześniej,
będąc uczniem szkoły którą teraz kieruje, ponad tydzień pracował razem z kolegami
nad przysposobieniem „niewykrywalnej” kryjówki na strychu. Delikatne wyłamanie
desek z drewnianego przepierzenia zajęło im duŜo czasu, ale na drewnie nie pozostały
Ŝadne ślady. Spiłowanie grubych gwoździ tak, Ŝeby z zewnątrz mogło się wydawać, Ŝe
deski nadal są przytwierdzone do poprzecznej belki było równie trudne. Po sprytnym
13

Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69.
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przymocowaniu zawiasów i zasuwki, deski stały się wąskimi drzwiami, które mogli
otwierać tylko wtajemniczeni. Nauczyciele przez ponad pół roku próbowali wykryć
gdzie podziewają się ich podopieczni, kiedy nie ma ich w klasie ani na korytarzu.
„Tajemnicze miejsce” zostało zdekonspirowane dopiero przez straŜaków, którzy
przyjechali gasić poŜar na strychu, bo ktoś niedokładnie zgasił tam papierosa...
Jak długo istnieje szkoła, tak długo trwają swoiste zawody między uczniami a
nauczycielami - uda się zejść im z oczu, czy znajdą nową kryjówkę. Prędzej czy
później znajdują i starają się to miejsce albo objąć kontrolą, albo uniemoŜliwić
uczniom korzystanie z niego.
W tych nieustających nauczycielskich staraniach powinni uczestniczyć takŜe rodzice,
nawet ci, którzy są gotowi własnemu dziecku dać prawo do jak największej swobody.
Czasy się zmieniły. Jest znacznie bardziej niebezpiecznie.
Chłopcy z gimnazjum znaleźli za załomem muru na tyłach szkoły idealnie bezpieczne
miejsce do palenia papierosów. KaŜdy, kto chciałby ich zobaczyć, musiał długo iść
wzdłuŜ budynku i chłopcy zdąŜyliby wykryć intruza, zgasić papierosy i zniknąć. W tym
„bezpiecznym” miejscu zaczął ich odwiedzać „kolega” starszy od nich ponad
dziesięć lat. Oczywiście nie potraktowali jak intruza bardzo sympatycznego
człowieka, który rozmawiał z nimi Ŝyczliwie, opowiadał anegdoty z własnego Ŝycia w
tej samej budzie, częstował dobrymi papierosami, czasami nawet piwem. Od czasu do
czasu wpadał z jakimś kolegą. Kiedyś przynieśli „jointy” - chłopcom się spodobało.
Przyniósł jeszcze parę razy, potem „amfę”, „kwas” itd. A potem „promocja” się
skończyła, a sympatyczny starszy kolega opowiedział im, jak działa rynek handlu
narkotykami, i Ŝe nie tylko mogą ich mieć, ile chcą, ale mogą na zarobić zupełnie
niezłe pieniądze. Paru chłopaków weszło w to radośnie. Szkolny rynek okazał się
niesłychanie chłonny i nieźle zarabiali, a ich hurtownik jeszcze więcej. Jednak
burzliwy rozwój rynku okazał się zgubny dla dealerów, bo ćpało tak wielu uczniów, Ŝe
stało się to zauwaŜalne dla kaŜdego. W szkole zapanowała nerwowa atmosfera,
zaczęła pojawiać się policja. Jeden z chłopców nie wytrzymał i postanowił wycofać
się z interesu, ale wtedy „starszy kolega” przestał juŜ być sympatyczny. Okazało się,
Ŝe chłopcy uczestniczą w „powaŜnym biznesie”, a zyski, które przynoszą, są
starannie liczone i planowane. Kiedy ktoś nie rozprowadza „towaru” zysk, który
powinien przynieść „firmie” jest „księgowany jako jego długu” czyli moŜna nie
handlować narkotykami, byle dostarczać w ustalonych terminach sumy, które
„firma” uzyskiwałaby, gdyby się je sprzedawało. To są bardzo, bardzo duŜe sumy.
Uczniowie popełniający czasem w swoich kryjówkach bardzo drobne wykroczenia,
bywają łatwymi ofiarami całkiem powaŜnych przestępstw. Chłopcy przyłapani przed
szkołą przez dorosłych alkoholików na oglądaniu czasopism erotycznych, naleŜących
do ojca jednego z nich, byli przez kilka miesięcy szantaŜowani i zmuszani do
codziennego przynoszenia pieniędzy. Kradli je po prostu rodzicom. Dzieci przyłapane
przez starszych uczniów na odpisywaniu pracy domowej, musiały ich zaopatrywać w
papierosy. One teŜ kradły. Dwie dziewczynki, przyłapane przez kolegów na
wciąganiu amfetaminy przed klasówką, przez parę tygodni były przez nich zmuszane
do stosunków seksualnych w budynku szkoły.
Wszystkie te przykłady pochodzą z pozornie bardzo dobrze pracujących szkół.
Poznaliśmy je dzięki nauczycielom lub dyrektorom, którzy szukali dla swoich
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uczniów pomocy. Te dzieci miały pecha, bo lepiej niŜ inni ukryły się przed
nauczycielami.
Trudno wszystkie wykoncypowane przez dzieci kryjówki objąć, nawet
wyrywkowym, nadzorem. Często nie sprzyja temu architektura budynku szkoły.
Zaprojektowanie budynku który spełniałby wiele sprzecznych ze sobą oczekiwań i
funkcji nie jest łatwe, chociaŜ wykonalne. Jeśli zdolny architekt razem z rozumnym
dyrektorem, poświęciliby odpowiednią ilość czasu, to wspólnym wysiłkiem mogłaby
powstać wspaniała szkoła, w której łatwo byłoby eliminować wiele zagroŜeń. Szkoda,
Ŝe w Polsce buduje się mało nowych szkół, a dyrektorzy rzadko ma szansę
współpracować z architektami poniewaŜ inwestorami takich inwestycji są urzędnicy.
Dlatego często nowa szkoła, juŜ po oddaniu do uŜytku, w tajemnicy przed dumnymi
ze swojej inwestycji urzędnikami, poddawana jest rozmaitym modernizacjom. Dobrze
jeśli poprawki są moŜliwe, a rodzice gotowi je sfinansować, bo moŜe się zdarzyć, Ŝe
budynku szkolnego nikt nie jest w stanie ulepszyć.
Na południu Polski zbudowano olbrzymią, piękną szkołę, która podobno najpiękniej
prezentuje się z lotu ptaka, za to prowadzenie jej jest prawdziwym koszmarem.
Zapewnienie właściwego poziomu kontroli w czasie przerw wymaga zaangaŜowania
na dyŜury prawie czterdziestu nauczycieli, tylu ich nigdy nie ma w szkole
jednocześnie. Budynek nauczyciele nazywają złośliwie pomnikiem wójta poniewaŜ nie
pozwala on wprowadzać Ŝadnych poprawek, najdrobniejsza zmiana wzbudza jego
wściekłość. Jest tak dumny ze swojego dzieła, Ŝe nieustannie oprowadza po nim
swoich rozmaitych waŜnych gości.
Szkoda, Ŝe w taki sposób moŜliwość wybudowania nowoczesnej, ale przede
wszystkim funkcjonalnej szkoły, została zmarnowana. Oczywiście architektura
szkoły powinna być piękna, ale przede wszystkim musi być funkcjonalna, sprzyjać
pracy i być bezpieczna.
Większość istniejących szkół zaprojektowano dawno, a wciąŜ zmienia się liczba
dzieci, które się w niej uczą, ilość godzin, które w niej spędzają, przedmiotów,
których się uczą, nawet liczba nauczycieli, którzy w niej pracują. Wszystkie zmiany
w strukturze organizacyjnej szkoły wiąŜą się ze zmianami w jej topografii. NaleŜy
pilnie uwaŜać, Ŝeby przy kolejnych przebudowach nie powstały nowe, niepoŜądane
zakamarki i ciemne kąty.
W wielu szkołach, dla bezpieczeństwa, zainstalowano sieć telewizji przemysłowej.
Dzięki temu dyrektor w swoim gabinecie, lub ochroniarz w portierni, widzą na
monitorach, co dzieje się w jej „newralgicznych” punktach. Taki system kontroli, w
pewnym stopniu, podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów, poniewaŜ mając
świadomość, Ŝe „spoczywa na nich czujne oko kamery”, rezygnują z robienia w jej
pobliŜu rzeczy niedozwolonych. Kiedy chcą „zgrzeszyć”, przenoszą się w te miejsca,
gdzie kamer nie ma i tu właśnie tkwi niebezpieczeństwo poniewaŜ kamery instaluje
się w coraz to nowych miejscach, a nauczyciele przestają szukać innych, bardziej
oczywistych sposobów sprawowania kontroli nad uczniami.
W renomowanym warszawskim gimnazjum kamery były juŜ prawie wszędzie.
Tymczasem woźne coraz częściej skarŜyły się na nieporządki w uczniowskich
toaletach, wydawało się, Ŝe dzieci z popełnianiem wszystkich swoich wykroczeń
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przeniosły się właśnie tam. Na zebraniu komitetu rodzicielskiego przedstawiciel
szkoły zaproponował kolejną składkę, tym razem na zainstalowanie kamer w
toaletach. Jednak wielu rodziców z trudem radziło sobie z kolejnymi obciąŜeniami
finansowymi więc decyzję na jakiś czas odłoŜono. Tymczasem jedna z matek
dowiedziała się na konferencji poświęconej przemocy w szkole, Ŝe w toaletach
niektórych szkół nie dzieje się nic złego poniewaŜ nie ma w nich wydzielonych toalet
dla nauczycieli i wszyscy korzystają z tych samych pomieszczeń. W słynnych liceach
dla tzw. trudnej młodzieŜy, SOS-ie i „Kącie” z rozmysłem nie dzieli się toalet według
płci, bo tak jest bezpieczniej. Wiadomo, Ŝe w oświacie pracuje więcej kobiet niŜ
męŜczyzn, dlatego rzadziej ktoś dorosły wchodziłby do męskiej łazienki. Zabieg prosty
i nie wymagający dodatkowych pieniędzy, a okazuje się, Ŝe dzięki niemu z drzwi
szkolnych toalet nie wydobywają się kłęby papierosowego dymu, nie handluje się
narkotykami ani nie uprawia przemocy wobec słabszych kolegów. Pani z
entuzjazmem zaproponowała to proste rozwiązanie dyrekcji szkoły, czym wywołała
niespodziewanie ostrą reakcję grona pedagogicznego, które korzystanie z toalet
wspólnie z uczniami odebrałoby jako uszczerbek dla swego autorytetu.
Nic bardziej błędnego. W wielu znakomitych szkołach społecznych i prywatnych
nauczyciele „chodzą piechotą” tam, gdzie uczniowie i nijak nie wpływa to na ich
pozycję wśród uczniów, bo tak naprawdę autorytetu nauczyciela nie wyznacza
osobna toaleta.
Niektórzy twierdzą, Ŝe zainstalowanie telewizji przemysłowej w szkole przynosi
niewielkie efekty zwaŜywszy na koszty, jakie muszą ponieść rodzice uczniów, jednak
ma ona zaletę, z której nie wszyscy zdają sobie sprawę. OtóŜ, gdy dziecko ulegnie
wypadkowi, pobiciu, czy zostanie okradzione w zasięgu kamer, moŜna obejrzeć to
zdarzenie na taśmie. Pod warunkiem jednak, Ŝe system monitoringu nie jest
„oszczędnościowy”, to znaczy - bez nagrywania kaset. W takich przypadkach cały
wydatek ma rzeczywiście niewielki sens.

Uczeń wypędzony
Zdarza się, Ŝe nauczyciele p r a g n ą stracić z oczu jakiegoś ucznia. Jak
wspominaliśmy o tym w rozdziale o prawie do nauki, wyrzucanie w czasie lekcji za
drzwi uczniów niesubordynowanych lub nieprzygotowanych do lekcji, to nie tylko
naruszenie prawa do nauki.
Urbana, czternastolatka, który chodził dopiero do piątej klasy, wyrzucano z lekcji
trzykrotnie w ciągu jednego dnia. Pierwszy raz za utrudnianie prowadzenia lekcji,
kiedy nic nie rozumiał z trudnego wykładu, więc nudził się i przeszkadzał. Urban
wyszedł ze szkoły i resztę lekcji spędził w bramie kamienicy z kolegami swojego taty.
Na następną lekcję wrócił juŜ trochę pijany i zachowywał się tak, Ŝe kolejny
nauczyciel wyrzucił go z klasy. Na trzeciej było tak samo. Urban był wściekły na cały
świat. Odegrał się na niewinnym chłopcu z młodszej klasy, który przypadkiem szedł
do toalety.
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Na nauczycielach spoczywa obowiązek nauczenia uczniów swojego przedmiotu., a w
czasie lekcji mają sprawować pieczę nad wszystkimi swoimi uczniami i zapewnić im
bezpieczeństwo. TakŜe z tego powodu nie wolno im nikogo wyganiać z klasy.
Norbert, dziesięcioletni uczeń szkoły społecznej, zachowywał się fatalnie i utrudniał
prowadzenie lekcji. Nauczyciel próbował nad nim zapanować, a kiedy to nie
przynosiło Ŝadnych efektów, kazał mu opuścić klasę. Szkoła zajmowała wtedy
kondygnację w nowoczesnym budynku, którego charakterystyczną cechą były okna z
olbrzymich tafli opalizującego szkła. Dzieciak po wyjściu z klasy wcale się nie
uspokoił, wyglądało nawet na to, Ŝe jego wściekłość wzrosła, bo zaczął szarpać okno
na korytarzu, Ŝeby je otworzyć. Nie udało się, jedna z ogromnych tafli wypadła i
potłukła się całkowicie, druga pękła. Dyrektorka wezwała rodziców i zaŜądała
zapłaty za szkody, a była to całkiem pokaźna suma. Ojciec Norberta najpierw zgodził
się zapłacić, jednak po namyśle wysłał do dyrektorki adwokata, który wyjaśnił, Ŝe
zwróciła się z roszczeniem finansowym do niewłaściwej osoby, bo chociaŜ
rzeczywiście odpowiedzialność za szkody popełnione przez dzieci ponoszą rodzice,
zasada ta nie obowiązuje, jeŜeli dziecko przebywa w szkole, pod fachową opieką
nauczycieli. Wtedy to nauczyciel ma obowiązek czuwać, Ŝeby dziecko nie zrobiło
czegoś złego, a tym razem nauczyciel, wyrzucając ucznia z klasy, obowiązku
zaniedbał i dopuścił do stłuczenia szyby. Do niego więc powinna zwrócić się
dyrektorka o naprawienie szkody. Adwokat dodał jeszcze, Ŝe i tak wszyscy mają
szczęście, bo szkło nie spadło na dziecko. Dyrektorka po konsultacji ze swoim radcą
prawnym zrezygnowała z upominania się o zwrot kosztów wstawienia szyb.
Trudno jest prowadzić lekcję, kiedy z trudem wypracowaną koncentrację uczniów, co
chwila rozprasza wejście do klasy spóźnionego ucznia. Jedni nauczyciele radzą sobie
z tym problemem, inni nie. Niektórzy, chcąc radykalnie zmusić uczniów do większej
dyscypliny, nie pozwalają spóźnionym wchodzić do klasy i brać udziału w lekcji.
Najczęściej ten „zabieg wychowawczy” wiąŜe się z poniŜeniem ucznia, którego, na
oczach całej klasy, nauczyciel wygania za drzwi. Są dzieci, które kierowane
bezsilnym gniewem, po opuszczeniu klasy starają się „odegrać” na szkole,
nauczycielu, kolegach chichoczących w czasie tej przykrej sceny.
Dwunastoletni Maciek, przyszedł na pierwszą lekcję spóźniony. Tego dnia uciekł mu
pies. Chłopiec długo szukał go wszędzie, aŜ wreszcie musiał zrezygnować. Do szkoły
przyszedł zdenerwowany, bez śniadania i po krótkiej bójce ze starszym bratem, który
za ucieczkę psa i solidnie go sponiewierał. Miał pecha, bo właśnie tego dnia jedna z
nauczycielek postanowiła zaprowadzić nowe porządki i oduczyć uczniów spóźniania.
Kiedy Maciek wszedł do klasy, kazała mu wyjść i nie przeszkadzać w nauce innym.
Chłopak próbował tłumaczyć się, jednak nauczycielka wyjaśnień, zbywała jego
wyjaśnienia „dowcipami”, na które klasa reagowała gromkim śmiechem.
„Spóźnialski”, zdenerwowany sytuacją i kompletnie ośmieszony, wybiegł z klasy z
płaczem.
Maciek był bardzo pobudzony przejściami, w dodatku uwaŜał, Ŝe jego spóźnienie było
całkowicie usprawiedliwione. Wiedział, Ŝe powinien szukać psa, bo pozbawionemu
opieki zwierzęciu w wielkim mieście grozi wiele niebezpieczeństw. Nie miał tylko
pewności, czy powinien przychodzić do szkoły, czy raczej szukać go aŜ do skutku.
Przez chwilę miotał się po opustoszałej szatni, narastała w nim frustracja. Wreszcie,
dał jej ujście podpalając kurtki w boksie swojej klasy. Potem pobiegł szukać psa. W
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szkole, chociaŜ był jednym z głównych podejrzanych w sprawie spalenia kilkunastu
kurtek w dwóch sąsiadujących ze sobą boksach, jego przypadku nie badano zbyt
wnikliwie, by nie zwracać uwagi dyrektora na postępowanie nauczycielki. Maciek
opowiedział to zdarzenie prawie dziesięć lat później, kiedy był juŜ studentem
resocjalizacji. Dotąd pamięta obezwładniające uczucie wściekłości, które pchnęło go
do takiej irracjonalnej zemsty. Jedynej, na jaką było go wtedy stać.
Zdarzają się nauczyciele, którzy, dla uniknięcia zamieszania z wypychaniem za drzwi
spóźnionych uczniów, równo z dzwonkiem zamykają na klucz drzwi klasy. To
powoduje powstania całego splotu zagroŜeń. Przede wszystkim zostawieni na
korytarzu uczniowie są pozbawieni opieki nauczyciela. Jeśli jest ich kilkoro, a
niektórzy z nich woleliby być na lekcji, mogą wspólnie dopracować się niezwykle
ciekawych pomysłów na rozwiązanie swojego problemu.
Kiedy byłam uczennicą szkoły podstawowej, teŜ z jakiegoś powodu nie wpuszczono do
klasy mnie i kilku moich kolegów Wcale się nie zmartwiliśmy, padły nawet pierwsze
propozycje, gdzie by tu pójść. Jednak Małgosia koniecznie chciała wiedzieć, co w
klasie się dzieje i jakoś udało się jej zarazić nas tą potrzebą. Rada w radę
postanowiliśmy, Ŝe trzeba tam zajrzeć przez otwarte okno, co nie było specjalnie
trudne, bo do okna na pierwszym piętrze prowadził piorunochron, z którego juŜ
korzystaliśmy w rozmaitych okolicznościach. Na zwiad wyruszył Bogdan, najbardziej
otrzaskany z piorunochronem i z największym łobuzerskim staŜem. Jednak nie miał
zamiaru badać sytuacji wnikliwie i zadowolił się stwierdzeniem, Ŝe wszyscy siedzą w
klasie, coś piszą. Małgosia chciała sprawdzić to sama, więc pomogliśmy jej wdrapać
się na piorunochron. Nie była przyzwyczajona do takich akrobacji, dolazła tylko do
połowy wysokości, a potem zleciała. Na szczęście prawie nic jej się nie stało, bo
spadła na kogoś, kto był pod spodem. W rezultacie tamten ucierpiał bardziej, chyba
coś mu się stało z obojczykiem i dostał kopniaka w głowę. Śmiechu było co nie miara.
Nawet Małgosi, która kulała i wyglądała jak obdarta ze skóry , bo zjechała po tynku
typu „baranek”, była zachwycona przygodą. Potem wszyscy nam zazdrościli.
Uczniowie „umieszczeni pod kluczem”, chociaŜ są zamknięci razem z nauczycielem,
teŜ są naraŜeni na niebezpieczeństwo. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak znacznie taka
nietypowa sytuacja podnosi napięcie u niemal wszystkich uczniów. Najczęściej nie
ma to powaŜnych skutków, najwyŜej dzieciom trudniej jest skoncentrować uwagę na
temacie lekcji. Jednak gdyby zdarzyło się, Ŝe w tym czasie nagle w szkole ogłoszono
by alarm, uczniowie z zamkniętej klasy byliby znacznie bardziej od pozostałych
naraŜeni na wybuch paniki, a ogarnięta paniką grupa około trzydzieściorga dzieci,
które nie mogą się natychmiast wydostać z zamkniętego pomieszczenia, to Ŝywioł
niemal niemoŜliwy do opanowania.
Najgorzej ta pseudo-wychowawcza metoda sprawdza się, jeŜeli dzieci spóźniają się
na lekcje z powodu złej organizacji pracy w szkołach.
„Protesty najczęściej wzbudza nie wpuszczanie na lekcje uczniów spóźnionych z powodu
trudności w zjedzeniu obiadu w czasie zbyt krótkiej przerwy. Bywa, Ŝe „za drzwiami” zostaje
kilkoro takich „najedzonych” dzieci. Być moŜe przewaga tego typu skarg bierze się stąd, Ŝe
sankcja ta dotyka równieŜ dzieci ambitne, dla których nauka szkolna ma stanowić
przygotowanie do kariery” (Wbić się” do jakiejś szkoły. Prawie raport, Warszawskie Biuro
Rzecznika Praw Ucznia, sierpień 1997 ).
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Bardzo wiele szkół, chyba od zawsze, boryka się z problemem dzieci, które nie
zdąŜają zjeść obiadu w czasie przerwy. Niektórzy nauczyciele prowadzą „prywatne
wojny” z wydłuŜającymi się przerwami obiadowymi, nie pozwalając spóźnionym
wchodzić do klasy. Dzieci w obawie, Ŝe spóźnią się na lekcje, całkiem często
porzucają dopiero co napoczęty obiad. Rodzice wydają pieniądze na posiłki, których
ich dzieci nie zdąŜają zjeść, a one czasem czekają do późnego wieczora na posiłek w
domu. W dodatku szkolny obiad, przełykany w pośpiechu, byle jak, byle zdąŜyć na
czas, nie słuŜy ich zdrowiu. Uczniowie mają i tak dosyć powodów, by popaść w
nerwicę. Szkoda, Ŝeby opłacane przez rodziców obiady stawały się jej dodatkową
przyczyną.
Najprostszą propozycją, jest wydłuŜenie przerwy obiadowej w taki sposób, by
zlikwidować obiadowe pandemonium w jadalni i późniejszą dezorganizację lekcji. To
rozwiązanie stosuje coraz więcej szkół. W niektórych, na wzór amerykański, przerwa
obiadowa trwa całą godzinę. Jednak w większości nadal taka propozycja napotyka na
opór większości nauczycieli, którym zresztą równieŜ nie zawsze starcza czasu, by
skończyć posiłek przed dzwonkiem. Chcą jak najszybciej wracać do domu. Jednak
ich interes powinien ustąpić przed dobrem uczniów i rodzice powinni o to walczyć.
Najlepiej w Radzie Szkoły albo jako Rada lub Komitet Rodzicielski. Spokojnie,
nieustępliwie, przekonując, dyskutując i namawiając do eksperymentów.
Argumentem kadry, uŜywanym najczęściej przeciw powaŜnemu wydłuŜeniu przerwy
jest to, Ŝe ze szkolnych obiadów korzysta niewiele dzieci. Cała reszta, według nich,
traciłaby ten czas. To jednak słabe wytłumaczenie, choćby dlatego, Ŝe wiele dzieci
nie jada w szkole właśnie z powodu organizacyjnego bałaganu. Część rodziców,
którzy chętnie zapłacili za to, Ŝeby ich dziecko zjadło obiad o właściwej porze,
rezygnuje po pewnym czasie, bo nie chcą marnować pieniędzy na niedojedzone
porcje. Bywa, Ŝe to dziecko nie chce jeść obiadu, bo naraŜa je wyłącznie na
dodatkowy stres.. Niepracujący rodzice mogliby pomóc np. pełniąc dyŜury przy
przygotowywaniu posiłku i pilnując porządku kiedy dzieci jedzą.
Obiady to nie jedyny powód spóźniania się dzieci na lekcje. Podobnie jest ze
spóźnieniami spowodowanymi złą organizacją przyjmowania ubrań w szatni W
szatniach, gdzie kaŜda kurtka musi być przyjęta przez szatniarkę wydającą numerek,
potrafi to trwać bardzo długo. Nawet w szkołach o niedostosowanej do potrzeb,
nieodpowiednio zorganizowanej pracy w szatni, to właśnie uczniowie są karani przez
niektórych nauczycieli za spóźnienia na pierwszą lekcję i nie wpuszczani do klasy z
wpisaniem nieusprawiedliwionej nieobecności na całej godzinie lekcyjnej.
Część nauczycieli, którzy stosują takie metody wprowadzania dyscypliny, zdaje sobie
sprawę, Ŝe pozostawia uczniów w sytuacji potencjalnego zagroŜenia, sądzą jednak, Ŝe
wpisanie w dzienniku lekcyjnym nieobecność ucznia, , zabezpiecza ich przed
ewentualną odpowiedzialnością za wypadek, któremu uległby ten uczeń. To
nieprawda, bo przecieŜ dziecko było w szkole i zgłosiło się na lekcję, a nie
znajdowało się pod opieką nauczyciela, poniewaŜ on nie chciał się nim opiekować.
Dobrze, jeśli nie wpuszczone do klasy dziecko znajduje się w szkole, najczęściej
budynek jest wyposaŜany z myślą o dzieciach, które mają w naturze ruchliwość i
nieustający pęd do eksperymentowania ze środowiskiem i odpornością własnego
organizmu. Dlatego budynki szkolne są z reguły bezpieczniejsze, niŜ inne miejsca.
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MoŜna mieć teŜ nadzieję, Ŝe ktoś z obsługi, co jakiś czas zerknie, na dzieci
pozostające na korytarzu i zareaguje, jeśli zaczną robić coś niebezpiecznego.
Doświadczenie wskazuje, Ŝe taka nadzieja nie zawsze jest uzasadniona i od czasu do
czasu wydarza się coś złego.
Jednak prawdziwe niebezpieczeństwa czyhają uczniów, którzy nie zostali wpuszczeni
z jakichś powodów do budynku szkoły.
Karola z II klasy gimnazjum nie wpuszczono do szkoły, bo spóźnił się ponad 10 minut,
a w jego szkole ustanowiono takie reguły ze względu na wciąŜ powtarzające się
kradzieŜe i dewastacje. Budynek miał zostać otwarty dopiero za 20 minut. Karol
postanowił przesiedzieć ten czas na ławce ukrytej w krzakach pobliskiego skwerku.
Wolał nie rzucać się nikomu w oczy, miał jednak pecha, bo tę samą ławkę wybrała
sobie grupa męŜczyzn zbierających pieniądze na pierwsze tego dnia wino. Z początku
zachowywali się dość pokojowo, ale kiedy poproszony o udział w „zrzutce” Karol
stwierdził, Ŝe nie ma ani grosza, postanowili to sprawdzić i starannie go przeszukali.
Panowie udowodnili mu, Ŝe kłamie, bo znaleźli ponad dwa złote więc postanowili go
przykładnie ukarać zabierając mu walkmana i buty. Butów nie chciał oddać, zaczął
się szarpać i usiłował krzyczeć, dlatego został pobity.

