
                       Prawa człowieka –  

prawa dziecka – ucznia oraz jego 

obowiązki  

http://marlena83.bloog.pl/kat,41430092,index.html?smoybbtticaid=613a6d


Podstawowe dokumenty mówiące  

o ochronie praw człowieka 

Karta Narodów Zjednoczonych  

   z 1945 r.  

   

 

Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka z 1948 r.  



Wszyscy ludzie rodzą się równi 

pod względem swej godności  

i swych praw.  

Są obdarzeni rozumem i sumieniem  

i powinni postępować wobec innych  

w duchu braterstwa. 

 
(art.1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) 



Do istotnych umów międzynarodowych 

należą:  
Europejska Konwencja o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. 

  

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich 

i politycznych z 1966 r.  

 

Międzynarodowy pakt praw socjalnych, 

ekonomicznych i kulturowych z 1966r.  



Prawa dzieci: 

 Deklaracja Praw Dziecka z 1924 r. 

 

 Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r. 

 

 Konwencja o prawach dziecka, zwana też 
Światową konstytucją praw dziecka, 
uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w roku 1989. Podpisało ją 191 państw, w tym 
Polska  w 1991 r.  



   Podstawowe prawa 

                 dzieci  

• PRAWO DO ŻYCIA I  ROZWOJU 

     PRAWO DO UZYSKANIA OBYWATELSTWA 

     PRAWO DZIECKA DO RODZINY, PRAWO DO                                                                  

POZNANIA BIOLOGICZNYCH RODZICÓW 

     PRAWO DO NAUKI 

     PRAWO DO WOLNOŚCI RELIGII LUB PRZEKONAŃ 

     WOLNOŚĆ OD BEZPOŚREDNIEGO UDZIŁU                         

W DZIAŁANIACH ZBROJNYCH  (do lat 15) 

     PRAWO DO PRYWATNOŚCI, W TYM 

KORESPONDENCJI I  ŻYCIA RODZINNEGO 

 

http://marlena83.bloog.pl/kat,41430092,index.html?smoybbtticaid=613a6d


              INNE    PRAWA  
 PRAWO DO OCHRONY PRZED                       

INFORMACJAMI SZKODLIWYMI DLA DZIECKA 

 

 PRAWO DO OCHRONY PRZED WSZELKIMI FORMAMI 
PRZEMOCY FIZYCZNEJ CZY PSYCHICZNEJ, 
ZANIEDBANIEM I WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM 

  

 PRAWO DO  OCHRONY ZDROWIA 

 

 PRAWO DO WYPOCZYNKU I CZASU WOLNEGO, 

UCZESTNICTWA W KULTURZE,  

http://marlena83.bloog.pl/kat,41430092,index.html?smoybbtticaid=613a6d
http://marlena83.bloog.pl/kat,41430092,index.html?smoybbtticaid=613a6d


   Tu znajdziesz zapis praw i obowiązków 



ART. 70. 

 
KAŻDY MA PRAWO DO NAUKI. NAUKA DO 18 

ROKU ŻYCIA JEST OBOWIĄZKOWA 

  

NAUKA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH JEST 

BEZPŁATNA 

  

RODZICE MAJĄ WOLNOŚĆ WYBORU DLA SWOICH 

DZIECI SZKÓŁ INNYCH NIŻ PUBLICZNE.  

 

     Konstytucja RP z 1997 roku 



                     OBOWIĄZKI    OBYWATELA 

ART. 82. 

OBOWIĄZKIEM OBYWATELA POLSKIEGO JEST WIERNOŚĆ 

RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ ORAZ TROSKA O DOBRO WSPÓLNE 

 

ART. 83. 

KAŻDY MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

ART. 84. 

KAŻDY JEST OBOWIĄZANY DO PONOSZENIA CIĘŻARÓW                                   

I  ŚWIADCZEŃ PUBLICZNYCH, W TYM PODATKÓW 

 
ART. 85. 

OBOWIĄZKIEM OBYWATELA POLSKIEGO JEST OBRONA OJCZYZNY 

 

ART. 86. 

KAŻDY JEST OBOWIĄZANY DO  DBAŁOŚCI  O STAN ŚRODOWISKA                     

I PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA SPOWODOWANE PRZEZ SIEBIE 

JEGO POGORSZENIE. 

 

 



1. Prawa ucznia – człowieka: 

Prawa i wolności osobiste 

Prawa socjalne 

Prawa kulturalne 

 



2. Prawa wynikające  z 

przepisów prawa oświatowego:  
 prawo do zapoznania się z programem   nauczania 

 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny  

    postępów w nauce i zachowaniu 

 

 prawo do organizacji życia szkolnego,  

   ( nabywania umiejętności, rozwijania                                                      

i zaspokajania własnych zainteresowań) 

 

 prawo  do organizowania działalności kulturalnej,  

     oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej                                                

(w porozumieniu  z dyrektorem) 

 

http://marlena83.bloog.pl/kat,41430092,index.html?smoybbtticaid=613a6d


3. Prawa wynikające  

z występowania dziecka w szkole 

w roli ucznia: 

  szczegółowo określone w statucie 

szkoły 



 Uczeń ma obowiązek : 
•przestrzegania postanowień zawartych                            

w statucie Szkoły, a szczególnie dotyczących : 

•systematycznego i aktywnego uczestniczenia                         

w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły 

•przestrzegania zasad kultury współżycia                           

w odniesieniu do kolegów, nauczycieli                                    

i innych pracowników Szkoły 

•odpowiedzialności za własne życie,  

zdrowie  i higienę oraz rozwój 

•dbałości o wspólne dobro, ład 

  i porządek w szkole. 

 

http://marlena83.bloog.pl/kat,41430092,index.html?smoybbtticaid=613a6d


Uczeń ma prawo do 

  kształcenia, nauki 

 opieki wychowawczej i warunków                                   

zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed                                 

formami przemocy fizycznej  i  psychicznej  

 życzliwego, tolerancyjnego i podmiotowego traktowania 

 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów 

 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny 

 pomocy w przypadku trudności w nauce 

 korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i 

zawodowego 

 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych,  biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych 

 wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz 

zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole 



Marek Michalak- rzecznik 

praw dziecka  
                              Rzecznik Praw dziecka wykonując swoje  

                          uprawnienia  kieruje się zasadami: 

                        dobra dziecka 

                        równości- troska o ochronę praw każdego dziecka 

                        poszanowania odpowiedzialności, praw                               

    i obowiązków  obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka 

 

   Stoi on na straży praw  dziecka zawartych                          

w aktach prawnych przyjętych przez Polskę 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Marek_Michalak_60_posiedzenie_Senatu.JPG


Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie 

wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod 

numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika 

Praw Dziecka:  

 

      

       800 12 12 12 

 Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie z każdego 

telefonu stacjonarnego 

 - przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie; 

 - nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie; 

 - masz problemy w relacjach z rówieśnikami; 

 - masz trudności w nauce; 

 - ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc. 

 

 



                 

 

 

                      Dziękuję za uwagę! 
          

                                   pedagog  Barbara Bulczak 


