
Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) 
w świetle ustawy o systemie oświaty

Proponuję Państwu przegląd treści ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) pod kątem praw i obowiązków 
rodziców. Mam bowiem świadomość, że ich znajomość w społeczeństwie nie jest 
powszechna. Pragnę zwrócić także uwagę, że wszędzie występuję zapis "rodzice 
(opiekunowie prawni)". Natomiast w praktyce często kontakt szkoły ogranicza się do 
jednego z rodziców. Może to powodować poważne skutki prawne. Nie ujmuję praw i 
obowiązków rodziców wynikających z rozporządzeń wykonawczych do ustawy, 
bowiem ich szeroki zakres wymaga odrębnego opracowania.

Prawa rodziców (opiekunów prawnych) Obowiązki rodziców 
(opiekunów prawnych)

- wnioskować o wcześniejsze przyjęcie do szkoły 
dziecka, które przed dniem 1 września kończy 6 
lat (art. 16, ust. 1).

- wnioskować o odroczenie obowiązku szkolnego 
dziecka niepełnosprawnego do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w 
którym dziecko kończy 10 lat (art. 14, ust. la).

- złożyć wniosek o spełnianie obowiązku 
rocznego przygotowania przedszkolnego poza 
przedszkolem/oddziałem przedszkolnym lub 
obowiązku szkolnego poza szkołą. Klasyfikacja 
w takim przypadku dokonywana jest na 
podstawie egzaminów klasyfikacyjnych (art. 16, 
ust. 7a i 8).

- delegować swoich dwóch przedstawicieli do 
komisji konkursowej, powołanej w celu 
wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły (art. 
36 a, ust. 5, pkt 2b).

- po wybraniu przez ogół rodziców wejść w skład 
rady szkoły (art. 51, ust. 1, pkt 2).

- powołać swoją reprezentację jako społeczny 
organ szkoły, np. radę rodziców (art. 53, ust. 1).

- zostać powiadomieni o zamiarze likwidacji 
szkoły na 6 miesięcy przed planowanym 
terminem likwidacji (art. 59, ust.1).

- złożyć wniosek (lub wyrazić zgodę) do 
dyrektora szkoły o udzielenie zezwolenia na 
indywidualny program lub tok nauki (art. 66, 
ust. 1).

- odwołać się do kuratora oświaty w ciągu 14 
dni od wydanego przez publiczną poradnię 

- rodzice dziecka w wieku 6 lat 
podlegającego obowiązkowi 
odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego 
są obowiązani dopełnić 
czynności związanych ze 
zgłoszeniem dziecka do 
przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej, a także 
zapewnić regularne 
uczęszczanie dziecka na 
zajęcia (art. 14 b. ust. 1). 
Kontrolowanie spełniania tego 
obowiązku należy do zadań 
dyrektora szkoły podstawowej, 
w obwodzie której dziecko 
mieszka.

- rodzice są odpowiedzialni za 
realizację obowiązku 
szkolnego ich dzieci, który 
rozpoczyna się z początkiem 
roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat, a trwa do 
ukończenia gimnazjum, nie 
dłużej jednak niż do 
ukończenia 18 roku życia.

- rodzice są odpowiedzialni za 
realizację obowiązku nauki, 
który trwa od ukończenia 
gimnazjum do 18 roku życia 
(art. 15, ust. 1 i 2).

- Art. 18 - rodzice dziecka 
podlegającego obowiązkowi 
szkolnemu są obowiązani do:
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psychologiczno-pedagogiczną orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 
o potrzebie nauczania indywidualnego lub 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
(art. 71 b, ust. 3 i 4).

- rodzice dziecka posiadającego orzeczenie do 
kształcenia specjalnego mają prawo złożyć 
wniosek do właściwego starosty o 
zorganizowanie odpowiedniej formy kształcenia 
(art. 71 b, ust. 5). Jeżeli orzeczenie zaleca 
kształcenie w szkole ogólnodostępnej lub 
integracyjnej odpowiednią formę kształcenia 
zapewnia jednostka samorządu terytorialnego 
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania i 
typ szkoły.

- wnioskować o przyznanie dla ucznia pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym 
(stypendium szkolne dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, zasiłek szkolny dla 
uczniów szkół każdego typu - art. 90 c, d, e, art. 
90n, ust. 2, pkt 1).

- uzyskać zwrot kosztów przejazdu dziecka 
sześcioletniego i opiekuna do najbliższego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli 
droga dziecka z domu do przedszkola 
przekracza 3 km a gmina nie zapewnia 
bezpłatnego transportu i opieki (art. 14 a, ust. 
3).

- uzyskać zwrot kosztów przejazdu dziecka 
niepełnosprawnego i opiekuna do najbliższej 
szkoły/ośrodka zapewniającego odpowiednie 
kształcenie dziecku niepełnosprawnemu (jeżeli 
gmina nie organizuje takiego dowozu). Art. 17, 
ust. 3 a.

- uzyskać zwrot kosztów przejazdu ucznia do 
szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, jeżeli 
gmina nie zapewnia bezpłatnego transportu i 
opieki w czasie przewozu oraz droga dziecka z 
domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku 
uczniów klas I-IV szkół podstawowych, a 4 km 
w przypadku uczniów klas VVI szkoły 
podstawowej oraz uczniów gimnazjów (art.
17, ust. 2 i 3).

1/ dopełnienia czynności 
związanych ze zgłoszeniem 
dziecka do szkoły,

2/ zapewnienia regularnego 
uczęszczania dziecka na 
zajęcia szkolne,

3/ zapewnienia dziecku 
warunków umożliwiających 
przygotowanie do zajęć 
szkolnych,

4/ zapewnienie dziecku 
realizującemu obowiązek 
szkolny poza szkołą, 
warunków nauki określonych 
w zezwoleniu wydanym przez 
dyrektora szkoły ,

5/ powiadamiania organów 
gminy o formie spełniania 
obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki przez 
młodzież w wieku 16-18 lat i 
zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązku 
szkolnego lub obowiązku 
nauki podlega egzekucji w 
trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (art. 20).

Szkoła, jeżeli stwierdzi  
zaniedbywanie obowiązków 
przez rodziców (opiekunów 
prawnych) powinna 
poinformować o tym Sąd 
Rodzinny.

Uwaga! Wymienione prawa i obowiązki rodziców dotyczą także opiekunów prawnych 
dziecka.
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Krystyna Chowaniec
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