Przemoc rówieśnicza
Gdyby wierzyć przekazom medialnym, moŜna by pomyśleć, Ŝe przemoc rówieśniczą
wymyśliło dopiero pokolenie dzisiejszych dzieci. Tymczasem, jeśli dobrze pogrzebać
w pamięci, moŜna w niej znaleźć dowody na to, Ŝe dawniej w szkole takŜe istniała
przemoc i okrucieństwo.
Rywalizacja wśród dzieci jest zjawiskiem naturalnym i tylko jej środki i natęŜenie
bywają róŜne. Kto ma fajniejszego tatę, ładniejsze zabawki, lepsze stopnie,
najmodniejsze ciuchy, droŜszy komputer, szybszy samochód, kto lepiej gra w piłkę,
moŜe dłuŜej siedzieć przed telewizorem, ma najlepsze pomysły, albo kumpli, a kto
moŜe mocniej przywalić.
Ostatnimi czasy podejście dorosłych do dziecięcej rywalizacji, głównie do tej z
uŜyciem siły fizycznej, zmieniło się. Dawniej w gruncie rzeczy była aprobowana,
dzieciak miał być twardy i umieć walczyć o swoje. Jeszcze dwadzieścia - trzydzieści
lat temu pobity przez kolegów maluch w domu często spotykał się z zachętą do
rewanŜu. Teraz dorośli nie akceptują bójek, nie chcą, Ŝeby ich dzieci w ten sposób
rozwiązywały konflikty, a przede wszystkim nie chcą, Ŝeby o ich pozycji w grupie
decydowała siła fizyczna i poziom agresji. I tak powinno być.
Przez dwa lata w szkole podstawowej Artura dręczyła grupa kolegów z klasy. Był dla
nich typowym kozłem ofiarnym. Biciem, wyzwiskami i szykanami zmuszali go do
rozmaitych posług, jak przepisywanie nieodrobionych prac domowych,
„wyskakiwanie” na przerwie po papierosy, podawanie w stołówce obiadu itp.
Czasem dręczyli go dla zabawy. W domu nie mógł się poskarŜyć, bo jego ojciec
uwaŜał, Ŝe powinien wyrosnąć na prawdziwego męŜczyznę, który musi sam
rozwiązywać swoje problemy. Kłopoty Artura prawie całkowicie ustały, kiedy
przywódca znęcającej się nad nim grupy zmienił szkołę. Kolejne dwa lata cieszył się
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w szkole względnym spokojem, poprawiły się jego wyniki w nauce i zdał do dobrego
liceum. A tam znów natknął się na „falę”. Wytrzymał tylko dwa miesiące. Zaczął
wagarować. Około półrocza na dobrą sprawę zupełnie porzucił szkołę. Kiedy to się
wydało, uciekł z domu.
Od wielu lat rodzice poszkodowanych uczniów walczą o to, Ŝeby w szkołach w
rzeczywisty sposób przeciwdziałano przemocy wśród rówieśników, co nie zawsze
spotyka się ze zrozumieniem. Normą niemal było na przykład nakłanianie rodziców
ofiary przemocy do przenieśli dziecka do innej szkoły, gdzie nie będzie miało
kontaktów ze swoimi oprawcami. Dyrektorzy bez Ŝadnego skrępowania przyznawali
się do całkowitej bezradności wobec zjawiska gnębienia uczniów przez kolegów. Te
czasy, na szczęście, niemal zupełnie minęły. Nadal jednak wielu nauczycieli
wolałoby, Ŝeby dzieci załatwiały sprawy między sobą.
Damian był grzecznym chłopcem i dobrym uczniem. Chodził do niewielkiej, dobrze
funkcjonującej szkoły podstawowej dlatego to, z czym zetknął się w ogromnym,
liczącym prawie tysiąc uczniów gimnazjum, było dla niego prawdziwym szokiem. Nie
rozumiał „fali” i nie chciał w niej uczestniczyć. Protestował, kiedy zmuszano go do
mierzenia korytarza zapałką, wkładania ręki do muszli klozetowej, czy chodzenia po
schodach na czworaka. Szarpał się, wyrywał i bywał bity. Zgłosił to na lekcji
wychowawczej, tak, jak robił to w dawnej szkole. Wychowawczyni obróciła wszystko
w Ŝart i powiedziała, Ŝe niedługo, po szkolnych otrzęsinach, wszystkie te
„nieprzyjemności” skończą się i pierwszoklasiści będą juŜ pełnoprawnymi członkami
społeczności szkolnej. Oczekując tej zmiany Damian jakoś zniósł smarowanie twarzy
pastą do butów, polewanie głowy kisielem i rozmaite inne udręki otrzęsin. Jednak juŜ
w następnym tygodniu starsi chłopcy zmusili go do wejścia z butami do sedesu,
spuszczania wody i miauczenia. Tzw.„kocenie” trwało nadal. W tym momencie
wkroczyli rodzice Damiana. Odbyli rozmowę z wychowawcą klasy i dyrektorką.
Usłyszeli, Ŝe szkoła oczywiście w tej sprawie coś zrobi, ale dla Damiana byłoby
lepiej, gdyby stał się trochę bardziej samodzielny.
Na polecenie dyrekcji
wychowawcy starszych klas poinformowali swoich uczniów, Ŝe kontynuowanie takich
zabaw jest niemile widziane, „bo się dzieci skarŜą”. Z Damianem Ŝyczliwie
porozmawiał nauczyciel wf, opowiedział, Ŝe sam miał podobne kłopoty, i Ŝe to
wszystko minęło, kiedy nauczył się bić i zaczął oddawać. Rodzice Damiana jeszcze
kilka razy, po kolejnych aktach przemocy wobec chłopca, przychodzili do szkoły,
coraz bardziej zdenerwowani. To nie przynosiło rezultatów, za to w szkole mieli dość
uciąŜliwej rodziny. Wreszcie, któregoś dnia w szatni, tuŜ pod bokiem nauczycielki
Damian rzucił się z pięściami na duszącego go szalikiem, oczywiście „tylko dla
zabawy”, chłopaka. Wybuchła afera. Damiana doprowadzono do dyrektorki,
wezwano jego rodziców. Szkoła miała wreszcie dowód, Ŝe chłopiec jest agresywny i
nie potrafi się powstrzymać nawet w obecności nauczyciela.
Sytuacje, o których mowa, czyli „fala” i dręczenie „kozła ofiarnego”, naleŜą do
często przywoływanego zjawiska, jakim jest mobbing szkolny. Jego najbardziej
znana definicja brzmi „Postępujące, nie prowokowane, opresyjne zachowania natury
fizycznej lub psychicznej, dokonywane przez jednego lub więcej uczniów w stosunku
do jednego lub więcej współuczniów, którzy są słabsi, a tym samym niezdolni do
obrony”.
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„Opresyjne” zachowania to nie tylko bicie, czy wkładanie głowy go sedesu, jak
próbują to interpretować w niektórych szkołach, oskarŜanych przez rodziców o
bezczynność. To równieŜ groŜenie, wyśmiewanie, oczernianie, uŜywanie
obraźliwych, poniŜających zwrotów lub gestów, a takŜe wyłączanie ucznia z grupy.
Prawnik radzi
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Zachowania nacechowane przemocą nie muszą pozostać bezkarne. Często mamy tu do
czynienia a przestępstwami w rozumieniu Kk.
Podstawową grupę omawianych czynów stanowią przestępstwa przeciwko czci i
nietykalności cielesnej ujęte w Rozdziale XXVII Kk. Przestępstwem jest samo uderzanie
człowieka lub naruszanie w inny sposób jego nietykalności cielesnej nawet, jeśli nie
spowodowało ono Ŝadnych trwałych urazów, czy teŜ drobnych obraŜeń np. w postaci
siniaków. Osoby dopuszczające się takich czynów podlegają grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
MoŜe zdarzyć się jednak sytuacja, w której naruszenie nietykalności cielesnej zostało
wywołane wyzywającym zachowaniem pokrzywdzonego. MoŜe się równieŜ zdarzyć, Ŝe
pokrzywdzony „nie pozostał dłuŜny” sprawcy i odpowiedział naruszeniem nietykalności
cielesnej. Wówczas takŜe mamy do czynienia z przestępstwem, jednak, z uwagi na
wzajemność naruszeń, sąd moŜe odstąpić od wymierzenia kary. (art. 217 § 2 Kk)
Ściganie czynów opisanych w artykule 217 Kk odbywa się jedynie na skutek tzw. prywatnego
aktu oskarŜenia. Organy ścigania nie są więc w tym przypadku zobowiązane do
podejmowania czynności. Niewystąpienie z takim aktem oskarŜenia powoduje, iŜ sprawca
przestępstwa nie zostanie ukarany.
Jeśli natomiast skutkiem naruszenia nietykalności są obraŜenia na ciele pokrzywdzonego,
wówczas odpowiedzialność sprawcy jest większa. Jego czyn nie będzie wówczas mógł być
zakwalifikowany jako „zwykłe” naruszenie nietykalności cielesnej, ale jako przestępstwo z art.
157 lub 156 Kk – w zaleŜności od tego, jak powaŜne są doznane obraŜenia.
Udział w bójce lub pobiciu
Przestępstwem jest równieŜ udział w bójce lub pobiciu, w którym naraŜa się człowieka na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo naruszenie czynności narządu ciała lub
rozstrój zdrowia, czy teŜ cięŜki uszczerbek na zdrowiu. Jest to przestępstwo, nawet jeŜeli
faktycznie nie nastąpi skutek w postaci śmierci albo obraŜeń ciała poszkodowanego.
Wystarczające jest samo naraŜenie na niebezpieczeństwo, o czym świadczyć moŜe np. ilość
napastników, sposób zadawania ciosów. Za udział w takiej bójce lub pobiciu sprawca
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (art. 158 § 1 Kk)
Odpowiedzialność jest zaostrzona, gdy następstwem bójki lub pobicia jest cięŜki uszczerbek
na zdrowiu albo śmierć człowieka. W pierwszym przypadku sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, w drugim - karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10. (art. 158 § 2 i 3 Kk)
Surowszą odpowiedzialność ponosi równieŜ uczestnik bójki lub pobicia, który uŜywa broni
palnej, noŜa lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu. To przestępstwo jest
zagroŜone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Rozbój
Przemoc często ma na celu uzyskanie określonych korzyści materialnych. Jeśli przemoc jest
jedną z metod dokonania kradzieŜy wówczas mamy do czynienia z przestępstwem
określanym mianem rozboju. Mówi o nim art. 280 § 1 Kk, zgodnie z którym, kto kradnie,
uŜywając przemocy wobec osoby lub groŜąc natychmiastowym jej uŜyciem albo
doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
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Przyzwyczajeni do agresywnych zachowań nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe chłopak,
który przewrócił kolegę na ziemię i zabrał mu cokolwiek (pieniądze, plecak, telefon) popełnił
przestępstwo rozboju.
Pojęcie „kto kradnie uŜywając przemocy wobec osoby" oznacza kaŜde zachowanie
zmierzające do unicestwienia woli ofiary. MoŜe to być na przykład: uderzanie, szarpanie,
kopanie, nawet takie, które skutkuje drobnymi naruszeniami nietykalności cielesnej np.
siniakami.
„Groźba natychmiastowego uŜycia przemocy" obejmuje kaŜde zachowanie sprawcy, które
powoduje, Ŝe druga osoba staje się narzędziem. Sprawca w takim przypadku nie musi nawet
dotknąć ofiary – wystarczy, Ŝe np. rosły piętnastolatek zaŜąda od drobnego 12 latka
pieniędzy wymachując mu pięściami przed nosem.
JeŜeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, noŜem lub innym podobnie
niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym, albo działa w inny sposób
bezpośrednio zagraŜający Ŝyciu, lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią,
przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie
krótszy niŜ 3 lata. (art. 280 § 2 Kk)
„Inny podobnie niebezpieczny przedmiot" (do broni palnej, czy noŜa) to np. tzw. "tulipan",
14
15
16
czyli utrącona szyjka butelki, kij baseballowy , kastet , pistolet gazowy , płyta chodnikowa,
17
a nawet szczucie psem .
„Działanie w inny sposób bezpośrednio zagraŜające Ŝyciu" to np. silne kopanie w głowę,
uderzenie kijem baseballowym, duszenie liną.
ZagroŜenie karą, w której dolna granica pozbawienia wolności to minimum 3 lata powoduje,
Ŝe przestępstwo z art. 280 § 2 Kk ma charakter kwalifikowany i jest zbrodnią. Nie ma tu
znaczenia kwota uzyskana w wyniku rozboju. MoŜe być ona nawet symboliczna. Oznacza to,
Ŝe jeŜeli sprawca groŜąc np. scyzorykiem Ŝąda od pokrzywdzonego 1 zł, grozi mu za to, co
najmniej, 3 lata pozbawienia wolności. Wykonanie kary orzeczonej w takim wymiarze nie
moŜe być warunkowo zawieszone, a sprawca z reguły zostaje tymczasowo aresztowany.
Brutalny charakter rozboju i duŜe zagroŜenie społeczne z nim związane powoduje, Ŝe
podobnie jak za czyn z art. 156 § 1 Kk - na zasadach opisanych w kodeksie karnym, moŜe
odpowiadać małoletni sprawca, który dopuścił się go po ukończeniu 15 roku Ŝycia, o ile
oczywiście okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki
osobiste za tym przemawiają, a zwłaszcza, jeŜeli poprzednio stosowane środki
wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. (art. 10 § 2 Kk)
Wymuszenie rozbójnicze
Przestępstwem odmiennym od rozboju jest tzw. wymuszenie rozbójnicze. Mówi o nim art.
281 Kk, zgodnie z którym popełnia ten czyn osoba, która w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na Ŝycie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na
mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do
zaprzestania działalności gospodarczej.
RóŜnica między wymuszeniem rozbójniczym i rozbojem polega na tym, Ŝe przy rozboju
mienie pokrzywdzonego przechodzi w posiadanie sprawcy natychmiast, natomiast przy
14

Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16.01.1997 r., II AKa 292/96, Prokuratura i Prawo
1997/9/22.
15
Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19.12.1996 r., II AKa 344/96, Prokuratura i Prawo
1997/7-8/21.
16
Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.05.1996 r., II AKa 129/96, Prokuratura i
Prawo 1996/11/22.
17
Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 02.10.1995 r., II AKr 204/95, OSA 1995/10/41.
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wymuszeniu pokrzywdzony rozporządza tym mieniem w przyszłości. Rozporządzenie tego
dokonuje na skutek wcześniejszej presji psychicznej powstałej w sytuacji zastosowania przez
sprawcę przemocy lub groźby. Groźba moŜe być przez sprawcę wyraźnie wypowiedziana,
mogą ją takŜe stanowić zachowania, które doprowadzają pokrzywdzonego do przekonania,
ze jest zagroŜony, bądź zagroŜone są inne osoby np. członkowie jego rodziny. Sprawca
moŜe grozić własnym działaniem, jak teŜ działaniem innych osób (np. pobiciem przez
kolegów). Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego jest zagroŜone karą pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
Zmuszanie
Przemoc moŜe polegać takŜe na zmuszaniu innej osoby do określonego postępowania. To
teŜ jest przestępstwo, które kodeks karny opisuje w art. 191 §1. Stanowi on, iŜ ten kto stosuje
przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego
działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Zasady odpowiedzialności sprawców opisanych wyŜej czynów związanych z przemocą są
uzaleŜnione od ich wieku w chwili popełnienia tego czynu.

