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KATALOG PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW 

 

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego 

prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób 

dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom 

władza rodzicielska.  

 

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka. 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 

poz.483) 

Art. 48. 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 

Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego 

sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach 

określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

Art. 70. 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób 

wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 

3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i 

instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz 

zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz 

udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad 

szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa. 

Art. 72. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od 

organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i 

demoralizacją. 
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2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz 

publicznych. 

3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za 

dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. 
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr 0 poz.59) 

Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 

spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, 

prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie 

spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na 

podstawie zezwolenia, o którym mowa wart.37ust.1, są obowiązani do zapewnienia dziecku 

warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. 

Art. 83. 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które 

reprezentują ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rad rodziców wchodzą: 

1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
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2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, 

oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców 

odpowiednio szkoły lub placówki. 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub 

placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub 

placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 

przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4. 

7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 
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Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz.59) 

Art. 87. Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. 

Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską. 

Art. 95. §1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do 

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z 

poszanowaniem jego godności i praw. 

§2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w 

sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, 

powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. 

§3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i 

interes społeczny. 

§4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub 

majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień 

dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne 

życzenia. 

Art. 96. §1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują 

nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je 

należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. 

§2.Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w 

sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd 

opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej. 

Art. 96¹. Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad 

małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. 
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Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 Nr 120 Poz.526) 

Art. 3. 2. Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim 

stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego 

rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych, i w tym 

celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne. 

Art. 5. Państwa-Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub, 

w odpowiednich przypadkach, członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z 

miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie odpowiedzialnych 

za dziecko, do zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności, 

możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw 

przyznanych mu w niniejszej konwencji. 

Art. 9. 1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców 

wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, podlegające 

nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym 

postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy 

dziecka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć lub 

zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców mieszka oddzielnie, a należy podjąć 

decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub zamieszkania dziecka. 

Art. 18. 1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, 

że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. 

Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną 

odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów 

dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. 

2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa-

Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w 

wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci oraz zapewnią 

rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi. 
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3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia dzieciom 

pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów w zakresie opieki 

nad dziećmi, do których są one uprawnione. 

Art. 23. 1. Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne 

powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu 

godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne 

uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. 

2. Państwa-Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski i będą 

sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do dostępnych środków, rozszerzanie pomocy 

udzielanej uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za opiekę nad nimi. 

Pomoc taka będzie udzielana na wniosek tych osób i będzie stosowna do warunków dziecka 

oraz sytuacji rodziców lub innych osób, które się nim opiekują. 

3. Uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc, o której mowa w ustępie 

2 niniejszego artykułu, będzie udzielana bezpłatnie tam, gdzie jest to możliwe, z 

uwzględnieniem zasobów finansowych rodziców bądź innych osób opiekujących się 

dzieckiem, i ma zapewnić, aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do 

oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz 

możliwości rekreacyjnych, realizowany w sposób prowadzący do osiągnięcia przez dziecko 

jak najwyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju, w tym 

jego rozwoju kulturalnego i duchowego. 

Art. 27. 1. Państwa-Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia 

odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i 

społecznemu. 

2. Rodzice (rodzic) lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą główną 

odpowiedzialność za zabezpieczenie, w ramach swych możliwości, także finansowych, 

warunków życia niezbędnych do rozwoju dziecka. 

3. Państwa-Strony, zgodnie z warunkami krajowymi oraz odpowiednio do swych środków, 

będą podejmowały właściwe kroki dla wspomagania rodziców lub innych osób 



 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 

tel. 54 253 10 69, fax. 54 253 10 69 
e-mail: sp.dobrzyn@spdobrzyn.pl, www: spdobrzyn.pl 

 

odpowiedzialnych za dziecko w realizacji tego prawa oraz będą udzielały, w razie potrzeby, 

pomocy materialnej oraz innych programów pomocy, szczególnie w zakresie żywności, 

odzieży i mieszkań. 

4. Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia łożenia na utrzymanie 

dziecka ze strony rodziców lub innych osób ponoszących odpowiedzialność finansową za 

dziecko, zarówno na terenie Państwa-Strony, jak i za granicą. W szczególnych wypadkach, 

gdy osoba ponosząca odpowiedzialność finansową za dziecko mieszka w państwie innym niż 

dziecko, Państwa-Strony będą dążyły do przystąpienia do umów międzynarodowych lub do 

zawarcia takich umów, jak również do zawierania odpowiednich porozumień. 
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Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców 

1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla 

innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz 

pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu 

odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.  

2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci. 

Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie 

zaniedbywać ich.  

3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci 

z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek 

zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.  

4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które 

mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji 

szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia 

wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.  

5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa 

ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice 

mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny 

zmierzać.  

6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci 

osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci 

w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.  

7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. 

Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną 

część społeczności lokalnej.  
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8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji 

z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice 

mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich 

poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.  

9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej 

wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice 

mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby 

wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.  

10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości 

usługi edukacyjnej. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze 

sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie: 

szkoła - dom. 

 

 

 

 

 

 