Dyrekcja szkoły nie musi, a nawet nie powinna w kaŜdym przypadku, kiedy stwierdzi
mobbing lub sporadyczne akty przemocy rówieśniczej, od razu zwracać się z tym do
organów ścigania. W takich przypadkach szkoła powinna przede wszystkim
oddziaływać na uczniów wychowawczo. To bardzo waŜne, bo przecieŜ rzecz dotyczy
dzieci, dlatego nauczycielom, rodzicom ofiar i innym zainteresowanym, powinno
zaleŜeć na tym, Ŝeby w s z y s t k i e dzieci nauczyły się zasad współŜycia na
właściwych zasadach. Tylko to daje nadzieję, Ŝe spędzą swoje Ŝycie w zdrowym
społeczeństwie.
Niestety, nadal dość często szkoły wolą pozbyć się mobbingu, pozbywając się albo
sprawców, albo ofiar. Najczęściej spotyka to ofiary, poniewaŜ sprawcy starają się
działać sprytnie, z dala od nauczycielskiego wzroku. Ofiara, która zaczyna upominać
się o ochronę, stwarza kłopoty, naraŜa szkołę na wstyd. Jest więc bardziej kłopotliwa,
niŜ sprawca i dlatego mniej w szkole poŜądana.
Dlatego, jeŜeli dziecko w szkole prześladowane i rodzice decydują się interweniować,
powinni wcześniej zapytać dziecko, jak pracownicy szkoły reagują na
zaobserwowane lub zgłaszane akty przemocy. Zdarza się bowiem, Ŝe w szkole tylko
pozornie panuje niezgody na przemoc, a w rzeczywistości np. „fala” i „przycieranie
rogów” naleŜą do tzw. ukrytego programu „wychowawczego” ułatwiającego pracę
dorosłym.
Znacznie łatwiej jest bowiem zdać się na starszych uczniów w dyscyplinowaniu
młodszych roczników, niŜ własnym wysiłkiem, krok po kroku wdraŜać przybyłe z
róŜnych środowisk dzieci do ustalonego w szkole ładu i zwyczajów.
„Spacyfikowane” dzieci znacznie łatwiej poddają się nakazom nauczycieli, są
„grzeczniejsze”. To między innymi z tego powodu „fala” przeniosła z wojska do
szkół.
„Przycieranie rogów” jest starą jak świat szkolną metodą na dyscyplinowanie
trudnych uczniów rękami kolegów. Jest wiele sposobów na zachęcanie uczniów do
okazywania swojej dezaprobaty koledze, który w jakiś sposób odbiega od oczekiwań
nauczyciela. Jeśli są szczególnie opieszali w spełnianiu oczekiwań nauczyciela,
wywiera się na nich specjalny rodzaj nacisku przez zastosowanie tzw.
odpowiedzialności zbiorowej.
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Mirek miał zespół nadpobudliwości psychoruchowej, więc nie był w stanie spokojnie
wysiedzieć na całej lekcji. Przeszkadzał nauczycielce, która na róŜnymi metodami
starała się zmusić go do bezruchu i milczenia. W końcu zaczęła nakłaniać klasę do
tego, by brała aktywny udział w karceniu Mirka. Dzieci nie chciały się w to włączać,
bo bardzo go lubiły, bo był inspiratorem większości ich zabaw. Nauczycielka zaczęła
więc tłumaczyć dzieciom, Ŝe przez Mirka na pewno nie uda się im nauczyć tak wiele,
jak ich kolegom z innych klas, a ona będzie miała nieprzyjemności ze strony rodziców
i dyrekcji. Coraz częściej, niby mimochodem mówiła, Ŝe dzieci takie jak Mirek
chodzą do szkół specjalnych. Łatwo domyślić się, Ŝe w takiej atmosferze Mirek
zachowywał się coraz gorzej. Dzieci zaczęły się od niego odwracać, kiedy
nauczycielka, zaczęła zadawać do domu olbrzymie partie materiału którego rzekomo
z winy Mirka nie udało się przerobić na lekcji. Kolejnym krokiem było oświadczenie
uczniom, Ŝe nie będzie wycieczki poniewaŜ nikt nie chce podjąć się pilnowania
Mirka. Odrzucany od pewnego czasu przez klasę chłopiec został po tej lekcji pobity i
opluty przez dwóch kolegów za to, Ŝe niechcący potrącił jednego z nich. Stosując
takie metody nauczycielka i tak nie miała szans na „sukces wychowawczy”, poniewaŜ
ADHD jest przypadłością, na której przebieg dziecko nie ma Ŝadnego wpływu.
Natomiast bardzo łatwo jest w ten sposób zniechęcić dziecko do chodzenia do szkoły.

Przemoc ze strony dorosłych
Przykład przytoczony wyŜej wiąŜe się z kolejną kategorią przemocy w szkole.
Nauczycielka nie tylko inspirowała dzieci do stosowania przemocy wobec kolegi, ale
sama równieŜ ją stosowała. Dręczyła nie tylko Mirka. W wyrafinowany sposób
znęcała się nad całą klasą, Ŝeby skłonić ją do prześladowania kolegi.
Najczęściej nauczyciele przemoc psychiczną stosują krzycząc na dziecko, lŜąc je,
poniŜając i groŜąc.
Wychowawczyni nie lubiła Emilki juŜ od początku roku szkolnego w I klasie liceum.
Tłumacząc uczniom, czego od nich oczekuje, poprosiła dziewczynę na środek klasy i
wyjaśniła, Ŝe „tak ubierać się nie powinno, bo tak ubierają się wyłącznie dziwki”.
Emilka na ten swój wielki, pierwszy dzień w liceum, ubrała się modnie, w obcisłą
bluzkę nie przykrywającą pępka z głębokim dekoltem i spodnie biodrówki. Pani
długo, analizowała jej strój, jego przydatność „pod latarnią” i niestosowność w
szkole. Później było jeszcze gorzej. Wychowawczyni uczyła polskiego, więc nie było
dnia wolnego od udręk. „Dowcipne” uwagi pani profesor głównie odnosiły się do
zawodu, który przypisywała swojej uczennicy. Przeczytana przez Emilkę praca
domowa była kwitowana komentarzem, Ŝe „ten fach nie wymaga inteligencji”.
Zgłoszenie nieprzygotowania: „rozumiem, duŜo pracy”. Nawet, kiedy z klasówki
stawiała jej dwójkę, nie podawała stopnia, tylko wygłaszała uwagę: „masz zawód, to
po co się tu męczysz i zabierasz ludziom czas”. Trzy tygodnie po feriach zimowych
Emilka znalazła się w szpitalu, na oddziale neuropsychiatrycznym z powodu bardzo
silnej nerwicy. Jej organizm, pod wpływem nieustannego stresu, całkowicie odmówił
posłuszeństwa.
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Niektórzy nauczyciele nie lŜą, nie wyszydzają, właściwie nawet nie groŜą, ale za to
potrafią stworzyć potęŜne narzędzie przemocy z ocen.
Nauczyciel technologii z warszawskiego technikum był osobą słynną nie tylko w
swojej szkole, przede wszystkim ze sposobów, jakimi dręczył uczniów. Był w tej
dziedzinie prawdziwym mistrzem, w dodatku robił to w taki sposób, Ŝe do niczego nie
moŜna było się przyczepić. Kiedy kolejni poszkodowani próbowali sformułować
zarzuty, okazywało się, Ŝe pan profesor właściwie nic złego nie robi, nie lŜy, nie
wyzywa, nie krzyczy. Tego, Ŝe wybierał sobie tylko kilka osób, którym stawiał
pozytywne oceny, Ŝe w szczególny sposób traktował uczniów, którym zaleŜało na
nauce zawodu, stawiając im bez przerwy jedynki, nie sposób było udowodnić. To, Ŝe
nigdy nie było wiadomo z jakiego kawałka materiału zacznie odpytywać, dyrekcja
traktowała jako pilnowanie, by uczniowie opanowali cały materiał. To, Ŝe
upatrzonych pyta tak długo, brnąc w takie szczegóły, aŜ wreszcie przyłapie ich na
niewiedzy i z satysfakcją stawia jedynkę, kwitowano wzruszeniem ramion. Dotyczyło
to zawsze słabych uczniów, którzy od jakiegoś czasu uczyli się prawie wyłącznie
technologii, zaniedbując inne przedmioty. To częsty błąd popełniany przez uczniów,
na których „uwziął się” jakiś nauczyciel, Marcin naleŜał właśnie do nich. Powtarzał
rok z powodu technologii. We wrześniu znowu dowiedział się, Ŝe właściwie nie ma
szans na pozytywną ocenę, mimo to walczył dalej, jednak wiosną dotarło do niego, Ŝe
to prawda. Odpowiadał długo i poprawnie, wreszcie padło pytanie, które miało dwie
właściwe odpowiedzi. Podał tylko jedną. Jedynka. Marcin pozałatwiał swoje sprawy i
rzucił się pod pociąg. Zostawił list do kolegów: „... MoŜe teraz Wam uwierzą...”
Najbardziej tragiczne w tej historii jest to, Ŝe dopiero po śmierci Marcina okazało się,
Ŝe nauczyciel z taką zapamiętałością uczył przestarzałej, dawno nie stosowanej
technologii. Ta nowoczesna, oparta na pracy z komputerem, o której trzeba było mieć
pojęcie Ŝeby dostać pracę, była mu obca. Uczniowie mówili o tym juŜ wcześniej, ale
nikt ich nie słuchał.
Samobójstwa uczniów z powodu niepowodzeń szkolnych zdarzają się niestety dość
często, według danych Komendy Głównej Policji, średnio siedemdziesiąt rocznie.
Najmniej – 48, było ich w 1991 roku, najwięcej bo aŜ 86 w roku 1995 tylko takich, w
których z całą pewnością ustalono przyczynę. Podając te dane, policja zastrzega
zawsze, Ŝe w rzeczywistości mogło być ich jeszcze więcej, poniewaŜ w przypadku
około połowy zamachów samobójczych nie udaje się dojść, z jakiego powodu zostały
popełnione.
Doświadczenie uczy, Ŝe najlepszym sposobem uniknięcia takiej tragedii jest
wspieranie dziecka, kiedy ma trudności w szkole, wspólne pokonywanie problemów,
a przede wszystkim, nie odbieranie miłości wtedy, kiedy ma kłopoty. Trzeba
dokładnie wsłuchiwać się w to, co mówi o źródłach swoich problemów i konfliktów.
Czasem Ŝe do poprawienia sytuacji wystarczy wysłanie dziecka kilka razy na
korepetycje, Ŝeby wyrównało jakieś luki w nauce, ale warto wiedzieć, Ŝe nie zawsze
przyczyna niepowodzeń zaleŜy od niego. Jeśli dziecko przed wyjściem do szkoły ma
tzw. objawy somatyczne, na przykład wymioty, silne bóle głowy czy brzucha
(powtarzające się w te same dni tygodnia), naleŜy ciepło i z troską porozmawiać z
nim o ich przyczynach. Dzieci często ukrywają przed rodzicami swoje szkolne
kłopoty, Ŝeby nie przysparzać im zmartwień, albo nie dopuścić do awantury albo

88

dlatego, Ŝe uwierzyły we własną niedoskonałość i we wszechmoc nauczyciela. Nie
wiedzą, Ŝe rodzice mogą im pomóc.
JeŜeli jednak pomoc rodziców nie przynosi rezultatów, koniecznie trzeba zwrócić się
do psychologa.

Prawnik wyjaśnia
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dla ponad połowy uczniów szkoła stanowi źródło negatywnych przeŜyć. Jest to związane ze
złymi relacjami panującymi między uczniami (przemoc), a takŜe z niewłaściwym traktowaniem
ich przez nauczycieli: naruszaniem godności połączonym z agresją fizyczną i słowną, presją
dydaktyczną, demonstrowaniem władzy i brakiem kwalifikacji merytorycznych. Nieporadność
dydaktyczna nauczycieli moŜe doprowadzić do powaŜnych zmian w psychice dziecka i w
konsekwencji, konieczności poddania go terapii. Po pierwszą poradę warto udać się do
pedagoga lub psychologa szkolnego. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno
– pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określa rozporządzenie
18
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w dnia 7 stycznia 2003 roku . Pomoc psychologicznopedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

diagnozowaniu środowiska ucznia,
rozpoznawaniu potencjalnych moŜliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i
umoŜliwianiu ich zaspokojenia,
rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
wspieraniu ucznia z wybitnie uzdolnionego,
organizowaniu róŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych
przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i
rodziców,
wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
zakresie,
wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
ucznia,
udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoŜliwiające
sprostanie tym wymaganiom,
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
umoŜliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne. Pomocy
psychologiczno-pedagogicznej udziela się na wniosek, z którym moŜe wystąpić sam uczeń,
jego rodzice, nauczyciel, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, poradnia
psychologiczno – pedagogiczna oraz inna poradnia specjalistyczna.
Pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole udziela się w róŜnych formach:
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•
•
•
•
•
•
•
•

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
klas wyrównawczych (tych jednak nie organizuje się w szkołach
ponadpodstawowych oraz w szkołach specjalnych),
klas terapeutycznych (nie organizuje się ich w szkołach specjalnych),
zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, dla rodziców,
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
porad dla uczniów,
porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi,
zajęciami psychoedukacyjnymi oraz nauką w klasie wyrównawczej lub klasie terapeutycznej
wymaga zgody rodziców.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele, w zaleŜności od potrzeb, mogą uzyskać porady i
konsultacje, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, nauczyciela przygotowanego w
zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz innych nauczycieli posiadających przygotowanie
do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
Do zadań pedagoga naleŜy:
•
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych,
•
określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie
uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych
potrzeb,
•
organizowanie i prowadzenie róŜnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
•
podejmowanie w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań
wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i
programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
•
wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w
odrębnych przepisach,
•
planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i
zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
•
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej.
Zadania psychologa to:
•
•

•
•
•
•

prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym
diagnozowanie potencjalnych moŜliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,
określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i
nauczycieli,
organizowanie i prowadzenie róŜnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i
zawodu,
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie róŜnych form pomocy wychowawczej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów
problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego
szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
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Jak widać pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest prawem kaŜdego ucznia. W przypadku
wystąpienia okoliczności uzasadniających jej udzielenie rodzice mają prawo występować do
dyrektora szkoły o jej zorganizowanie.

Przemoc psychiczna nauczycieli wobec uczniów, wbrew pozorom, zdarza się dość
często, znacznie rzadziej, na szczęście, nauczyciele stosują przemoc fizyczną.
Kilka lat temu do rzecznika praw ucznia przyszły dwie panie, pedagog i dyrektor
szkoły podstawowej. Pilnie potrzebowały pomocy, poniewaŜ okazało się, Ŝe jedna ze
starych, doświadczonych nauczycielek nauczania początkowego od wielu lat znęca się
nad dziećmi. Bije je, ściska przedramię tak mocno, Ŝe zostają siniaki, szarpie, ciska
dziećmi o ściany, a jest to masywna kobieta. Opracowała nawet taką metodę
ciągnięcia za uszy, Ŝe dziecko nie mogło „podąŜać za ciągniętym uchem” poniewaŜ
pani przydeptywała jego stopy i mocno szarpała w górę tak, Ŝe za kaŜdym razem
udawało jej się obydwoje uszu naderwać. Poprzednia dyrekcja wyciszała skandale
uspokajając skarŜących się rodziców. Nowa dyrektorka postanowiła nie dopuścić, by
w jej szkole nadal krzywdzono dzieci, ale pojawił się problemem - brak konkretnych
dowodów. Nie sposób zabronić nauczycielowi wykonywania zawodu na podstawie
zasłyszanych od dzieci opowieści. Zorganizowano więc zebranie rodziców razem z
dziećmi, jednak nie byli oni chętni do współpracy. Dzieci i tak za parę miesięcy
kończą trzecią klasę, a w czwartej będą miały juŜ nowych nauczycieli i mordęga się
skończy, a taki skandal moŜe się dla nich źle skończyć. Jedyne, na co się zgodzili, to
napisanie przez dzieci w ich obecności oświadczeń o sytuacjach, których dziecko było
naocznym świadkiem lub ofiarą. Niektóre z tych, pisanych niewprawnym stylem, z
ubogim jeszcze słownictwem, opisów były poruszające. Na ich podstawie dyrektorka
wdroŜyła postępowanie dyscyplinarne. Jednak nauczycielka wynajęła adwokata,
który „rozgromił” nieprzyzwyczajoną do kontaktów z prawnikami komisję
dyscyplinarną. Uznano, Ŝe dowody w postaci zeznań dziesięcioletnich dzieci mają
zbyt małą wagę.
Prawnik wyjaśnia
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Nauczyciele, wychowawcy oraz kierownictwo szkoły lub placówki za swoje działania i
zaniechania ponoszą nie tylko odpowiedzialność cywilną, karną, ale równieŜ dyscyplinarną.
19
Odpowiedzialność tę reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (zwana
dalej KN) w Rozdziale 10.
Zgodnie z art. 6 KN nauczyciel obowiązany jest:
•
•
•
•

19

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
wspierać kaŜdego ucznia w jego rozwoju oraz dąŜyć do pełni własnego rozwoju
osobowego,
kształcić i wychowywać młodzieŜ w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
kaŜdego człowieka,
dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z
ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi róŜnych narodów, ras i
światopoglądów.

Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami.

91

Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za
uchybienia godności zawodu nauczyciela lub wymienionym wyŜej obowiązkom.
Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
•
•
•
•

nagana z ostrzeŜeniem,
zwolnienie z pracy,
zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie
nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
wydalenie z zawodu nauczycielskiego, co jest równoznaczne z zakazem
20
przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim .

Kary dyscyplinarne wymierzają komisje dyscyplinarne:
•
•

w pierwszej instancji - komisje dyscyplinarne przy wojewodach dla nauczycieli
wszystkich szkół na terenie województwa,
w drugiej instancji - odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym
do spraw oświaty i wychowania, a w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli szkół
artystycznych - odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika
dyscyplinarnego, orzeczenie zaś wydawane jest po przeprowadzeniu rozprawy oraz po
wysłuchaniu głosów rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy.
MoŜliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela jest ograniczona w
czasie. Nie moŜe być ono wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez właściwy
organ, przy którym powołana została komisja dyscyplinarna, wiadomości o popełnieniu czynu
uzasadniającego nałoŜenie kary i po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. JeŜeli jednak
czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie moŜe być krótszy od okresu przedawnienia ścigania
tego przestępstwa.
Rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu nie stanowi przeszkody do wszczęcia i
prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej.
Dyrektor szkoły moŜe zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący
szkołę lub dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złoŜono
wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeŜeli ze względu na powagę i
wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania
obowiązków w szkole. W sprawach nie cierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły moŜe
być zawieszony przed złoŜeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Dyrektor szkoły natomiast zawsze zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ
prowadzący szkołę lub dyrektora szkoły, jeŜeli wszczęte postępowanie karne lub złoŜony
wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.
Nauczyciel i dyrektor szkoły zostaje równieŜ z mocy prawa zawieszony w pełnieniu
obowiązków w razie jego tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w
związku z postępowaniem karnym.

20

Sąd NajwyŜszy w wyroku z dnia 7 września 1995r. sygn.akt I PO 6/95, publ. OSNP 1996/5/78
stwierdził, iŜ Kara wydalenia z zawodu nauczyciela jest uzasadniona, gdy jest odpowiednia do stopnia
społecznego niebezpieczeństwa występku dyscyplinarnego nauczyciela oraz gdy jej zastosowanie
jest niezbędne z uwagi na brak gwarancji i pozytywnej prognozy, iŜ występki tego typu - godzące
bezpośrednio w interesy młodzieŜy oraz całego systemu szkolnego - nie będą w przyszłości
popełnione przez tego nauczyciela.
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Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie moŜe jednak trwać dłuŜej niŜ 6 miesięcy, chyba Ŝe
przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły toczy się jeszcze postępowanie wyjaśniające,
w związku z którym nastąpiło zawieszenie.
Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy - nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i
porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpoŜarowych, a takŜe przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy
oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy - wymierza się nauczycielom kary porządkowe
zgodnie z Kodeksem pracy. Karami tymi mogą być:
•
•
•

kara upomnienia,
kara nagany,
kara pienięŜna.

W większości szkół stosowanie kar fizycznych nie jest aprobowane. Bywają jednak
wyjątki.
Jasiek dostał w zęby od nauczyciela, który tą metodą szybko i skutecznie rozdzielał
bijących się na szkolnym korytarzu uczniów gimnazjum. Jasiek był ofiarą „fali” i
właśnie postanowił tym razem nie dać się doprowadzić do łazienki, gdzie miał kolejny
raz uczestniczyć w „eksperymentach” starszych chłopców z wykorzystaniem muszli
klozetowej. Starszy chłopiec w zęby nie dostał. Kiedy poszkodowany pierwszoklasista,
trzymając się za szczękę i głośno becząc, usiłował tłumaczyć się bełkotliwie, nauczyciel
ryknął, Ŝe ze starszymi nie warto zaczynać.
Następnego dnia ojciec Jaśka poszedł porozmawiać z wychowawczynią. Wydawało mu
się, Ŝe najtrudniej będzie przekonać ją o tym, Ŝe jej kolega nauczyciel uderzył ucznia.
Pani jednak wiedziała o wszystkim, nie potrzebowała dowodów. O incydencie
dowiedziała się „z pierwszej ręki”, właśnie od tego nauczyciela, który zaraz po zajściu
skontaktował się z nią, Ŝeby zaproponować obniŜenie Jaśkowi oceny z zachowania za
wywołanie bójki w szkole. Pani równieŜ była przekonana, Ŝe tak trzeba. Wyjaśnień
ojca nie chciała słuchać, a opowieści o tym, co spotykało jego syna ze strony kolegów,
tym bardziej. Objaśniła, Ŝe cokolwiek by się nie działo, tak nie rozwiązuje się sporów.
Pedagog szkolny w ogóle nie chciał z ojcem Jaśka rozmawiać. Dyrektor był oburzony
sugestią, Ŝe w jego szkole ma miejsce „fala”. Dowodził, Ŝe nie ma Ŝadnej przemocy, bo
na kaŜdy jej przejaw nauczyciele reagują natychmiast i bardzo ostro tak, jak to miało
miejsce w przypadku bójki wywołanej przez syna. Jasiek w zęby dostał słusznie, ocenę
teŜ będzie miał obniŜoną, bo mu się to naleŜy. Nauczyciele m u s z ą bić, bo sami czują
się zagroŜeni przez uczniów. Bandytyzmu w tej szkole nie będzie się tolerowało.
Próby dyscyplinowania uczniów przemocą fizyczną są, na szczęście, niezbyt częste.
Nauczyciele najczęściej traktują to jako czyn kompromitujący, dowód bezradności i
braku umiejętności zawodowych lub wręcz niezrównowaŜenia psychicznego. Jednak
pojawiają się szkoły, w których bicie dzieci przez dorosłych usiłuje się włączyć do
systemu wychowawczego wprowadzając do wewnątrzszkolnych aktów prawnych
zapisy, które umoŜliwiają stosowanie kar fizycznych.
Prawnik wyjaśnia
Przemoc ze strony nauczycieli
Z instytucją szkoły nierozerwalnie wiąŜe się wiele elementów przymusu: przymus uczęszczania
do szkoły, siedzenia w ławkach w określonej grupie, konieczność przestrzegania rytmu lekcji,
narzucanie treści dydaktycznych, podporządkowanie dyrekcji i nauczycielom. Szkoła jako
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budynek tworzy równieŜ fizyczne bariery, które ograniczają kontakt ze światem zewnętrznym,
ogrodzenia, zamknięte drzwi.
Przymus nie jest jednak równoznaczny z przemocą. Przymus wynika z samej struktury
organizacyjnej szkoły. Przemoc jest związana z osobami tę strukturę tworzącymi. Ze strony
nauczycieli przemoc najczęściej wynika z frustracji, ograniczenia własnych moŜliwości i dąŜeń
do samorealizacji.
Przemoc w szkole to nie tylko agresja fizyczna nauczyciela w stosunku do ucznia, której skala
moŜe być bardzo szeroka, od incydentalnych aktów przemocy fizycznej po systematyczne
wymierzanie kar cielesnych za nieodrobioną pracę domową, czy niewłaściwe zachowanie.
Przemoc to takŜe presja psychiczna i dydaktyczna. Są to wszelkie przejawy manifestowania
władzy przez nauczyciela - zastraszanie złą oceną, dyrektorem szkoły, nieuzyskaniem promocji
do następnej klasy. Przemocą jest takŜe negowanie prawa uczniów do własnego zdania narzucanie im interpretacji, nie zezwalanie na dyskusje, selekcjonowanie materiału nauczania
według niezrozumiałych kryteriów, uprzedmiotowienie ucznia, uzaleŜnienie realizacji pewnych
potrzeb (np. wyjście do kina, teatru) od spełnienia Ŝądań nauczyciela i podporządkowania się
jego wymaganiom. Są to zachowania sprzeczne z prawem.
Odpowiedzialność karna
Zgodnie z art. 216 § 1 Kk kto zniewaŜa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej
nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Inaczej jest w przypadku, kiedy zniewagę wywołało
wyzywające zachowanie pokrzywdzonego albo jeŜeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem
nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną. W takim przypadku sąd moŜe odstąpić od
wymierzenia kary. Ściganie przestępstwa zniewaŜania odbywa się z oskarŜenia prywatnego, co
oznacza, Ŝe osoba pokrzywdzona musi wystąpić z tzw. prywatnym aktem oskarŜenia, jeśli chce,
aby organy ścigania podjęły czynności w jej sprawie. Ochronie przed zniewagą podlega kaŜda
osoba, niezaleŜnie od tego, jaką ma opinię u jednostki czy nawet w określonym środowisku, co
21
wielokrotnie podkreślał Sąd NajwyŜszy .
Zniewaga stanowi równieŜ naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu kodeksu cywilnego. Art. 23
kodeksu cywilnego wymienia przykładowe dobra osobiste człowieka takie jak zdrowie, wolność,
cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji,
nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.
Dobra te pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezaleŜnie od ochrony przewidzianej w
innych przepisach (np. karnych).
Osoba, której dobro osobiste zostaje zagroŜone cudzym działaniem, moŜe Ŝądać zaniechania
tego działania, chyba Ŝe nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia moŜe takŜe
Ŝądać, aŜeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do
usunięcia jego skutków zwłaszcza, Ŝeby złoŜyła oświadczenie odpowiedniej treści i w
odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie moŜe równieŜ Ŝądać
zadośćuczynienia pienięŜnego lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. (art.
24 § 1 Kc)
JeŜeli na skutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa,
poszkodowany moŜe Ŝądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. (art. 24 § 2 Kc)
Sąd NajwyŜszy stwierdził, Ŝe:
•
•

21

rozpoznając sprawę w przedmiocie ochrony dóbr osobistych sąd powinien w pierwszej
kolejności ustalić, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, a dopiero w przypadku
pozytywnej odpowiedzi ustalić, czy działanie pozwanego było bezprawne,
dowód, Ŝe dobro osobiste zostało zagroŜone lub naruszone, ciąŜy na osobie poszukującej
ochrony prawnej na podstawie art. 24 Kc Natomiast na tym, kto podjął działanie

Patrz wyrok z 03.11.2004r., sygn. akt IV KK 132/04, publ. LEX nr 137490.
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zagraŜające dobru osobistemu innej osoby lub naruszające to dobro, spoczywa cięŜar
22
dowodu, Ŝe nie było ono bezprawne.
Ponadto Sąd NajwyŜszy wyjaśnił, Ŝe działaniem bezprawnym jest działanie sprzeczne z
normami prawa lub zasadami współŜycia społecznego, a bezprawność wyłącza działanie
mające oparcie w przepisach prawa, zgodne z zasadami współŜycia społecznego, działanie za
23
zgodą pokrzywdzonego oraz w wykonywaniu prawa podmiotowego .
Sposób dochodzenia powyŜszych roszczeń w postępowaniu cywilnym omówiłem w części
dotyczącej odpowiedzialności za szkodę spowodowaną uchybieniu zasad bezpieczeństwa w
szkole.
Natomiast w sytuacji, gdy zachowanie nauczyciela nie tylko narusza godność, ale takŜe i
nietykalność cielesną ucznia, powinny znaleźć zastosowanie odpowiednie przepisy Kk
szczególnie te, o których była mowa w części poświęconej przemocy wśród rówieśników.
NaleŜy podkreślić, Ŝe polskie prawo nie zezwala na stosowanie jakichkolwiek kar cielesnych,
nawet za najpowaŜniejsze przewinienia uczniów przeciwko dyscyplinie szkolnej. Informacja o
kaŜdym wymierzeniu kary cielesnej uczniowi powinna być niezwłocznie przekazana policji lub
prokuraturze, aby moŜna było zastosować przewidziane prawem karnym sankcje. Tym bardziej
statut szkoły nie moŜe przewidywać stosowania kar cielesnych wobec uczniów. Postanowienia
statutu szkoły przewidujące takie kary są bezprawne.

Rola rodziców w zapobieganiu niebezpieczeństwom
śeby naprawdę skutecznie kontrolować sytuację w szkole i stale poprawiać stan
bezpieczeństwa uczniów, trzeba dokładnie wiedzieć, co, gdzie i kiedy im grozi.
Dyrektorzy niektórych szkół podpatrzyli jeden ciekawy pomysł u policji drogowej. Co
pewien czas opracowują tzw. „mapy czarnych punktów szkoły”, a potem organizują
specjalne zebrania rady pedagogicznej, na których wspólnie opracowują sposoby
zapobiegania zagroŜeniom w poszczególnych miejscach. Daje to świetne rezultaty, ale
na ile będzie skuteczne, zaleŜy przede wszystkim od tego, czy dyrekcja szkoły będzie
miała p e ł e n przegląd informacji o tym, co dzieje się w szkole. Nie zawsze jest to
moŜliwe, bo nie wszyscy pracownicy szkoły mają dość odwagi cywilnej, by zgłaszać
wszystkie niebezpieczne zajścia kiedy sprawowali opiekę nad dziećmi, nie wszystkie
teŜ zdarzają się uczniom w zasięgu wzroku kogoś dorosłego. MoŜna nawet
zaryzykować twierdzenie, Ŝe większość złych zdarzeń ma miejsce wtedy, kiedy nikt z
dorosłych nie patrzy.
Mama Marka (V klasa podstawowej) nie przywiązywała szczególnej wagi do tego, Ŝe
jej syn, jak moŜe, unika lekcji wf. Przed kaŜdą lekcją marudził, Ŝe źle się czuje, gdzieś
zgubił strój, skręcił nogę itp. Z początku pisała mu zwolnienia, w końcu uznała, Ŝe
chłopiec„coś kombinuje” i po prostu kazała mu iść na lekcję. Wreszcie na wywiadówce
w połowie roku szkolnego mama dowiedziała się, Ŝe jej syn od pewnego czasu z lekcji
wf ucieka. Wychowawczyni Marek powiedział, Ŝe nie lubi ćwiczyć. Nieobecności
nazbierało się całkiem sporo więc w domu wybuchła awantura. Marek płakał, krzyczał,
Ŝe juŜ więcej na lekcję wf nie pójdzie, ale nie chciał powiedzieć, dlaczego. Prawdę
„wydusił” z niego dopiero młodszy brat i to on powiedział rodzicom, Ŝe chodzi o to, co
działo się w przebieralni chłopców, przed i po kaŜdej lekcji. Klasa Marka przebierała
22
23
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się jednocześnie z klasą VI, do której chodził bardzo zdemoralizowany chłopak, który
juŜ dwukrotnie powtarzał klasę. W pełni rozwinięty fizycznie czternastolatek przewodził
grupie, która doskonale się bawiła, dokonując w przebieralni... nazwijmy to
przeglądami rozwoju narządów płciowych młodszych chłopców. Marek był jedną z
ulubionych ofiar dowcipów chłopaków. To jemu najczęściej ściągano majtki.
Rodzicom Marka nie udało się porozumieć z dyrekcją w sprawie zapewnienia
właściwej opieki nad uczniami w przebieralni. W końcu przenieśli go do innej szkoły.
W innej szkole, w podobnej sytuacji po otrzymaniu informacji od rodziców
prześladowanych uczniów, zareagowano właściwie. Odbyło się kilka spotkań dzieci z
psychologiem, na których nie tylko wyjaśniono wątpliwości związane z rozwojem
fizycznym dzieci, ale równieŜ dowiedziały się one o chronieniu swojej intymności i
skutkach naruszania cudzej. Przy okazji, jak zwykle, wyszło jeszcze wiele innych,
podobnych problemów i zdarzeń, którymi musiała zająć się szkoła. Od tej pory
nauczyciele wf stale mieli na oku przebieralnie. Wszystko to przeprowadzono tak
spokojnie i mądrze, Ŝe nie nikt ucierpiał, nawet sprawcy.
Podobnych historii zdarza się bardzo wiele. Prawie we wszystkich szkołach
przebieralnie mogłyby stać się czarnymi punktami. Zresztą, nie dotyczy to tylko szkół
podstawowych i gimnazjów. Podobne ekscesy, czasem nawet jeszcze bardziej
drastyczne, dzieją się w szkołach ponadgimnazjalnych, jednak najczęściej nikt nic nie o
tym wie. Rodzice, jeśli się dowiadują o udrękach swojego dziecka, najczęściej
załatwiają mu zwolnienie lekarskie i nie informują o tym nikogo w szkole. Szkoda, bo
to niedobre wyjście.
Nie chodzi wyłącznie o to, Ŝe dziecko nie chodząc na lekcje wf, traci szansę na
prawidłowy rozwój fizyczny. Zwalniając je z lekcji wychowania fizycznego, rodzice
wysyłają mu niechcący bardzo szkodliwy komunikat, Ŝe zamiast załatwiać trudne
sprawy, moŜna się z nich wywinąć. Bo przecieŜ takie „lipne” zwolnienie z zajęć to
oczywista nieuczciwość, którą popełniają na oczach własnego dziecka. Widzi ono
waŜne dla siebie osoby w bardzo niekorzystnej sytuacji, rodziców, którzy są bezradni
wobec jakiegoś zjawiska, boją się, więc mataczą i lekarza, osobę której powinno się
ufać, która na prośbę rodziców wydaje kłamliwy dokument. Dziecko nie moŜe czuć się
bezpieczne w świecie t a k i c h dorosłych.
Doświadczenie uczy, Ŝe batalię o wychowanie dziecka na praworządnego obywatela, a
jednocześnie silnego człowieka, który potrafi walczyć i potrafi sobie radzić z trudnymi
sytuacjami i trudnymi ludźmi, wygrywają rodzice, którzy nie boją się interweniować w
szkole i doprowadzają sprawy do końca. Takie rodziny znacznie lŜej albo w ogóle bez
wstrząsów przeŜywają kolejne okresy młodzieńczych buntów dzieci, poniewaŜ rodzice
w realnych sytuacjach zbudowali swój rzeczywisty autorytet.
Bardzo waŜny jest sposób w jaki rodzice wkraczają w Ŝycie szkoły i czego domagają
się, kiedy powodem zagroŜenia ich dziecka staje się inny uczeń. Niestety, najczęściej
wybieranym sposobem jest domaganie się od szkoły, Ŝeby kłopotliwy kolega po prostu
zniknął z Ŝycia dziecka. Niech go przeniosą do innej szkoły, klasy, poprawczaka,
gdziekolwiek bądź, byle odpowiednio daleko. Ta idea potrafi połączyć rodziców, nawet
jeŜeli wiedzą, Ŝe nie tylko względy wychowawcze ale i prawo na taki krok nie pozwala.
Potrafią wywierać presję na dyrektora szkoły i rodzinę dziecka, którego chcą się
pozbyć tak długo, Ŝe czasami udaje im się postawić na swoim.
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W tym poradniku często powtarzamy, Ŝe sprawca kłopotów czy bólu naszego dziecka
nie powinien być dotkliwie karany, Ŝe przede wszystkim naleŜy oddziaływać na niego
wychowawczo, Ŝe usuwanie go ze środowiska nie jest dobrym rozwiązaniem.
Niektórzy czytelnicy jednak nie za bardzo wierzą w skuteczność tych „oddziaływań
wychowawczych” i nie zawsze są teŜ pewni, czy rzeczywiście jakiekolwiek zostaną
one podjęte.
Jednak zapewniamy, jest metoda pracy ze sprawcą i jego ofiarą, która przynosi
naprawdę znakomite rezultaty. W dodatku nad wszystkim, co dzieje się w sprawie
dziecka, rodzice mają pełną kontrolę, bo przez cały czas mu towarzyszą. Ta metoda to
mediacja. słuŜy temu, by sprawca z r o z u m i a ł dlaczego jego postępowanie było złe
i z pomocą dorosłych doszedł do tego, jak naprawić wyrządzone krzywdy.
Skrzywdzone dziecko ma szansę przestać się czuć ofiarą, nawet jeŜeli czuło się
upodlone i gorsze, z mediacji wyjdzie oczyszczone z tych uczuć, w dodatku z wiedzą,
jak dalej radzić sobie z takimi uczuciami i sytuacjami. Mediacje naleŜą do coraz
popularniejszego nurtu tzw. sprawiedliwości naprawczej, i są o wiele bardziej
skuteczne niŜ sprawiedliwość, którą moŜemy uzyskać w sądzie, poniewaŜ dla
mediatora, czyli osoby z zewnątrz, najwaŜniejsze jest to, Ŝeby ofiara miała uczucie
zadośćuczynienia, a nie to, by sprawiedliwie ukarać sprawcę.
Dwóch chłopców z V klasy stoczyło w szkole zaciętą bójkę. Konflikt między nimi
narastał od dłuŜszego czasu. Sylwek, który ewidentnie bójkę sprowokował, był piątym
dzieckiem w rodzinie alkoholików, „czarnych owiec” w miasteczku. Dwaj jego starsi
bracia siedzieli w więzieniu za rozboje i kradzieŜe, ojciec za podpalenie. Matka
usiłowała utrzymywać dom z dorywczych zajęć, karmiąc dzieci głównie tym, co
wyhodowała w ogródku. Sylwek starał się budować swoją pozycję na kryminalnej
legendzie rodziny, usiłował w szkole „rządzić”. Wyniki w nauce miał fatalne, zresztą,
od dawna lat stopniami i nauką zupełnie się nie przejmował. Adrian, syn lekarza,
bardzo dobry i zdolny uczeń, wiceprzewodniczący samorządu uczniowskiego.
Wychowawczyni postanowiła przeprowadzić mediację między chłopcami. Po czterech
kilkugodzinnych spotkaniach, w których uczestniczyła równieŜ mama Sylwka i tata
Adriana, wszystko zostało dogłębnie wyjaśnione. Co więcej, chłopcy zostali
nierozłącznymi przyjaciółmi. Większość czasu spędzają teraz w domu Adriana, gdzie
Sylwek jest traktowany prawie jak członek rodziny. Dzięki pomocy Adriana i jego
rodziców, bez problemu zdaje z klasy do klasy. W gimnazjum chłopcy nadal siedzą w
jednej ławce. Tata Adriana Ŝartuje, Ŝe po latach spełniło się największe marzenie jego
syna - przestał być jedynakiem.
Takich „happy endów” mediacji jest całkiem duŜo. KaŜdy z profesjonalnych
mediatorów moŜe opowiedzieć przynajmniej kilka i to związanych ze sprawami
znacznie powaŜniejszymi, niŜ szkolna bójka dwóch skłóconych dwunastolatków. Ta
metoda rozwiązywania konfliktów jest taka dobra dlatego, Ŝe nikt w niej nie traci, a
zyskują wszyscy, nie tylko ofiara.
Mediacja w konfliktach między dziećmi, ma jeszcze jedną waŜną zaletę. Rozwiązuje
odwieczny problem z ustaleniem „kto zaczął”, a „kto skończył” zbyt ostro.
Waldek dotkliwie pobił w szkole Michała. Jego sytuacja rodzinna podobna jest do
sytuacji Sylwka z poprzedniej opowieści. Ojciec Michała, wzięty adwokat, był
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zbulwersowany pobiciem syna i zapowiedział, Ŝe będzie walczył o ukaranie sprawcy.
Na szczęście idea skierowania sprawy do sądu dla nieletnich nie wydawała mu się
sensownym rozwiązaniem konfliktu między dwoma chłopakami. W szkole
zaproponowano mu przeprowadzenie mediacji, co uznał, za najlepsze wyjście, chociaŜ
zdawał sobie sprawę, jak wiele czasu będzie musiał na nie poświęcić. JuŜ po paru
spotkaniach okazało się, Ŝe zanim Waldek postanowił sprać Michała, był przez niego
długo i dotkliwie (bo inteligentnie i umiejętnie) maltretowany psychicznie. Głównie z
powodu biedy i jakości środowiska, z którego się wywodził. Ojciec Michała
nieoczekiwane przerwał mediacje i zaproponował rozwiązanie podobne jak w sprawie
Adriana i Sylwka . Teraz dzięki pomocy taty Michała Waldek moŜe uczyć się dalej i ma
ogromną szansę, Ŝe nie powtórzyć losu swoich krewnych. Michał zyskał znacznie
więcej, ma moŜliwość wniknięcia w uczucia innego człowieka, poznania Ŝycia i
doświadczenia przyjaźni ze strony tego, którym kiedyś gardził, a co najwaŜniejsze
Michał zrozumiał wreszcie skąd bierze się wiele róŜnic między ludźmi i szczerze
zaangaŜował się w pomaganie słabszym i biedniejszym od siebie.
Przeprowadzenie dobrej mediacji nie jest łatwe. Najlepiej, kiedy robi to ktoś, kto ma do
tego odpowiednie przygotowanie. Takich fachowców jest coraz więcej. O tym, czy
działają na naszym terenie, moŜna się dowiedzieć w Polskim Centrum Mediacji pod
numerem telefonu (0-prefix-22) 826-06-63 lub adresem e-mail:pcm@free.ngo.pl.
Inicjatorem zastosowania w konflikcie właśnie mediacji, nie musi być wcale szkoła.
Równie dobrze z taką propozycją mogą wystąpić najbardziej zainteresowani
korzystnym dla dzieci rozwiązaniem, rodzice ofiary lub sprawcy.
Warto wiedzieć o jeszcze jednym. Rodzice dziecka, którzy są Ŝywo zainteresowani
tym, by nie stało się ono ofiarą przemocy lub przestępstwa i mogą nie tylko Ŝądać od
szkoły przeciwdziałania. Mają teŜ pełne prawo domagać się od szkoły, by ich dziecko
nie było w niej nawet świadkiem przemocy.
Szymon był uczniem liceum katolickiego. Jego rodzice wybrali tę szkołę między innymi
dlatego, Ŝe byli absolutnie przeciwni jakimkolwiek formom przemocy i chcieli uchronić
przed zetknięciem się z nią swoje dzieci. Jednak szkoła nie była wolna od „kocenia”,
chociaŜ w formie stosunkowo łagodnej. Najczęściej polegało to na zmuszaniu
młodszych uczniów do ustępowania miejsc siedzących starszym uczniom, „posyłaniu
kota”, czyli wymaganiu od pierwszorocznych uczniów rozmaitych usług, czy
niewpuszczaniu młodszych chłopców do toalety. Czasami chłopcy przy okazji palenia
papierosów, z nudów nieco poznęcali się nad jakimś „kotem” psychicznie. Szymon był
w szkole od początku popularną postacią, więc nigdy nie doświadczał przykrości ze
strony starszych. Rodzicom napomykał czasem o sytuacjach, które widuje w szkole, ale
kiedy zareagowali dezaprobatą, nie kontynuował tematu. W połowie trzeciej klasy
wybuchł skandal: rodzice paru uczniów z pierwszej klasy złoŜyli skargę na Szymona,
który znęcał się nad ich synami. Zmuszał ich do przynoszenia pieniędzy i papierosów,
groził pobiciem w przypadku odmowy. Jego rodzice wiedzieli, Ŝe nie wyniósł tych
zachowań ani z domu, ani z podwórka, a jednak Szymon wyleciał ze szkoły.
Prawdopodobnie nie doszłoby do tego, gdyby jego rodzice słysząc, co dzieje się
między uczniami, nie ograniczyli się jedynie do zakomunikowania swojemu dziecku,
Ŝe im się to nie podoba. Gdyby na czas poinformowali wychowawcę, czy dyrekcję
szkoły o incydentach prześladowania młodszych uczniów, daliby im czas na działanie
środkami subtelnymi, a mimo to bardziej skutecznymi niŜ te, jakie szkoła musiała

98

zastosować w stosunku do ich własnego syna. Kara nie przyniosła teŜ nic dobrego
samej szkole, bo co jakiś czas przemoc w róŜnych formach wraca. Teraz jednak
nauczyciele, przeraŜeni środowiskowymi skutkami tamtego skandalu, wolą nie
reagować, całą energię skupiając na tuszowaniu problemu. Uczniowie są, niestety, tego
świadomi.
To, Ŝe szkoły unikają zajmowania się przemocą lub wypadkami, które mają w nich
miejsce, jest często winą całego środowiska wokół niej, równieŜ rodziców. Dyrektorzy
twierdzą, Ŝe nic tak nie szkodzi dobrej opinii szkoły, jak dopuszczanie do „przeciekania
do opinii publicznej” tego, Ŝe mają w niej miejsce jakieś niepokojące zjawiska. O
szkole, która zwraca uwagę rodziców na niepokojące sytuacje oraz informuje o
zagroŜeniach, w środowisku mówi się, Ŝe jest to niebezpieczna szkoła, bo wciąŜ coś się
złego się w niej dzieje. Dobrą opinię społeczności lokalnej zyskują za to szkoły, w
których nic się nie dzieje czyli, w których tak naprawdę, nie zapobiega się
niebezpieczeństwom.
W niezbyt wielkiej miejscowości dwie szkoły jednocześnie wysyłały dzieci na wycieczki
autokarowe. Dyrektorki obu gimnazjów przed odjazdem prosiły policję o sprawdzenie,
czy autokary, którymi mają jechać dzieci, są właściwie przygotowane. W obu
przypadkach wykryto wiele nieprawidłowości. Samochody zawrócono, grupy musiały
ponad godzinę czekać na podstawienie następnych pojazdów. Jedna z dyrektorek, Ŝeby
nie powiększać zamieszania uznała, Ŝe ten drugi na pewno został przygotowany
właściwie i wysłała nim dzieci. Druga poprosiła policję o skontrolowanie drugiego
pojazdu. Ten teŜ nie odpowiadał wymaganiom - miał uszkodzony kierunkowskaz, łyse
dwie opony itp., więc teŜ odesłano go do bazy. Grupa odjechała dopiero trzecim, w
pełni zaakceptowanym przez policję, tyle, Ŝe zrobiło się juŜ południe, i po całej
miejscowości rozeszła się plotka, Ŝe dyrektorka nie potrafi zorganizować wyjazdu.
Mimo to wycieczka przebiegła bez problemów i dzieci wróciły zadowolone. Za to grupa
z sąsiedniej szkoły miała nieprzyjemną przygodę, poniewaŜ ich drugi autokar był w
jeszcze gorszym stanie, niŜ pierwszy, miał niesprawne hamulce i wylądował w rowie,
tylko dzięki refleksowi kierowcy, unikając zderzenia z drzewem. Skończyło się na
strachu i niewielkich potłuczeniach, ale mogło być gorzej. ChociaŜ od tego czasu
minęły dwa lata, nikt w mieście nie pamięta, Ŝe uczniowie jednej ze szkół, z powodu
niefrasobliwości swojej dyrektorki, otarły się o powaŜne niebezpieczeństwo. Za to tej
drugiej wciąŜ pamięta się opóźnienie wyjazdu uczniów i komentuje się, Ŝe „nic nie
potrafi zorganizować porządnie”.
Najdziwniejsze w tej historii jest to, Ŝe najpowaŜniejszymi krytykami tej dyrektorki
okazali się rodzice wyjeŜdŜających dzieci, którzy powinni być najbardziej
zainteresowani ich szczęśliwym powrotem. Trudno powiedzieć dlaczego, wbrew
własnemu interesowi, przyjęli właśnie taką postawę, przecieŜ zapewnianie szkole
wsparcia w takiej sytuacji leŜało w ich własnym interesie.
NiŜ demograficzny sprawia, Ŝe większość szkół desperacko walczy o utrzymanie
zatrudnienia, muszą przyciągnąć jak najwięcej uczniów. Dlatego tak bardzo zaleŜy im
na jak najlepszej opinii w środowisku, a Ŝeby ją utrzymać lub poprawić, podejmują
czasami niemal samobójcze decyzje.
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Ubezpieczenia szkolne
Szkoła jest miejscem, w którym dochodzi do wypadków częściej niŜ w takich
dziedzinach gospodarki, jak górnictwo i transport. Według danych pochodzących z
badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w 2004 roku na 1000 osób, w szkole
przypadło 21 wypadków, podczas gdy np. w transporcie - 8.
W duŜym zbiorowisku dzieci, do wypadku moŜe dojść w kaŜdej chwili, np. złamanie
ręki spowodowane upadkiem ze schodów, zwichnięcie nogi w kostce na lekcji
wychowania fizycznego, skaleczenie spowodowane wybitą szybą czy oparzenie
kwasem podczas wykonywania doświadczeń na lekcji chemii. Wypadek moŜe się
równieŜ zdarzyć gdziekolwiek indziej, tzn. poza budynkiem szkoły (takŜe poza
granicami kraju) i obojętnie, o jakiej porze np. spadający z dachu sopel lodu rani głowę
przechodzącego dziecka, przejeŜdŜający ulicą samochód uderza w grupę dzieci idących
chodnikiem albo podczas nocnej wichury łamie się konar drzewa rosnącego na polu
namiotowym i upadając na rozbity pod nim namiot rani śpiących biwakowiczów.
Przepisy prawa nakładają na dyrektora, jako osobę zarządzającą szkołą, obowiązek
zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a takŜe
w organizowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych. Aby wywiązać się z tego
obowiązku naleŜycie, w swoich działaniach oprócz wielu innych przedsięwzięć,
dyrektor współpracuje z firmami ubezpieczeniowym, w zakresie ubezpieczeń następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczeń OC i innych form ubezpieczeń.
Ubezpieczenie uczniów ma zrekompensować skutki negatywnych zdarzeń losowych
powstałych wbrew ich woli, których rezultatem jest zaistnienie szkody.
Ubezpieczenia dzieci i młodzieŜy szkolnej nie są obowiązkowe tak jak np.
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowców, są jednak powszechne.
Podstawową formą ubezpieczeń dzieci w szkołach są ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW). O przystąpieniu do tej formy ubezpieczenia a takŜe
o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego decydują sami zainteresowani. Odmowa
zawarcia umowy ubezpieczenia i płacenia składek z tytułu ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków, nie moŜe powodować jakichkolwiek skutków ze strony
szkoły.
Często bywa tak, Ŝe chociaŜ wypadek wydarzy się - poszkodowany nie dostanie
odszkodowania, poniewaŜ nie kaŜdy wypadek moŜna uznać za nieszczęśliwy.
Większość firm ubezpieczeniowych definiuje nieszczęśliwy wypadek jako nagłe
zdarzenie, wywołane działającą niezaleŜnie od woli ubezpieczonego przyczyną
zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uwaŜa się równieŜ zawał serca i
udar mózgu, ale tylko wtedy, gdy nie są spowodowane stanem chorobowym i występują
nagle. Trwałe następstwa wypadków wyŜej wymienionych lub śmierć będąca ich
wynikiem stanowią przedmiot ubezpieczenia.
Istnieją róŜne sposoby zawarcia umowy ubezpieczenia. MoŜna to uczynić
indywidualnie, grupowo w formie imiennej (do umowy naleŜy dołączyć listę
ubezpieczonych, która stanowi integralną część umowy) oraz grupowo w formie
bezimiennej (warunkiem jest objęcie umową wszystkich osób naleŜących do danej
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społeczności szkolnej). W ubezpieczeniach grupowych – wszystkie osoby ubezpieczone
posiadają taki sam zakres ubezpieczenia, rodzaje świadczeń i sumę ubezpieczenia.
Rodzice większości uczniów ubezpieczają swoje dzieci w tzw. polisie zbiorowej,
zawieranej przez towarzystwo ubezpieczeniowe ze szkołą w formie bezimiennej.
Odbywa się to na początku nowego roku szkolnego, poniewaŜ okres ubezpieczenia
trwa jeden rok, a więc umowy ubezpieczenia z poprzedniego roku waŜne są tylko do
końca września. W tej formie ubezpieczenia istnieje moŜliwość zwolnienia z opłacania
składek uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W zaleŜności od oferty
towarzystwa ubezpieczeniowego i wariantu ubezpieczenia moŜe ono obejmować
świadczenia podstawowe np. wypłatę procentów sumy ubezpieczenia odpowiednio do
uszczerbku na zdrowiu (zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu
powodujące ich trwałą dysfunkcję np. złamanie kończyny) oraz 100% tej sumy w
przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub świadczenia dodatkowe np.
zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, dzienne świadczenie
szpitalne, zasiłek dzienny za okres czasowej niezdolności do nauki lub pracy.
Odszkodowanie z tytułu świadczeń dodatkowych nie jest duŜe, wynosi najczęściej od
kilku do kilkunastu procent wysokości sumy ubezpieczenia.
Górna granica odpowiedzialności finansowej towarzystwa w ramach ochrony
ubezpieczeniowej to suma ubezpieczenia. Najlepiej, aby była ona jak najwyŜsza,
poniewaŜ odszkodowanie nigdy nie przekroczy tej sumy. Sumę ubezpieczenia ustala się
na wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia. NaleŜy wiedzieć, Ŝe jest ona
zmniejszana o odszkodowania wypłacone w czasie trwania ubezpieczenia. Na wniosek
ubezpieczającego, po opłaceniu dodatkowej składki, moŜna podwyŜszyć lub uzupełnić
sumę ubezpieczenia do pierwotnej wysokości. Wielkość sumy ubezpieczenia, obok
zakresu ubezpieczenia, rodzaju świadczeń i stopnia ryzyka, ma wpływ na wysokość
składki ubezpieczeniowej. Generalna zasada jest taka, Ŝe im wyŜsza składka tym
wyŜsza jest suma ubezpieczenia oraz korzystniejsze świadczenia. Składkę opłaca się
raz, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, bywają jednak przypadki rozłoŜenia przez
firmę składki ubezpieczeniowej na raty. Przeciętnie, w zawieranych umowach,
wysokość sumy ubezpieczenia przy składkach rzędu 30 – 40 zł nie przekracza 10 tys. zł.
Sumy otrzymane przez poszkodowanych od firmy ubezpieczeniowej nie są wielkie.
ZałóŜmy, Ŝe uczeń, którego polisa opiewała na sumę ubezpieczenia wynoszącą 10 tys.
zł, złamał rękę. Orzeczono mu 15% uszczerbek na zdrowiu, otrzyma, więc ok. 1500 zł
odszkodowania, oczywiście pod warunkiem, Ŝe złamanie nie było wyłączone z
odpowiedzialności. NaleŜy pamiętać, Ŝe nie kaŜda szkoda rodzi odpowiedzialność
odszkodowawczą zakładu ubezpieczeń. MoŜe się okazać, Ŝe tak naprawdę firma prawie
za nic nie odpowiada, chyba, Ŝe za dodatkową opłatą.
Przy wyborze ofert naleŜy zwrócić baczną uwagę na wszelkie ograniczenia
odpowiedzialności ubezpieczeń - wyłączenia z zakresu ubezpieczenia - stosowane przez
róŜne firmy. NajwaŜniejsze wyłączenia z zakresu ubezpieczenia to następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych z powodu:
• działań ubezpieczonego po uŜyciu alkoholu lub środków odurzających (takŜe
zatrucia tymi środkami),
• kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień (np. brak karty rowerowej),
• popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa,
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• chorób, uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami
leczniczymi i kosmetycznymi (np. tatuaŜem),
• wyczynowego i profesjonalnego uprawiania sportów a szczególnie sportów
niebezpiecznych (np. alpinizm, sporty walki, płetwonurkowanie, sporty motorowe,
narciarstwo wodne, skoki na linie, itp.),
• udziału w strajkach, rozruchach, zamieszkach, sabotaŜach, działaniach
wojennych,
• umyślnego działania ubezpieczonego do otrzymania świadczenia.
Po wykupieniu standardowego ubezpieczenia dzieci i młodzieŜy szkolnej od następstw
nieszczęśliwych wypadków, firmy oferują coraz więcej ubezpieczeń dodatkowych. Są na
przykład specjalne polisy sportowe przeznaczone dla osób naraŜonych na zwiększone
ryzyko wypadku w związku z uprawianiem niebezpiecznych dyscyplin sportowych np.
sporty walki, alpinizm, itd. RóŜnica polega jednak na tym, Ŝe w polisie takiej wobec
większego ryzyka wystąpienia szkody zwiększa się wymiar składki ubezpieczeniowej.
Świadczenie ubezpieczającego z takiej umowy jest niezaleŜne od odszkodowań z innych
polis. Jeśli więc uczeń ma kilka polis, to na podstawie kaŜdej z nich moŜe otrzymać
naleŜne pieniądze.
Podobnie jest z uczniami, będącymi zawodnikami klubów sportowych. Zgodnie z ustawą
o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. zawodnikom przysługuje prawo do
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wynikłych na skutek uprawiania
sportu. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na macierzystym klubie lub
związku sportowym, a przecieŜ w szkołach działają np. Szkolne Kluby Sportowe,
Uczniowskie Kluby Sportowe, Międzyszkolne Kluby Sportowe czy Szkolne Związki
Sportowe. Uczeń moŜe być takŜe członkiem klubu sportowego poza szkołą.
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów odbywających
praktyczną naukę zawodu są obowiązkowe. Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr
113, poz. 988) nakłada na szkołę obowiązek zapewnienia uczniom, odbywającym
praktyczną naukę zawodu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie
określa przy tym Ŝadnych szczegółów tego ubezpieczenia. Uczniowie mogą być
ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia grupowego, ale szkoła moŜe im dodatkowo
wykupić polisę z rozszerzonym wariantem ubezpieczenia, uwzględniającym zwiększone
ryzyko wystąpienia wypadków w danym zawodzie.
Postępowanie ubezpieczonego w razie wypadku

Ubezpieczony powinien niezwłocznie iść do lekarza i poddać się zaleconemu leczeniu.
NaleŜy teŜ umoŜliwić towarzystwu ubezpieczeniowemu zasięgnięcie informacji
dotyczących okoliczności wypadku oraz leczenia jego następstw u lekarzy, którzy
sprawowali opiekę medyczną po wypadku. Na Ŝądanie towarzystwa ubezpieczeniowego
trzeba poddać się badaniu w celu ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu,
dostarczyć dokumentację dotyczącą wypadku i zasadności roszczenia świadczeń. W razie
śmierci ubezpieczonego osoba występująca o wypłatę świadczenia powinna dodatkowo
dostarczyć akt zgonu ubezpieczonego oraz dokument stwierdzający stopień
pokrewieństwa z ubezpieczonym. Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują wypłaty
świadczeń po ustaleniu przyczyn pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem, a świadczeniem
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objętym umową ubezpieczenia. Z reguły okres ten nie przekracza 30 dni od daty
otrzymania dokumentów, dotyczących zgłoszonego roszczenia.
Wszelkie spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy powszechne właściwe
dla siedziby osoby ubezpieczonej lub uprawnionej do otrzymania świadczenia. Warto
pamiętać o tym, Ŝe w sprawach nie uregulowanych ogólnymi warunkami ubezpieczenia
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.
Reprezentantem interesów ubezpieczonych jest Rzecznik Ubezpieczonych. Jeśli
towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma pieniędzy na spłatę wszystkich zobowiązań,
wypłata odszkodowania naleŜy do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Pieniądze na wypłaty Fundusz czerpie m.in. ze składek, które wpływają od wszystkich
towarzystw ubezpieczeniowych.
W pewnej szkole podstawowej pani dyrektor bez jakichkolwiek konsultacji z
zainteresowanymi rodzicami, postanowiła zmienić firmę ubezpieczeniową. Zarówno
składka jak i suma ubezpieczenia były identyczne jak w poprzedniej więc nikt z rodziców
nie podejrzewał, Ŝe ich dzieci są ubezpieczone w innej firmie. Dyrektorka nie sprawdziła
jednak kondycji finansowej nowej firmy ubezpieczeniowej i stało się nieszczęście.
Sprawa się wydała, kiedy zdarzył się wypadek - jedno z dzieci podczas lekcji
wychowania fizycznego złamało palec i rodzice zaczęli domagli się odszkodowania.
Okazało się jednak, Ŝe firma, w której ubezpieczone było dziecko znajduje się juŜ w
stanie upadłości. Sprawami wierzytelności firmy zajął się syndyk. Zaniepokojeni rodzice
uzyskali od dyrekcji szkoły zapewnienie o moŜliwości uzyskania zagwarantowanej
wypłaty odszkodowania z puli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Rodziców
poszkodowanego dziecka spotkał jednak srogi zawód. Fundusz nie realizuje, bowiem
roszczeń, związanych z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i
nauczycieli w szkołach, poniewaŜ nie są one obowiązkowe.
Przy zawieraniu umów ubezpieczeń grupowych byłoby najrozsądniej, gdyby przed
wakacjami, dyrektorzy szkół przedstawili do konsultacji kilka propozycji wyboru firm i
wariantów ubezpieczenia rodzicom i samorządom uczniowskim. Po wakacjach, mając
na względzie uwagi rodziców, w porozumieniu z radą szkoły lub radą rodziców,
dyrektorzy powinni zadecydować o wyborze firmy ubezpieczeniowej i wariantach
ubezpieczeń uczniów, a następnie podpisać umowy z konkretnymi firmami. Wybór
towarzystwa ubezpieczeniowego jest niezwykle istotny, poniewaŜ w zaleŜności od
oferty, ubezpieczenie moŜe obejmować róŜne świadczenia podstawowe np.:
•
•
•
•
•

wypłatę odpowiedniego do uszczerbku na zdrowiu procenta sumy ubezpieczenia
oraz 100% tej sumy w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub
świadczenia dodatkowe,
zwrot kosztów nabycia protez (w ofertach niektórych firm naleŜy do świadczeń
podstawowych),
zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku,
dzienne świadczenie szpitalne,
zasiłek dzienny za okres czasowej niezdolności do nauki lub pracy.

Oczywiście odszkodowanie z tytułu świadczeń dodatkowych nie jest duŜe i wynosi
najczęściej od kilku do kilkunastu procent wysokości sumy ubezpieczenia.
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Chcąc uniknąć problemów związanych z wyborem firmy ubezpieczeniowej, rodzaju
ubezpieczenia i jego zakresu, warto skorzystać z pomocy fachowców - pośredników
ubezpieczeniowych, zwłaszcza brokerów. Ich usługa nic nie kosztuje, a biorą oni na
siebie część odpowiedzialności za jakość oferowanych ubezpieczeń. Agent reprezentuje
interesy jednego zakładu ubezpieczeń i z reguły sprzedaje jego standardowe polisy
ubezpieczeniowe. Broker ubezpieczeniowy działa wyłącznie w imieniu klienta i jako
jego przedstawiciel lub pełnomocnik, nie moŜe być związany z Ŝadnym towarzystwem
ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń róŜnych towarzystw i porównuje je,
co daje klientom moŜliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Broker, poza
oferowaniem ubezpieczeń standardowych, ma dodatkowo moŜliwość negocjacji
indywidualnych warunków ubezpieczenia i wysokości składki. Ponadto, w ramach
swoich obowiązków administruje ubezpieczeniem i udziela wszechstronnej pomocy
poszkodowanym w dochodzeniu i realizacji roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń.

III. ORGANIZACJE UśYTKOWNIKÓW SZKOŁY
Rzadko które z rodziców nie ma Ŝadnych zastrzeŜeń w stosunku do szkoły, do
której chodzą ich dzieci. Stałym punktem spotkań rodzinnych i towarzyskich jest
licytacja, czyja szkoła popełnia ma więcej wad i niedociągnięć. Często słucham
takich skarg, a od pewnego czasu starannie analizuję wszystkie zastrzeŜenia i
zastanawiam się, ile z nich n a p r a w d ę obciąŜa pracowników szkoły i jej
dyrekcję, a ile rodzice powinni kierować przede wszystkim do siebie.
Polskie szkoły często nie spełniają oczekiwań społecznych. Nie podoba się to, Ŝe
pracują jak fabryki - zamyka się je od razu po odbyciu wszystkich lekcji, a
powinny, tak jak na Zachodzie, być bardziej Ŝyczliwe dzieciom, integrować
społeczności lokalne, być ośrodkami kulturotwórczymi i brać udział w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego. Powinny działać cały dzień, przyciągać młodzieŜ
równieŜ po lekcjach, robić coś dla środowiska. To wszystko prawda, tak powinny
działać szkoły, ale kto powinien to wszystko organizować.
Obrońcy szkoły w takich momentach przypominają o niskich wynagrodzeniach
nauczycieli, o ich cięŜkiej pracy, z coraz trudniejszą młodzieŜą. Nic dziwnego, Ŝe
nie chce się im przesiadywać w szkole po godzinach, w dodatku za darmo. To
tylko część prawdy, niewielka część.
Kiedy kilka lat temu sytuacja demograficzna sprawiła, Ŝe trzeba było zlikwidować
wiele małych, wiejskich szkółek, do których chodziło zbyt mało dzieci, prawie
wybuchła rewolucja. Całe wsie walczyły twierdząc, Ŝe po zamknięciu szkoły wieś
będzie musiała umrzeć. Znam taką wieś. Przez całe lata w szkole i wokół szkoły
nie działo się nic, oprócz uprawy nauczycielskiej działki „przyzagrodowej”.
Mieszkańcy skarŜyli się, Ŝe nauczyciele są wredni wobec dzieci, a wobec
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dorosłych zadzierają nosa. Dopiero kiedy szkole zagroziła likwidacja, okazało się,
Ŝe nie mogą bez niej Ŝyć. Walczyli o nią jak lwy we wszystkich moŜliwych
instancjach. Musieli jednak ulec ekonomii, utrzymanie jednego ucznia w ich
szkole kosztowało tyle samo, co utrzymanie kilku uczniów w szkole gminnej, do
której dzieci miały odtąd dojeŜdŜać. Mieszkańcy wsi zdecydowali się na inne
rozwiązanie. Postanowili utworzyć stowarzyszenie, które będzie prowadziło
szkołę społeczną. Uczniowie pozostali w swojej wsi, a ci sami nauczyciele, którzy
przedtem dla środowiska niewiele robili, teraz pracują dla niego na pełnych
obrotach i to nie z powodu wyŜszych zarobków, bo wieś jest biedna, więc teraz
zarabiają nawet mniej niŜ przedtem. Szkoła stała się centralnym punktem wsi
wciąŜ coś się wokół niej dzieje dzieci przesiadują po lekcjach, ludzie przychodzą
spotkać się z innymi, odbywają się jakieś zajęcia. Tam najłatwiej zastać sołtysa.
Wygląda to na cud, a to tylko społeczność lokalna poczuła się wreszcie
odpowiedzialna za to własne miejsce i zaczęła je współtworzyć.
Taką wymarzoną szkołę moŜna stworzyć tylko wspólnym wysiłkiem dyrekcji,
kadry i środowiska. W wielu z nich nauczyciele często i chętnie pozostają po
godzinach, robią wiele rzeczy przekraczających ich standardowe obowiązki, ale
prawie nikt tego nie dostrzega, bo ich wysiłki obejmują niewielki obszar. Byłoby
zupełnie inaczej, gdyby ofertę szkoły tworzyło kilkaset, a nie kilkanaście osób.
Prawo oświatowe daje rodzicom uczniów duŜe moŜliwości działania na rzecz
szkół. Rodzice, gdyby je powszechnie znali, m o g l i b y wpływać na jakość
szkoły działając w ramach, opisanych w prawie, organizacji. W kolejnym
rozdziale będziemy starali się przybliŜyć te moŜliwości, ale i przestrzec przed
rozmaitymi naduŜyciami związanymi z działalnością róŜnych organizacji, bo
niewłaściwie prowadzone mogą wyrządzić więcej szkody niŜ poŜytku.
.

Rada rodziców
Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły mają prawo do posiadania ustawowego
organu jakim jest rada rodziców. MoŜe przyjąć ona inną nazwę, na przykład taką, do
której wszyscy od lat przywykli – komitet rodzicielski. Rada rodziców to
przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły, wybrani w
demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w
kontaktach z radą pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z radami rodziców
innych szkół. (art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
Prawnik wyjaśnia
Ustawa przyznaje radzie rodziców waŜne kompetencje. Rada moŜe występować do organu
prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady
pedagogicznej oraz rady szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. Istnieje zatem
konieczność zdefiniowania i zapisania w statucie szkoły określenia „ogół rodziców”. Rada
rodziców działa w oparciu o regulamin, który nie moŜe być sprzeczny ze statutem szkoły.
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Do właściwej realizacji indywidualnych i zbiorowych praw rodziców konieczne jest spełnienie
przez radę pewnych warunków:
•
•
•

powinna być autonomiczna, całkowicie niezaleŜna od dyrektora szkoły. NiezaleŜność ta
powinna przejawiać np. głównie w sposobie wybierania jej członków,
powinna być operatywna, co zaleŜy od jej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i
przepływu informacji do i od ogółu rodziców,
musi posiadać własny budŜet i sprawnie nim zarządzać.

Rada rodziców posiada ustawowe prawo do gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych legalnych źródeł. Taki zapis dopuszcza moŜliwość prowadzenia przez
radę rodziców działalności gospodarczej, np. wydawniczej, szkoleniowej, itp. W praktyce
podstawowymi przychodami rady rodziców są jednak darowizny rodziców. Co tak naprawdę
moŜe zrobić rada rodziców w szkole zaleŜy od ich operatywności, zaangaŜowania i pomysłów.
Składki zbierane od rodziców szkoły publicznej (składka na tzw. komitet rodzicielski) mają
wyłącznie charakter dobrowolny. Jakiekolwiek szykanowanie uczniów, (wstrzymywanie
wydawania świadectw, nie nagradzanie na zakończenie roku szkolnego, szantaŜ, znęcanie się
psychiczne, itp.) za nie uiszczenie opłat na rzecz rady rodziców, jest niezgodne z prawem.

Bezpłatne szkoły - płatne komitety
Rodzice Agnieszki całe lata systematycznie płacili składki na komitet rodzicielski, w
wysokości podawanej na wywiadówkach przez wychowawców klas, mimo Ŝe mieli troje
dzieci w wieku szkolnym. Kiedy najmłodsza córka, Agnieszka, była w trzeciej klasie
liceum ogólnokształcącego, ojciec jej zaczął mieć powaŜne problemy z kręgosłupem, a
koszty leczenia i rehabilitacji praktycznie pozbawiły rodzinę dochodów i oszczędności.
W domu oszczędzano na wszystkim więc Agnieszka nie wpłacała wymaganych przez
szkołę 50 zł miesięcznie na komitet. Nie ona jedna, co kilka miesięcy pani sekretarka
wędrowała od klasy do klasy wyczytując tych, którzy zalegali ze składkami i domagała
się, Ŝeby przy całej klasie tłumaczyli, dlaczego nie regulują swoich zobowiązań.
Większość odpytywanych próbowała wykręcać się stwierdzając, Ŝe zapomnieli. Nikt nie
chciał przyznać się publicznie do biedy i narazić na roztrząsanie, jak powaŜna jest ich
sytuacja materialna. Agnieszka zmuszona przez sekretarkę powiedziała, Ŝe w jej domu
teraz się nie przelewa, bo ojciec jest powaŜnie chory i nie pracuje. Pani sekretarka
przypomniała, Ŝe na początku roku szkolnego kaŜdy z rodziców podpisywał
zobowiązanie do opłacania d o b r o w o l n y c h składek. Skoro zobowiązał się
d o b r o w o l n i e - to musi płacić. Mama Agnieszki moŜe się ubiegać o zmniejszenie
wysokości składki, albo o przesunięcie na później terminu spłaty. Do podania trzeba
dołączyć zaświadczenie lekarskie o chorobie ojca i udokumentować to, Ŝe w tej chwili
nie pracuje. Podanie rozpatrzy komisja złoŜona z rodziców.
Coraz więcej rodziców i uczniów zdaje sobie sprawę z tego, co naprawdę oznacza d o b
r o w o l n o ś ć składek, a mimo to nadal dają się nabierać na stosunkowo proste
sposoby wymuszania pieniędzy. Najpowszechniejszym w ostatnich latach jest
wstrzymywanie świadectw uczniom, którzy zalegają z opłatami na komitet.
Wstrzymywaniu świadectw szeroko opisujemy w rozdziale o prawie do nauki, między
innymi dlatego, Ŝe rezultatem nie wydawania przez szkołę świadectw jest bardzo często
utrata moŜliwości dalszej nauki albo zniechęcenie dziecka do szkoły, co w rezultacie
moŜe się okazać dla jego przyszłości jeszcze bardziej brzemienne w skutkach.
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Co się dzieje z naszymi pieniędzmi
Sumy, które rodzice, pod przymusem, wpłacają na komitet traktowane są jak rodzaj
okupu. Trzeba płacić, to płaci się, bo od tego zaleŜy spokój dziecka. Czasami po
wywiadówce, w czasie której po raz kolejny głównym tematem jest opieszałość w
regulowaniu składek, rodzice zauwaŜają kolejne wymiany wyposaŜenia dyrektorskiego
gabinetu lub nowe kafelki w nauczycielskich toaletach. Nie bez powodu podejrzewają,
Ŝe mogą w tym pomagać ich składki na komitet. W niektórych szkołach rzeczywiście
pieniądze z funduszu rady rodziców traktowane są jak fundusz reprezentacyjny
dyrektora, z którego nie trzeba się rozliczać. Jednak często nawet tam, gdzie te
pieniądze są wydawane rzeczywiście dla dobra uczniów, rodzice nic o tym nie wiedzą.
Płacą i nie wiedzą, na co wydawane są ich pieniądze, więc nic dziwnego, Ŝe robią to
bez entuzjazmu, a mogłoby być zupełnie inaczej. Rada rodziców musiałaby przede
wszystkim ustalić, na co m o Ŝ e wydawać składkowe pieniądze, a na co n i e w o l n
o jej tego robić.
Prawnik wyjaśnia
Środki zgromadzone przez radę rodziców mogą być wydawane tylko na wspieranie działalności
statutowej szkoły np. zakupy i konserwacja pomocy dydaktycznych, finansowanie programów
profilaktycznych, pomoc uczniom w postaci stypendiów itp. Wybór obszarów działania szkoły,
które rada rodziców decyduje się dofinansować, jest jedną z najwaŜniejszych jej decyzji. Rola
dyrektora, rady pedagogicznej, rady szkoły, czy poszczególnych nauczycieli sprowadza się do
ewentualnego wnioskowania o zasilenie wskazanego celu środkami funduszu rady rodziców.
Rada rodziców moŜe zatrudniać nauczycieli do prowadzenia dodatkowych (wykraczających
poza szkolny plan nauczania) zajęć, kółek zainteresowań itp.
W trudnej sytuacji finansowej w oświacie pomoc ze strony rodziców ma niebagatelne
znaczenie. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe przypadki finansowania z budŜetu rady rodziców
remontów szkół, malowania sal lekcyjnych, poczęstunków np. podczas zebrań dyrektorów, tym
bardziej przyznawanie przez radę rodziców nagród dyrektorowi, nauczycielom lub innych
pracownikom szkoły albo w inny sposób finansowanie ich wynagrodzeń jest niezgodne z
prawem.
Organami uprawnionymi do kontroli działalności finansowej rady rodziców są ciała wewnętrzne
(określone regulaminem rady rodziców) lub uprawnione organa kontroli państwowej.
Uprawnienia takie w Ŝadnym przypadku nie przysługują dyrektorowi, ani organowi
prowadzącemu szkołę.

Zarząd rady rodziców, z oczywistych powodów, powinien rozpocząć pracę nad swoim
budŜetem od narady z dyrektorem szkoły, poniewaŜ zna on najlepiej potrzeby swojej
placówki i wie na co szkoła dostanie pieniądze z budŜetu. Dyrektor powinien jedynie
doradzać komitetowi w opracowaniu p r o p o z y c j i preliminarza wydatków.
Ostateczną decyzję na co przeznaczyć, budŜet rady rodziców najlepiej jest poddawać
ogólnej dyskusji, poniewaŜ rodzice chętniej dadzą pieniądze na te cele, które sami
wybrali.
Przewodniczącym rady rodziców w gimnazjum został pan, który przez dwa lata miał
okazję uczestniczyć w pracach podobnej organizacji w USA. Postanowił wykorzystać
swoje doświadczenia. Razem z dyrektorem szkoły opracowali ulotkę zawierającą
informację o całym budŜecie szkoły, przeznaczonym na najbliŜszy rok. Wspólnie spisali
teŜ listę potrzeb, których ten budŜet nie uwzględniał. W czasie święta szkoły, w sobotę,
kiedy dzieci bawiły się na dyskotece, przeprowadzono zebranie wszystkich rodziców.
Miało dobre tempo i nie było nudne. Dzień wcześniej zespół organizacyjny, składający
się z pięciorga najaktywniejszych rodziców zadecydował, Ŝe rozliczenie wydatków
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ubiegłorocznych nie będzie odczytywane, bo i tak nikt nic nie zapamięta, a wszyscy się
śmiertelnie znudzą. Rozpisano go więc na wielkiej planszy ze sklejonych arkuszy
szarego papieru, która zawisła na jednej ze ścian sali gimnastycznej. W czasie zebrania
wskazano tylko najwaŜniejsze punkty. Najwięcej czasu poświęcono podejmowaniu
decyzji, co w najbliŜszym roku sfinansuje rada rodziców. Na innej ścianie powieszono
kolejną planszę, na której wcześniej wypisano osiem propozycji. Do wybrania kaŜdej z
nich przekonywał rodziców ktoś inny. Za zorganizowaniem szkolnego chóru agitował
jeden z ojców, a do stworzenia funduszu na darmowe obiady dla dzieci z rodzin
mających problemy finansowe, szkolny pedagog. Rodzice zgromadzeni na sali dorzucili
inne swoje propozycje. Głosowanie było właściwie zabawą, pod ścianą z listą
propozycji ustawiły się dziewczynki z duŜymi słoikami opatrzonymi numerami, kaŜdy z
rodziców mógł głosować na dowolną ilość zadań, na które jest gotów łoŜyć w ciągu
tego roku, głosowało się złotówkami. Ich ilość w poszczególnych słoikach stanowiła
podstawę do opracowania budŜetu wg „stopnia waŜności”, a złotówki, którymi
głosowano stały się pierwszymi pieniędzmi, które pojawiły się na kontach
poszczególnych funduszy.
Trzeba pamiętać, Ŝe korzystanie z dobrodziejstw funduszu rady rodziców musi być
dostępne dla wszystkich dzieci, równieŜ dla tych, których rodzice nie uczestniczą w
składce i to bez względu na powody.
Komitet rodzicielski szkoły podstawowej postanowił sfinansować wyjazdy dzieci na
basen. Szybko zgłosiło się kilkoro rodziców, których przedtem nie było stać na
zafundowanie swoim dzieciom takiej atrakcji, dzieci trzeba było dowozić 20 km
specjalnie wynajętym mikrobusem, a juŜ same karnety na basen kosztowały
niebagatelną sumę. Dyrektorka ostudziła ich zapał wyjaśniając, Ŝe warunkiem
uczestniczenia w tych zajęciach jest uregulowanie składek na komitet. Podobnie z
wycieczek. mieli korzystać tylko ci, którzy płacą składki na bieŜąco, komitet uchwalił
bowiem, Ŝe pieniądze uzyskane ze składek mogą być przeznaczane wyłącznie na
potrzeby tych, którzy je opłacili.
Pozostawimy to bez komentarza, poniewaŜ bezsens takiego rozporządzenia jest chyba
dostatecznie czytelny.

Samorząd uczniowski
Szkoła to nie tylko rozwiązywanie „słupków” i wykuwanie formułek, to równieŜ, a
moŜe przede wszystkim, szansa na intensywny trening Ŝycia społecznego. Taką rolę
spełnia od zarania dziejów. Uczeń ma się w niej d o w i e d z i e ć, według jakich zasad
działa społeczność, w której będzie działać jako człowiek dorosły, ale teŜ p r z e ć w i
c z y ć z rówieśnikami, jak to wszystko działa w praktyce. Rodzice nie są w stanie tego
treningu niczym zastąpić.
S a m o r z ą d uczniowski moŜe okazać się dla dziecka jednym z najwaŜniejszych
doświadczeń wyniesionych ze szkoły i najlepiej zainwestowanym czasem wolnym.
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W USA młodzi ludzie startujący w Ŝycie zawodowe skrzętnie wpisują do swoich CV
informacje o funkcjach sprawowanych w rozmaitych uczniowskich organizacjach i
grupach. Pracodawcy starannie te informacje analizują. W Polsce coraz częściej bywa
podobnie.
Adela starała się o staŜ w jednej z wielkich, międzynarodowych firm. Kąsek był łakomy,
o kaŜde miejsce na staŜu walczyło wielu chętnych poniewaŜ firma co roku swoim
najlepszym staŜystom proponowała stałą pracę. Pracodawca wybierał kandydatów do
rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie CV. śyciorysy dwudziestoparolatków zwykle nie
zawierają nic interesującego, szczególnie w części „doświadczenie zawodowe”. Niemal
wszyscy wpisywali tam jakieś dorywcze, głównie wakacyjne prace albo wolontariat w
jakiejś organizacji. Adela wygrała, poniewaŜ jako jedyna wpisała równieŜ funkcje,
które pełniła w samorządzie uczniowskim w szkole podstawowej i liceum. Rozmowy
kwalifikacyjnej dotyczyła właściwie tylko doświadczeń z tej działalności. Adelę
najbardziej wypytywano, na czym polegały jej obowiązki, kiedy była sekretarzem
redakcji gazetki szkolnej i jak sobie z tym radziła. Zdziwiła się, bo przecieŜ wcale nie
miała pracować w gazecie...
Firmy dobrze się rozwijające, oferujące pracownikom szansę rozwoju i awansu, poza
wiedzą teoretyczną kandydatów, ich znajomością języków obcych i obsługi komputera,
interesuje umiejętność współdziałania w zespole, kierowania realizacją cząstkowych
zadań, kreatywność i zdolność do przyjmowania odpowiedzialności. Tego nie da się
wywnioskować ze średniej ocen na Ŝadnym świadectwie. Jedynym miejscem, w
którym dziecko moŜe się tego nauczyć, jest właśnie działalność w samorządzie
uczniowskim albo w organizacjach pozarządowych.
Rodzice gonią dzieci do nauki, „okładają” je korepetycjami z rozmaitych przedmiotów,
pchają na róŜne kursy, Ŝeby jak najlepiej przygotować je do startu w Ŝycie zawodowe.
Wychodzą z załoŜenia, Ŝe, czego dziecko nie nauczy się w szkole, będzie musiało w
przyszłości zdobywać ze znacznie większym trudem. Czasem jednak podejmują
nieracjonalne decyzje.
Kamilę wybrano na przewodniczącą samorządu uczniowskiego juŜ w drugiej klasie
liceum. To było duŜe osiągnięcie, bo do tej pory uczniowie wybierali zawsze kogoś ze
starszych klas, jednak ona juŜ w pierwszej dała się poznać jako świetna organizatorka.
Namówiła wszystkich do segregowania odpadów, Ŝeby za zarobione pieniądze kupić
sadzonki drzew i krzewów do obsadzenia nimi terenu szkoły, a razem z chłopakami
zrobiła z rozbiórkowego drewna ławeczki, które ustawiono wokół boiska. Swoją klasę
wciągnęła do współpracy z rodzinnym domem dziecka. Przy tym wszystkim uczyła się
świetnie, miała czwórki i piątki. Miesiąc po wyborze ojciec Kamili zakazał jej działania
w samorządzie, poniewaŜ uwaŜał to za stratę czasu, który powinna przeznaczyć na
szlifowanie języków obcych, a robić coś dla innych będzie mogła wtedy, kiedy juŜ
dobrze ustawi się w Ŝyciu.
Niedawno w kuluarach jakiejś konferencji o wychowaniu jeden z naszych najbardziej
znanych socjologów powiedział, Ŝe słyszy „chichot losu” obserwując, Ŝe znacznie
lepiej radzą sobie w Ŝyciu dzieci rodziców o nastawieniu prospołecznym,
wspierających je w działaniu na rzecz innych. Zdobywają one przy okazji wiele
umiejętności niedostępnych dla ich „zakuwających” kolegów, więcej wiedzą o Ŝyciu i
nawiązują znacznie więcej, cennych w przyszłości, kontaktów. Działalność
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samorządowa moŜe okazać się dla dziecka istotnym kapitałem, nie wystarczy jednak
sam wpis w CV. Ten kapitał, to rzeczywiste umiejętności, dzięki którym stanie się
szczególnie cenionym pracownikiem.
Takie umiejętności moŜna zdobyć i wyćwiczyć tylko w samorządzie uczniowskim z
prawdziwego zdarzenia, dynamicznym i aktywnym. Prezydium samorządu moŜe być
zespołem absolutnie cudownych młodych działaczy z genialnymi pomysłami,
pracowitych i dobrze zorganizowanych, moŜe mieć wspaniałego opiekuna, który wie,
jak ich wspierać i jak im pomagać, a działalność i tak moŜe wyglądać kiepsko.
Widziałam kiedyś samorząd, który zabierał się do realizacji świetnego pomysłu, ale nie
był w stanie ustalić terminu kolejnego spotkania, na którym miał opracować projekt
imprezy i przeprowadzić podstawowe prace organizacyjne. KaŜdy proponowany termin
nie odpowiadał dwu lub trzem osobom z siedmioosobowego prezydium.
Niektóre przeszkody były nieusuwalne. Lekcje języka angielskiego, lekcje fortepianu,
zajęcia z ceramiki, wizyta u lekarza specjalisty, ale były teŜ takie, Ŝe ktoś musiał iść do
babci z mamą i bratem, do drugiego właśnie miała przyjść ciocia z synkiem, inny
musiał iść z mamą kupić buty. Uwagę zwracała powaga, z jaką dzieci przedstawiały te
powody, która nie wynikała z tego, Ŝe nie potrafią one jeszcze ustalić właściwie
hierarchii spraw waŜnych i mniej istotnych. Powodem takiego traktowania zebrań była
postawa rodziców, którzy mając w pamięci samorządowe atrapy z czasów, kiedy sami
chodzili do szkoły, nie uwaŜali działalności swoich dzieci za powaŜną. UwaŜali, Ŝe
dziecko nic nie straci, jeśli nie pójdzie na zebranie, bo zamiast wysiadywać w szkole,
lepiej będzie jeŜeli zajmie się bratem ciotecznym, dostanie nowe buty, czy odwiedzi
dawno nie widzianą babcię.
Sto i więcej lat temu, pod zaborami, w polskich szkołach w konspiracji, bez zwracania
uwagi władz, pod Ŝyczliwą opieką nauczycieli, rozwijała się samorządność
uczniowska. Przede wszystkim polegała na. samopomocy uczniowskiej, tzn. pomocy
kolegom mającym trudności w nauce oraz działalności kół samokształceniowych,
prowadzonych przez samych uczniów, które rozwijały zainteresowania i poszerzały
wiedzę z róŜnych dziedzin. Na wszelki wypadek działo się to w konspiracji, poniewaŜ
była to, w pewnym sensie, działalność wywrotowa. Zajmowano się nią w przekonaniu,
Ŝe odzyskanie i u t r z y m a n i e niepodległości zaleŜy przede wszystkim od tego, w
jak wykształcony będzie naród. Teraz teŜ nikt nie ma wątpliwości, Ŝe tylko
wykształcone społeczeństwo jest w stanie budować swój dobrobyt, zanikła jednak
potrzeba działalność na rzecz innych, tak potrzebna i dająca wszystkim wiele
satysfakcji. Przykro o tym pisać, ale przede wszystkim dzieje się tak z winy rodziców
tych uczniów, którzy mogliby pomagać słabszym kolegom. Bardzo często rodzice ci
ostro protestują przeciwko „wykorzystywaniu” ich dzieci i „zabieraniu im cennego
czasu”.
W szkole podstawowej, w jednej z klas dzieci postanowiły zorganizować, we własnym
zakresie, pomoc dla kolegów, którzy nie radzili sobie z nauką. Opracowano bardzo
starannie przemyślany plan, Ŝeby nikt nie był nadmiernie przeciąŜony pracą, a kaŜdy z
prymusów pomagał z takiego zakresu wiedzy, z którego był najlepszy. System miał
działać teŜ tak, Ŝe uczniowie, którzy mieli problem z jakimś przedmiotem uzyskiwali
pomoc, a pomagali innym z tych przedmiotów, z których byli dobrzy. Niewielu uczniów
nie było w stanie dać z siebie niczego. To miała być głównie pomoc indywidualna i
nikomu nie miało zajmować to więcej, niŜ dwie godziny tygodniowo. Akcja ruszyła, ale
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juŜ kilka dni później, na wywiadówce, ojciec jednej z dziewczynek ostro zaprotestował
przeciwko obciąŜaniu córki tymi obowiązkami. Narzekał, Ŝe czasy są cięŜkie, na rynku
pracy toczy się wyścig, rodzice duŜo inwestują w to, by ich dzieci miały większe szanse
na karierę. Pomysł uznał za niewychowawczy, szkodliwy dla dzieci ambitnych i
niesprawiedliwy. Harujące na swoją przyszłości dzieci, nie powinny poświęcać czasu i
sił dla tych, którzy tak za duŜo dostają za darmo, są leniwi i nie cenią nauki.
Zdruzgotaną nauczycielkę próbowała nieśmiało wspierać tylko jedna matka – reszta
rodziców milczała. Prawdopodobnie po powrocie do domu wielu z nich rozmawiało ze
swoimi dziećmi. Niestety, podejrzewam, Ŝe perswadowali im wycofanie się z tej akcji.
Tymczasem znacznie więcej, niŜ gdyby odrabiały lekcje same, mogły tu zyskać właśnie
dzieci udzielające pomocy choćby dlatego, Ŝe materiał utrwala się lepiej, kiedy komuś
się go tłumaczy.

Jak rodzice z dzieckiem, czyli o zwyczajnych rozmowach
Nastolatki skarŜą się w gabinetach psychologicznych na brak porozumienia z
rodzicami. na ograniczanie zainteresowania szkołą do sakramentalnego pytania „co tam
dzisiaj w szkole”, które tak naprawdę oznacza „jaki stopień dzisiaj dostałeś i dlaczego
tylko tyle”. Najbardziej dzieci dotyka brak zainteresowania problemami, które są
waŜne dla rozwijającego młodego człowieka. Rodzice tłumaczą się potem
psychologowi, Ŝe nie mają czasu wysłuchiwać paplania o chłopakach, bo dla nich
wciąŜ na to za wcześnie albo o zespołach muzycznych, których kompletnie nie da się
słuchać. Dlatego warto jak najwcześniej zacząć z dzieckiem rozmawiać o sprawach
które są waŜne dla wszystkich, bo w Ŝyciu dziecka okres, kiedy waŜne są tylko
„chłopaki i kapele”, najczęściej trwa bardzo krótko. W rodzinach, gdzie niemal od
urodzenia dziecka dba się o rozwój jego zainteresowań i o to, Ŝeby przynajmniej
niektóre z nich były wspólne dla całej rodziny, prawie nie odczuwa się cięŜaru okresu
dojrzewania, bo porozumienie z dzieckiem wciąŜ trwa.
W tym miejscu warto podkreślić dodatkową korzyść, jaką rodzina moŜe odnieść z
działalność w samorządzie uczniowskim. To niewyczerpane źródło tematów do
mądrych rozmów z dzieckiem, w czasie których moŜna wspólnie szukać rozwiązań
powaŜnych problemów, wymieniać się doświadczeniami, przekazywać dziecku własny
system wartości. Dla dzieci sprawą waŜniejszą niŜ stopnie jest to, co dzieje się między
ludźmi i o tym chciałyby rozmawiać, bo z takich rozmów mogą wynieść wiedzę,
przede wszystkim o tym, jak radzić sobie w kontaktach między obcymi ludźmi.

Jakie są samorządy
Nie moŜna się jednak oszukiwać, nie wszystkie samorządy uczniowskie dają dzieciom
pozytywne doświadczenia i korzyści, o jakich wcześniej była mowa. Nic, poza solidną
dawką goryczy, nie da naszemu dziecku piastowanie funkcji przewodniczącego,
czasem zwanego nawet prezydentem, samorządu nazywanego w Ŝargonie pedagogów
„fasadowym”, czyli takiego, którego władze wybrane są wprawdzie przez młodzieŜ,
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ale nie prowadzi on Ŝadnej rzeczywistej działalności. Niestety, większość samorządów
w polskich szkołach daje członkom prezydium szanse jedynie na wyszlifowanie
umiejętności wręczania kwiatków przy rozmaitych okazjach i nie jest to wyłącznie
wina uczniów, bardziej dorosłych, przede wszystkim, nauczycieli, ale równieŜ
rodziców. MoŜna w tej dziedzinie wiele poprawić, a poniewaŜ doświadczenia
samorządowe rodziców są niewielkie, proponujemy zacząć od „abecadła”.

Samorząd to nie tylko prezydium
Zwykle za samorząd uwaŜa się paru uczniów, którzy zostali wybrani przez swoich
kolegów do pełnienia funkcji przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika i
oczekuje się od nich, Ŝeby zaczęli działał, a to niestety jest powaŜne nieporozumienie.
PrzecieŜ są zbyt młodzi, mają za małe doświadczenie, aby móc samodzielnie
zorganizować i działalność kilkuset swoich rówieśników. Najczęściej wbrew logice
oczekuje się od nich nie tylko, Ŝeby wymyślili, co samorząd powinien robić, ale Ŝeby to
jeszcze, od początku do końca to wykonali. Uczniowie spoza prezydium nie włączają
się do prac samorządu najczęściej właśnie dlatego, Ŝe reprezentuje ich prezydium więc
nie czują się u p r a w n i e n i do współpracy.
Tymczasem ustawa o systemie oświaty wyraźnie mówi, Ŝe „samorząd uczniowski
tworzą wszyscy uczniowie szkoły” czyli kaŜde dziecko, nawet jeśli nie zostało wybrane
do władz, jest członkiem tego samorządu i moŜe, a nawet powinno, w nim działać.
MoŜe wykazać własną inicjatywę organizując działania najbliŜszych kolegów, do
których być moŜe juŜ wkrótce dołączą inne dzieci o podobnych zainteresowaniach.
NajniŜszym szczeblem organizacyjnym samorządu uczniowskiego jest samorząd
klasowy. W większości szkół co roku, we wrześniu kaŜda klasa wybiera tzw.
gospodarza, albo przewodniczącego. Niestety, po wygraniu tego swoistego plebiscytu
wątpliwej popularności, najczęściej jego rola ogranicza się do ponoszenia
odpowiedzialności za niewytartą tablicę, brak gąbki i papierki na podłodze. Szkoda, Ŝe
samorządy klasowe właściwie nie działają, bo blisko trzydziestoosobowa grupa,
przebywających po kilka godzin dziennie w jednym pomieszczeniu dzieci, to najlepszy
poligon, na jakim mogłyby ćwiczyć swoje umiejętności społeczne. Klasa to równieŜ
jednostka organizacyjna, w której rodzice uczniów czują się znacznie swobodniej i
mogą znacznie więcej zdziałać niŜ na forum całej szkoły.
Ojciec Andrzeja często rozmawiał z synem i jego dwoma przyjaciółmi z klasy o
rozmaitych gimnazjalnych problemach. Któregoś dnia poskarŜyli mu się na
„kretyńskie” zdjęcia klasowe w czasie ustawiania się trochę ich poniosło, nienajlepiej
się zachowywali, pani się zdenerwowała i jeden z nich dostał uwagę, a potem jeszcze
okazało się, Ŝe na zdjęciu, za które trzeba było zapłacić kupę forsy, ma opuszczoną
głowę i wcale go nie widać. W ogóle po co im takie „beznadziejne pamiątki”, wszyscy
siedzą albo stoją na baczność z głupimi minami. Na dowód podetknęli ojcu Andrzeja
powód swojej frustracji. Fakt, dawniej on teŜ podobnie myślał o zbiorowych
fotografiach, ale teraz czasami sięga do tamtych zdjęć. Powiedział im to, ale nie do
końca chłopców przekonał. Jednak przypomniał sobie, Ŝe kiedyś widział koleŜanki
świetną szkolną pamiątkę, kilku stronicową „kronikę klasy” złoŜoną z rozmaitych
postaci uczniów powycinanych ze zdjęć i śmiesznych podpisów pod nimi, powieloną
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potem na ksero. Wyglądało na to, Ŝe jej autorzy mieli niezłą zabawę przy jej
przygotowaniu, a efekt bardzo podobał się wszystkim. No i na pewno nikt nie był tam
„sztywny”. Zaproponował chłopakom zrobienie czegoś podobnego. Wiele osób w klasie
ma przecieŜ aparaty fotograficzne, noŜyczki, klej i kartki to teŜ nie problem, a o
kserowaniu trzeba będzie pomyśleć później. Chłopcy opowiedzieli o pomyśle na
godzinie wychowawczej, wszystkim się spodobał. Trójka klasowa z rodzicielskich
składek kupiła 5 filmów do aparatów, bo tylu zgłosiło się fotoreporterów. Właściciel
zakładu fotograficznego obiecał zniŜki. Podobnie zachował się pan z punktu ksero. Nad
kroniką dzieci pracowały przez trzy popołudnia, bawiąc się znakomicie. Okazało się, Ŝe
zdjęć jest tyle, Ŝe moŜna wykorzystać je jeszcze parę razy. Z pomysłu zaczęły teŜ
korzystać inne klasy. W tej szkole moŜna było juŜ zrezygnować z drogich usług
fotografa.
MoŜna mieć wątpliwości, czy to, aby na pewno, była działalność samorządowa
uczniów, bo pomysł był ojca, pieniądze dali inni rodzice i jeszcze pozałatwiali rozmaite
zniŜki. To prawda, ale to był znakomity wstęp do zbudowania w tej klasie
samorządności. Dzieci nauczyły się tego, Ŝe Ŝadna grupa nie Ŝyje w społecznej próŜni,
a efekty działań organizacji w duŜym stopniu zaleŜą od tego, czy potrafi uruchomić
wokół swoich celów sieć współpracy. Uczniowie mają w ręku to, co dla nich
najwaŜniejsze, całkowicie realny efekt wspólnej pracy.

Skąd wziąć pieniądze
Dzieci najczęściej nie mają własnych pieniędzy, mają zazwyczaj rodzice, chociaŜ nie
wszyscy. Kiedy szkoliłam samorządy uczniowskie, często słyszałam od dzieci, Ŝe ich
samorząd nie działa, bo nie ma pieniędzy na działalność. Tymczasem właśnie dzięki
pracy w samorządzie dzieci mogą się dowiedzieć, Ŝe choć pieniądze nie spadają z
nieba, to jednak przy odrobinie przedsiębiorczości i wytrwałej pracy, moŜna je zarobić.
Uczniowie I klasy liceum przy SOS bardzo chcieli pojechać na wycieczkę do Lwowa.
Problem w tym, Ŝe większość z nich była tak biedna, Ŝe często chodzili głodni.
Postanowili więc sami zarobić pieniądze na wyjazd. ZbliŜały się święta BoŜego
Narodzenia, okres wielkich zakupów. Gorączkowo szukano pomysłów na produkcję
czegoś, co w tym okresie moŜna bez trudu sprzedać - niewielkich prezentów, ozdób
choinkowych itp. Podstawowym warunkiem, przystąpienia do produkcji były jednak
tanie materiały, z których moŜna te rzeczy wykonać, dlatego postarali się o niewielką
poŜyczkę z Komitetu Rodzicielskiego. Przez parę tygodni, po lekcjach, uczniowie
produkowali aniołki z masy solnej, malowali, pozbieranymi od znajomych lakierami do
paznokci o niemodnych kolorach, bombki, robili pachnące mydełka. PoŜyczkę Komitetu
spłacili juŜ po pierwszym kiermaszu, który zorganizowali w czasie dnia otwartego w
swojej szkole. Kolejne materiały kupowali juŜ z własnego zysku. Teraz przygotowują
partię witraŜowych aniołków.
Rodzice bardzo im pomogli kupując atrakcyjne świąteczne gadŜety, ale nie mniej
istotne było ich Ŝ y c z l i w e z a i n t e r e s o w a n i e i podsuwanie kolejnych
pomysłów na produkcję. Przepisy z rozmaitych gazet przynosili zresztą nie tylko
rodzice z ich klasy, ale teŜ pracownicy szkoły i rodzice innych uczniów. Zebrali tego
całkiem sporo i zamierzają stopniowo je wykorzystywać.
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W innej szkole, w podobnej sytuacji, jedna z matek nauczyła dzieci robienia figurek z
papere mache, a Ŝeby nie obciąŜać wychowawczyni, inne matki dyŜurowały potem z
pracującymi po lekcjach dziećmi. Była to bardzo istotna pomoc, bez niej cała piąta
klasa podstawówki nie byłaby w stanie osiągnąć zamierzonego celu. Zbierali pieniądze
na lekarstwa dla bezdomnego psa, który wpadł pod samochód w pobliŜu szkoły.
Dyrektor zgodził się na „adopcję” psiaka, ale postawił warunek. Dzieci muszą
udowodnić, Ŝe potrafią zapewnić psu wszystko, co niezbędne. Przy pomocy dwóch
nauczycieli dzieci zbudowały luksusową budę z materiałów „wycyganionych” od
ojców, wyścieliły ją starymi kocami, zdobyły miskę i piękną obroŜę. Tyle, Ŝe choć
weterynarz leczył psa za darmo, lekarstwa okazały się drogie, a kuracja długotrwała
więc Ŝeby zdobyć pieniądze, dzieci pracowały popołudniami przez ponad dwa miesiące.
Zorganizowały w tym czasie trzy kiermasze, na których sprzedawały swoje figurki i
niepotrzebne ksiąŜki, wyselekcjonowane na ten cel przez rodziców z domowych
biblioteczek. Większość dochodu z ostatniego kiermaszu nie była juŜ potrzebna na
lekarstwa. Dzieci postanowiły ulokować pieniądze na koncie rady rodziców, w
specjalnym „psim funduszu” - na wszelki wypadek.

Czy dawać pieniądze samorządowi
Posiadanie własnego funduszu samorządowego jest niezbędne, poniewaŜ tak zupełnie
bez pieniędzy niewiele uda się zdziałać. Zdecydowanie złym sposobem na zdobycie
pierwszych pieniędzy, który jednak dość często się zdarza, są próby nakłonienia
kolegów do wpłacania składek. Przede wszystkim samorząd uczniowski nie ma prawa
takich składek zbierać, takie prawo ma tylko rada rodziców, zresztą to się i tak nie
udaje, bo dzieci z róŜnych przyczyn, nie przynoszą nawet symbolicznej złotówki.
Alternatywą jest stałe, mniej lub bardziej hojne, podrzucanie przez dyrektora
niezbędnych sum. To nieco demoralizujące, w prawdziwym Ŝyciu pieniądze rzadko
spadają z nieba, poza tym moŜe grozić konfliktami, kiedy z nie do końca dla nich
jasnych przyczyn, nie dostaną pieniędzy, chociaŜ potrzebują, dzieci poczują się
zdradzone i oszukane.
Znacznie lepszym, choćby z wychowawczego punktu widzenia, wyjściem jest
doprowadzenie do sytuacji, w której samorząd samodzielnie gospodaruje własnymi
środkami i stara się je pozyskiwać.
Niektóre szkoły przeznaczają na wsparcie działań samorządu niewielką stałą sumę ze
swojego budŜetu. Dzięki temu uczniowie wiedzą, ile mają i tym gospodarują.
Niewielka suma, traktowana jako „fundusz startowy”, pozwala samorządowi uniknąć
rozpaczliwej Ŝebraniny o kaŜdy grosz, a opiekunowi samorządu pozwala
przeprowadzić bardzo ciekawe zajęcia pod hasłem: „Na co musimy wydać i jak
moŜemy zaoszczędzić”.
Poza tym, w kaŜdej szkole jest wiele do zrobienia, część z tego moŜe z powodzeniem
wykonać samorząd uczniowski, Ŝeby takie rozwiązanie wprowadzić moŜna ustalić, Ŝe
prace zlecone samorządowi finansuje rada rodziców.
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W ten sposób w pewnej szkole powstał na przykład informator dla rodziców uczniów.
Pieniądze na przygotowanie pierwszej partii informatorów dała samorządowi Rada
Rodziców, to ona zatwierdzała projekt i proponowała uzupełnienia.
Spis treści informatora wyglądał w rezultacie tak:
1. „Namiary na szkołę”, czyli dokładny adres, wszystkie numery telefonów, faks,
adres internetowy.
2. List pani dyrektor do rodziców, z jej zdjęciem i notą biograficzną.
3. „Nasi nauczyciele” czyli ich zdjęcia, krótkie noty biograficzne i informacja o
tym, kiedy pełnią swój cotygodniowy dyŜur dla rodziców.
4. Kalendarz wywiadówek i dni otwartych.
5. Sekretariat - co w nim moŜna załatwić i w jakich godzinach (ze zdjęciem i notą
biograficzną pani sekretarki).
6. Informacja pani pedagog, w jakich sprawach moŜe pomóc, kiedy i gdzie
przyjmuje.
6. Wywiad z panią pielęgniarką o jej zadaniach w szkole, zdjęcie, nota
biograficzna, godziny pracy.
7. O świetlicy wszystko, co zmieści się na jednej stronie.
8. Szkolna stołówka: co, jak, kiedy i za ile - informuje pani intendentka. W tym:
kto, jak i kiedy moŜe załatwiać dla swoich dzieci obniŜenie opłat za posiłki.
9. Biblioteka szkolna - kto, kiedy i na jakich zasadach moŜe z niej korzystać.
10. O statucie szkoły:
- co to jest statut i dlaczego warto go znać,
- trochę regulacji statutowych, które wszyscy rodzice znać powinni,
- gdzie, kiedy i na jak długo moŜna wypoŜyczyć statut.
11. Szkolne regulaminy - co zawierają i jak do nich dotrzeć.
12. Rada Rodziców - czym się zajmuje, jak działa i kto jest kim w Radzie Rodziców.
13. Samorząd Uczniowski - czym i jak się zajmuje
Członkowie samorządu, przy pomocy wyznaczonej osoby przez radę rodziców,
sprzedawali informator rodzicom w czasie dni otwartych (w tej szkole dni otwarte dla
klas I, II i III odbywały się osobno). Zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, zarobione w
ten sposób pieniądze samorząd mógł wykorzystać na swoje cele czyli kupiono
wymarzony przez uczniów sprzęt do prowadzenia dyskotek.

Budowanie „sieci”
Samorząd uczniowski nie moŜe działać długo i skutecznie nie nawiązując współpracy
ze swoim otoczeniem, za to dzięki współpracy z rodzicami, którzy mają rozmaite
kontakty, moŜe osiągnąć bardzo wiele.
W pierwszym roku działania gimnazjów 16 szkół z róŜnych stron Polski przystąpiło do
udziału w programie „śYRAFA - budowanie samorządności uczniowskiej w
gimnazjach”. Kilka razy w roku przedstawiciele samorządów, redaktorzy gazet
szkolnych, nauczycieli i dyrekcji ze wszystkich tych szkół spotykali się z instruktorami.
Wspólnie szukali rozwiązań rozmaitych szkolnych problemów. Jednym z pierwszych
tematów szkoleń były wycieczki. Wielu uczniów nie stać na kosztowne wyjazdy, a te
tańsze są najczęściej mało atrakcyjne. Wymyślono Międzyszkolną Wymianę
Wycieczkową polegającą na tym, Ŝe dwie odległe szkoły umawiają się na wymianę
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grup wycieczkowych w określonych terminach. Szkoła zapraszająca zapewnia swoim
gościom obiady oraz cały program zwiedzania i rozrywek. Jest tanio, bo uczestnicy
wycieczki nocują i jedzą w domach swoich kolegów, których juŜ wkrótce sami będą u
siebie gościć. Jeśli włączą się wszyscy rodzice, moŜna to zorganizować naprawdę
tanio, a wiele imprez nawet darmo, na takim poziomie, jakiego nie moŜna osiągnąć na
zwyczajnej wycieczce. Jednak trudno jest uzyskać coś, nie oferując niczego w zamian.
Dwie szkoły gimnazjalne z Sejn i ze Szczawnicy, które zgłosiły się do pilotaŜu tego
pomysłu, postanowiły połączyć wycieczki z organizacją duŜych imprez dla swoich
społeczności. Obydwie szkoły łączy to, Ŝe leŜą na styku róŜnych narodów i kultur, stąd
wziął się pomysł zorganizowania Festiwalu Kultur i Narodów.
Uczniowie ze Szczawnicy pierwsi zapraszali kolegów z Sejn. Przygotowania zaczęły
się od zorganizowania w szkole zebrania społeczności lokalnej. Zaproszenia, w formie
ulotek wyjaśniających cel zebrania, roznosili po domach wyelegantowani uczniowie.
Mieszkańców, którzy przyszli do szkoły, przyjmowano herbatą, a przemówień było
niewiele, bo zebranie prowadzili sami uczniowie, którzy krótko wyjaśnili, na czym
polega wymiana i jakie korzyści moŜe odnieść miasto z połączenia wycieczki z duŜą
imprezą środowiskową. NajwaŜniejszym punktem spotkania była „burza mózgów” –
mieszkańcy zgłaszali propozycje do programu imprezy i deklaracje, w czym oni sami
albo ich organizacje i firmy mogliby pomóc. Przez kilka następnych dni do dyrekcji
szkoły zgłaszali się z ofertami konkretnej pomocy ci, którzy o tym, co działo się na
zebraniu dowiedzieli się z „drugiej ręki”. Rozdzielono zadania między nauczycieli,
samorząd uczniowski, komitet rodzicielski, Związek Podhalan, koło przewodników
pienińskich, urząd burmistrza i parę innych środowisk, kaŜdy zajmował się tym, co
najlepiej potrafił.
Przez pierwsze dni wycieczki uczniowie z Sejn, z najlepszymi przewodnikami w
okolicy, zwiedzali Szczawnicę i Pieniny. Spływ Przełomem Dunajca zorganizowali
flisacy - ojcowie uczniów gimnazjum. Dzieci nieodpłatnie korzystały z wyciągu i
zjeŜdŜały torem grawitacyjnym. Potem był juŜ festiwal. Przyjechali kolejni goście reprezentanci gimnazjów ze Spisza i z pobliskiej Słowacji. W wypełnionej po brzegi
sali widowiskowej grupa teatralna ze szczawnickiego gimnazjum wystawiła specjalnie
przygotowany spektakl wg „Filozofii po góralsku” ks. Tischnera, goście ze Spisza
wystąpili z regionalną śpiewogrą, śpiewały teŜ dzieci ze Słowacji. Na koniec
gimnazjaliści z Sejn pokazali niesamowity spektakl o Sejnach, jakich juŜ nie ma,
złoŜony z fragmentów pozbieranych przez młodzieŜ opowieści najstarszych
mieszkańców. Następnego dnia od rana Związek Podhalan prowadził w szkole
warsztaty regionalne dla wszystkich młodych gości. Dzieci z Sejn, Spisza i Słowacji
razem ze swoimi szczawnickimi rówieśnikami uczyły się malować na szkle, tkać na
krosienkach, rzeźbić w drewnie, a nawet ucierać ziemniaki na moskaliki, co
nieoczekiwanie okazało się dla nastolatków porywającym zajęciem. MoŜna było teŜ
drzeć pierze przywiezione specjalnie przez grupę z Nidzicy. Zabawa była wspaniała, a
kaŜdy mógł wywieźć do domu własnoręcznie wykonane „góralskie pamiątki”.
Parę miesięcy później grupa gimnazjalistów ze Szczawnicy pojechała na wycieczkę do
Sejn. Zwiedzili najpiękniejsze miejsca tego regionu, pojechali na Litwę, aŜ Wilna. Na
sejneńskiej edycji Festiwalu Pogranicza Kultur i Narodów pienińscy górale spotkali się
z młodzieŜą z Sejn, i z litewskimi zespołami regionalnymi.
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Wszystkie dzieci, które brały udział w tych imprezach, dowiedziały się o zwiedzanych
regionach znacznie więcej, niŜ w czasie zwykłych wycieczek i znacznie więcej
zapamiętały, ale za najwaŜniejsze uznały przyjaźnie z goszczącymi ich rodzinami.
Niektórzy spotykają się i korespondują do dziś. To kolejny dowód, Ŝe dla dzieci
najwaŜniejsze jest zawsze to, co dzieje się między ludźmi.
Oczywiście Ŝadna z tych imprez nie udałaby się tak, gdyby nie olbrzymie
zaangaŜowanie rodziców uczniów nawet tych, których dzieci tym razem nie wyjechały
na wycieczkę. To, co zapoczątkowali uczniowie, podjęli dorośli. Samorząd uczniowski
z inspiratora wydarzenia stał się równorzędnym, z innymi organizacjami i instytucjami,
wykonawcą konkretnych zadań. Mimo, Ŝe koordynacją zajęli się pracownicy szkoły,
szefowie uczniowskich grup byli w czasie narad roboczych traktowani jak partnerzy, z
powagą odpowiednią do cięŜaru ponoszonych wysiłków i odpowiedzialności. Ten
element współpracy z samorządem, jest bardzo często przez dorosłych pomijany,
dlatego młodzieŜ zaczyna „mieć w nosie” wszelką działalność społeczną.
Opisujemy ten przykład tak szczegółowo poniewaŜ chcemy zachęcić do wykorzystania
pomysłu w swoich szkołach. Jeśli kogoś zaniepokoił rozmiar i rozmach tego, co
wydarzyło się w Szczawnicy i Sejnach, a zaciekawił pomysł wysyłania dzieci na
tańsze, a mimo to ciekawsze wycieczki, moŜe pomyśleć o formule wymiany
wycieczkowej jaką stosują gimnazja z Torunia i Otwocka. Dzięki uruchomieniu
rozmaitych znajomości rodziców ich uczestnicy zwiedzają takie miejsca, do których nie
mieliby dostępu na zwyczajnych wycieczkach i nadal jest to bardzo tanie.

Działalność charytatywna
Dzieci, które pomału przestają być zaleŜne od dorosłych, zaczynają budować poczucie
własnej wartości z zupełnie innego niŜ dotąd, materiału. Podstawowym budulcem jest
pozycja wśród rówieśników i wartość tego, co są w stanie zrobić dla innych, dobro,
którego są sprawcami. Ich kłopot polega na tym, Ŝe nie wiedzą, jak zabrać się do
takiego „czynienia dobra”. Jakie to dla nich waŜne i jak bardzo cenią sobie ludzi,
którzy pokazują im jak coś takiego zorganizować, świadczy choćby cała popularność
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dzieci wyŜej cenią rodziców, który rozumieją cudze cierpienie, angaŜują się w
niesienie pomocy, niŜ tych obojętnych na los innych i to bez względu na zarobki,
stanowisko i wykształcenie. Za największy grzech uwaŜają próby przekonywania, Ŝe
powinny zająć się własną karierą zamiast tracić czas i energię na cudze sprawy, Ŝe
naprawianiem zła, z którym się zetknęły, powinny zająć się „wyspecjalizowane
słuŜby”. To dobrze, Ŝe młodzi chcą poprawiać świat, ale poniewaŜ próbując pomóc
mogą niechcący zaszkodzić, lepiej bacznie je obserwować.
Karolina i Tomek bardzo współczują dzieciom, które znalazły się w domach dziecka.
Kiedy Karolina została przewodniczącą samorządu uczniowskiego w swoim
gimnazjum, oboje postanowili zorganizować samorządową akcję na rzecz tych dzieci.
PoniewaŜ zbliŜały się święta BoŜego Narodzenia, wpadli na pomysł, Ŝe mogliby
namówić kolegów, a za ich pośrednictwem ich rodziny, do zaproszenia na święta do
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swoich domów dzieci, które w innym wypadku musiałyby spędzić je w domu dziecka. Na
szczęście, nim przystąpili do działania, poprosili o pomoc w nawiązaniu kontaktu z
domem dziecka mamę Tomka, która jest psychologiem Wiele wysiłku poświęciła, by w
taktowny sposób wyjaśnić dzieciom, Ŝe w ten sposób moŜna wyrządzić wiele krzywdy.
Karolina i Tomek nie zdawali sobie sprawy, Ŝe pozbawione rodziny dziecko pragnie
wydostać się z domu dziecka i znaleźć nową rodzinę nie tylko na święta, ale na całe
Ŝycie. Powrót do domu dziecka po świętach odebrałoby jako ponowne odrzucenie,
cierpiałoby jeszcze bardziej. Czekałoby na to, Ŝe ludzie którzy traktowali je tak
serdecznie i pokazali mu idealny, ciepły dom, wrócą po nie i zabiorą w to cudowne
miejsce, tym razem juŜ na zawsze. Historia skończyła się dobrze, bo mama Tomka nie
ograniczyła się do wyperswadowania dzieciom ich pomysłu. Długo z nimi rozmawiała,
rozwaŜała rozmaite propozycje, aŜ wymyślili, Ŝe samorząd uczniowski przez tydzień
poprowadzi we wszystkich grupach pobliskiego domu dziecka zajęcia plastyczne,
wykonując razem z dziećmi ozdoby choinkowe. Zostali za to zaproszeni na wigilię i
obejrzeli jasełka przygotowane przez dzieci. Tak zaczęła się stała współpraca między
grupą młodzieŜy ze szkoły a domem dziecka i cenne dla obu stron przyjaźnie.
Prawo oświatowe przewiduje istnienie w szkole jeszcze jednego organu, w którym
współpracują rodzice, uczniowie i nauczyciele, szkoda, Ŝe nie jest on tak powszechnie
znany jak dwa poprzednie.

Rada Szkoły
Rada szkoły, która ma największą władzę i kompetencje, reprezentuje wszystkich
uczniów, rodziców i nauczycieli, a w wielu sprawach ma zdanie decydujące. Mimo to o
jej moŜliwościach rodzice i uczniowie wiedzą najmniej i moŜe dlatego wcale nie usiłują
tworzyć tych rad w swoich szkołach.
Rada szkoły to nic innego partnerstwo Rodziców, Nauczycieli i Uczniów (i to właśnie
pisanych duŜymi literami”) w stworzeniu współczesnej szkoły demokratycznej, w której
najwaŜniejszym dobrem jest człowiek, jego wszechstronny rozwój i szczęście.
Nadrzędnym celem takiej szkoły jest przygotowanie uczniów do wartościowego Ŝycia,
opartego na współdziałaniu w społeczeństwie. Wygląda to na utopię, ale wcale nią nie
jest. Szkół, w których myśli się takimi kategoriami, jest coraz więcej.
ChociaŜ zaganiani dyrektorzy mogą wyglądać na bardziej zajętych terminami
przydatności gaśnic, niŜ pomyślnością swoich uczniów w odległej przyszłości, to
większość z nich wolałaby prowadzić taką właśnie szkołę. Jej cele moŜe realizować
tylko szkoła, ceniąca współpracę i harmonijne współdziałanie wszystkich podmiotów
procesu edukacji - uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli, a takŜe władz edukacyjnych
i samorządowych oraz instytucji państwowych i organizacji społecznowychowawczych, działających w środowisku lokalnym.
W preambule ustawy o systemie oświaty określa się oświatę jako „wspólne dobro
całego społeczeństwa”. Jednocześnie ustawa zezwala na realizację tego hasła m.in.
poprzez wprowadzenie zapisu o moŜliwości działania rady szkoły. Aktywna działalność
rady szkoły stanowi jeden z przykładów moŜliwości budowania takiego partnerstwa.
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Prawnik wyjaśnia
Rada szkoły to organ składający się, co najmniej z sześciu osób, w równej liczbie nauczycieli,
rodziców oraz uczniów, wybranych przez ogół nauczycieli, rodziców, uczniów. W szkołach
podstawowych w skład rady nie wchodzą uczniowie, a w gimnazjach udział uczniów w radzie
szkoły nie jest obowiązkowy. Tryb wyboru członków rady szkoły powinien być określony w
statucie szkoły. Istnieje moŜliwość rozszerzenia składu rady o inne osoby oraz moŜliwość
dokonywania corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady w czasie jej trzyletniej kadencji.
Zapisy takie powinny się znaleźć w statucie szkoły. Aby uniknąć nieporozumień i nie narazić się
na zarzuty o nielegalności wyboru rady, bardzo waŜne jest równieŜ wyjaśnienie i zapisanie w
statucie szkoły określenia „ogół nauczycieli, rodziców, uczniów”. Rady organizują dyrektorzy
szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych takŜe na wniosek samorządu uczniowskiego.
Kompetencje rady szkoły są duŜe. Jej ustawowa działalność stwarza doskonałe pole do
realizacji aktywności uczniowskiej i wpływu na Ŝycie szkoły. Rada współuczestniczy w
rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. NajwaŜniejsze jej zadanie to uchwalanie bardzo
waŜnego dokumentu, regulującego pracę szkoły - statutu szkoły. Przypomnijmy - statut określa
szczegółowe kompetencje organów szkoły, zasady ich współdziałania a takŜe m.in. zawiera
prawa ucznia, jego szkolne obowiązki oraz system kar i nagród, dlatego treść statutu jest
niesłychanie waŜna dla ostatecznego określenia statusu ucznia w szkole. Statut szkoły jest
dokumentem, który moŜna i trzeba dostosowywać do potrzeb społeczności szkolnej. O istotnej
roli rady szkoły świadczy fakt, Ŝe zgodnie z prawem nie moŜna dokonać w statucie szkoły
Ŝadnych zmian bez jej zgody.
Są jeszcze inne bardzo istotne kompetencje tego ciała. Rada szkoły przedstawia wnioski w
sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje projekt planu
finansowego szkoły. Oznacza to, Ŝe posiada prawo wglądu w sprawy finansowe szkoły.
Bardzo waŜna jest moŜliwość wnioskowania do organów sprawujących nadzór pedagogiczny
nad szkołą o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela
zatrudnionego w tej szkole, a wnioski te mają dla urzędu charakter wiąŜący tzn. musi on w danej
sprawie zająć stanowisko i udzielić odpowiedzi.
Inne kompetencje rady szkoły to:
•

opiniowanie planu pracy szkoły, opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów
pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły,

•

ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do
dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady
oświatowej, szczególne w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów
nadobowiązkowych.

Rada szkoły moŜe gromadzić fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Źródło
tych funduszy to dobrowolne składki rodziców, darowizny, pozyskiwanie środków od sponsorów,
pozyskiwanie środków od urzędów, instytucji, organizacji na realizację programów, itp.
Rady szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. Daje to
członkom rad moŜliwość szerszego oddziaływania, np. na szczeblu gminy lub powiatu.

W szkołach, w których nie utworzono rady szkoły, jej zadania wykonuje rada
pedagogiczna Mając świadomość roli, jaką rada szkoły moŜe odgrywać, chyba nie
trzeba nikogo przekonywać, Ŝe warto rady szkoły tworzyć. KaŜdy z członków rady ma
taką samą siłę głosu, a przewodniczącym rady szkoły moŜe być zarówno nauczyciel,
ktoś z rodziców, jak i uczeń. Mogą oni uczestniczyć w autentycznym zarządzaniu szkołą
i mają bardzo szerokie kompetencje.
.
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Rady Oświatowe
15 lat temu zapisano w ustawie moŜliwość tworzenia rad oświatowych. Tymczasem
bardzo rzadko jednak moŜna je obserwować, bo jest ich „jak na lekarstwo” .
Prawnik wyjaśnia
Rady oświatowe to społeczne organy, do których mogą naleŜeć uŜytkownicy szkoły. Zgodnie z
24
ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , mogą one pełnić waŜną rolę
opiniodawczą i wnioskującą w sprawach oświaty.
Rady mogą działać na róŜnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz na szczeblu
krajowym. Krajową Radę Oświatową moŜe tworzyć minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania, na wniosek wojewódzkich rad oświatowych, reprezentujących, co najmniej 1/4
województw.
Zakres działań krajowej rady jest szeroki. MoŜe ona opracowywać i przedstawiać ministrowi
właściwemu do spraw oświaty i wychowania projekty załoŜeń polityki oświatowej państwa oraz
opiniować projekt ustawy budŜetowej w części dotyczącej oświaty. MoŜe teŜ przedstawiać
swoje opinie właściwym komisjom sejmowym i senackim, na temat kryterium podziału środków
będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przeznaczonych
na oświatę, koncepcje kształcenia, w tym ramowe plany nauczania oraz zakres obowiązujących
podstaw programowych, projekty aktów prawnych dotyczących oświaty, inne sprawy dotyczące
oświaty, przedstawione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Krajowa
Rada moŜe takŜe występować z wnioskami dotyczącymi spraw oświaty bezpośrednio do
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.
Do zadań rad oświatowych działających przy organach jednostek samorządu terytorialnego
naleŜy badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego
oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania, opiniowanie budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego w części dotyczącej wydatków na oświatę, opiniowanie projektów sieci
publicznych szkół i placówek, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, wydawanych w
sprawach oświaty, wyraŜanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty.

Sądząc po kompetencjach, chyba nie ulega wątpliwości, Ŝe rady oświatowe mogą
odgrywać waŜną rolę. Problem w tym, Ŝe nie powstała jeszcze, mimo braku przeszkód
prawnych, Krajowa Rada Oświatowa i nie istnieją, z wyjątkiem bardzo aktywnie
działającej Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej, rady wojewódzkie, niewiele jest
równieŜ innych samorządowych rad oświatowych.
Do chlubnych wyjątków, poza Śląską Społeczną Radą Oświatową naleŜy, powstała w
2004 r., Zielonogórska Rada Oświatowa. W jej skład, w momencie tworzenia, weszło 20
osób - po pięciu przedstawicieli pracowników oświaty, stowarzyszeń, rodziców, a takŜe
uczniów szkół średnich (kaŜda szkoła wytypowała swoich kandydatów a spośród nich
wybrano pięciu najlepszych reprezentantów). Przy wyborze chodziło o to, aby w skład
rady weszły oświatowe autorytety, z których opinią liczy się cała społeczność lokalna.
Szkoda, Ŝe rady oświatowe powstają tak opornie, bo opinia społeczna w sprawie
polityki oświatowej państwa, budŜetu oświaty, projektów aktów prawnych, itp. jest
bardzo potrzebna.
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Stowarzyszenia
W szkołach i na rzecz szkół mogą takŜe działać róŜne stowarzyszenia.
Prawnik wyjaśnia
Zgodnie z artykułem 58 Konstytucji RP kaŜdy obywatel ma zapewnioną wolność zrzeszania się.
Przepis ten dotyczy takŜe uczniów. Potwierdzenie wynika z treści artykułu 15 Konwencji o
25
prawach dziecka „Państwa-Strony uznają prawo dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz
wolności pokojowych zgromadzeń”. Wykonywanie praw nie podlega ograniczeniom „z wyjątkiem
tych, które są zgodne z prawem i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym do
zapewnienia interesów bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego, zdrowia lub
moralności społecznej bądź podstawowych praw i wolności innych osób”.
Bardziej szczegółowe informacje na temat wolności zrzeszania się uczniów zawiera ustawa z
26
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty . Zgodnie z art. 56 w szkołach i placówkach
publicznych mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki,
z wyjątkiem partii i organizacji politycznych
Zgodę na podjęcie działalności przez te stowarzyszenia i organizacje wydaje dyrektor szkoły lub
placówki po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii rady szkoły lub placówki.
Uściślenie problemu znajduje się w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o
27
stowarzyszeniach . Zgodnie z artykułem 3 tej ustawy, dzieci w wieku od 16 do 18 lat, które
mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą naleŜeć do stowarzyszeń i korzystać
z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, Ŝe w składzie zarządu stowarzyszenia
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Dzieci poniŜej 16
lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, naleŜeć do stowarzyszeń według zasad
określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków,
oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. JeŜeli
jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i
być wybierani do władz tej jednostki.

Wśród najbardziej znanych organizacji i stowarzyszeń działających w szkołach,
skupiających dzieci oraz młodzieŜ, naleŜy wymienić: UKS – Uczniowskie Kluby
Sportowe, organizacje harcerskie, PTTK – Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze, LOK – Liga Obrony Kraju, PCK – Polski Czerwony KrzyŜ, LOP – Liga
Ochrony Przyrody, PTSM - Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych, LMiR Liga Morska i Rzeczna, i wiele innych.

Uczniowskie kluby sportowe
Jedne z najczęściej spotykanych w szkołach stowarzyszeń to Uczniowskie Kluby
Sportowe (UKS). UKS sa specjalnym rodzajem stowarzyszeń, tworzonych dla dobra
dzieci, które są ich głównymi członkami. Działają one zgodnie z własnym statutem, z
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wyŜej wymienionymi aktami prawnymi oraz z ustawą o kulturze fizycznej28. Są
klubami przeznaczonym dla najmłodszych zawodników uprawiających sport.
Ich celem jest między innymi:
• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego Ŝycia sportowego uczniów w ramach
moŜliwości obiektów i sprzętu szkoły,
• angaŜowanie wszystkich uczniów do róŜnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
• organizowanie zajęć sportowych, rozwijających sprawność fizyczną i umysłową oraz
organizowanie rozmaitych form współzawodnictwa sportowego,
• uczestniczenie w imprezach sportowych.
UKS mogą być członkami okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz
ogólnokrajowych związków sportowych. Swoje zadania realizują we współdziałaniu z
dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i
sportowymi. Działalność opierają głównie na społecznej pracy swoich członków i
działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Opiekę nad UKS sprawują trenerzy lub
nauczyciele wf w szkole. Przedmiotem działalności UKS moŜe być jedna bądź kilka
dyscyplin sportu.
Uczniowski Klub Sportowy moŜna załoŜyć zbierając 15 osób dorosłych - rodziców,
wychowawców, nauczycieli, sympatyków chętnych do załoŜenia Klubu, które na
zebraniu załoŜycielskim powołają Zarząd oraz uchwalą Statut Klubu. Następnie trzeba
Klub zarejestrować w starostwie powiatowym. W tym celu naleŜy złoŜyć następujące
dokumenty: wniosek komitetu załoŜycielskiego o wpis do ewidencji, listę załoŜycieli
(co najmniej 15 dorosłych osób), listę obecności na zebraniu załoŜycielskim, protokół z
zebrania załoŜycielskiego, 3 egzemplarze statutu. Zarejestrowanie Uczniowskiego
Klubu Sportowego stwarza moŜliwość starania się o przyznanie sprzętu sportowego ze
środków Ministerstwa Sportu. Podstawą prawną przyznania dofinansowania Klubu jest
ustawa z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych29 oraz
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15.01.2003 r. Szczegółowe
zasady dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych
oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieŜy i osób niepełnosprawnych, tryb
składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywanie środków na realizację zadań
i ich rozliczanie.30

Harcerstwo
Harcerstwo to system wychowania dzieci i młodzieŜy wzorowany na skautingu, a
oparty o samodoskonalenie, czyli pracę nad sobą, i braterstwo. Zasady postępowania
harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Nazwa harcerstwo
uŜywana jest takŜe dla określenia organizacji harcerskich pracujących w oparciu o
28
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powyŜsze zasady i unikalną metodę harcerską. Oryginalność metody harcerskiej polega
na tym, Ŝe jest ona szkołą działania. Zastęp harcerski jest miejscem, gdzie zdobywa się
wiedzę i praktyczną naukę Ŝycia w sposób czynny, poprzez obcowanie z przyrodą, grę
oraz Ŝycie w zastępie. Oryginalną cechą harcerstwa jest, pomysł wychowania młodych
przez młodych. Z dala od demagogii i dzięki prawu akceptowanemu przez wszystkich,
młodzi ludzie są odpowiedzialni jedni za drugich, poprzez spełnianie bardzo
konkretnych zadań w zastępie.
Obecnie działają w Polsce trzy ogólnopolskie organizacje harcerskie. Są to Związek
Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego. KaŜda z nich
ma własną drogę rozwoju, prezentuje inny styl wychowawczy i bazuje na innych
tradycjach. Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jest wychowawczym, patriotycznym,
dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu
na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Wychowanie w ZHP opiera się na normach
moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości
chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec kaŜdego człowieka, uznając
system wartości duchowych za sprawę osobistą kaŜdego członka Związku.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i
polskiego harcerstwa od jego zarania, kontynuuje zasady programowe, metodyczne i
organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918-1939; pragnie twórczo rozwijać
dorobek niezaleŜnych środowisk harcerskich działających po 1945 roku w ZHP i poza
nim. Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą
dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana
Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są
chrześcijanami. Związek jest niezaleŜny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii
politycznej.
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
jest ruchem wychowawczym, opartym na zasadach religii rzymsko-katolickiej. Celem
Stowarzyszenia jest dostarczenie kaŜdemu młodemu człowiekowi środków do
osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna,
zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł słuŜby, Ŝycie religijne.
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