
RODZICE   A   SZKOŁA 

w aspekcie prawnym 

 
 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
 

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

 

Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności 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. 

 



  

Dobro (interes dziecka) 

 

1. Oceniane według kryteriów obiektywnych, przyjętych jako reguły prawidłowego 

postępowania w społeczeństwie z uwzględnieniem:  

- wieku dziecka 

-  jego stanu zdrowi 

- uzdolnień 

- cech charakterologicznych 

2. Dobro dziecka wymaga maksymalnego stopnia staranności rodziców – brak należytej 

staranności może spowodować interwencję sądu opiekuńczego. 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

 

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. 

  

 
 

 

 

Wychowywanie dziecka 

Kierowanie dzieckiem 
  

Kierować dzieckiem to decydować o trybie życia: 

- Wiedzieć co dziecko czyta, robi w Internecie 

- Jak spędza wolny czas 

- Dbać o realizację obowiązku szkolnego 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

 

Art. 91. § 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do 

pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. 

§ 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane 

pomagać im we wspólnym gospodarstwie. 

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

małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych  – nowelizacja z dnia 1 sierpnia 2010 roku. 



 Ustawa o postępowaniu w sprawach 

 

Art.2. Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje 

przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego.

 

Art. 4 (Demoralizacja nieletniego)

 

§1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o

w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie 

alkoholu lub innych środków

nierządu, włóczęgostwo, udział w

odpowiedniego przeciwdziałania temu, a

lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu

§2. Każdy, dowiedziawszy się o

obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.

§3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w

dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z

obowiązane niezwłocznie zawiadomić o

niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śla

 

Art.4a. (udzielanie informacji) 

Podmioty współdziałające z sądem rodzinnym, a w szczególności: instytucje państwowe, 

społeczne lub jednostki samorządowe oraz osoby godne zaufania, w zakresie swego działania, 

udzielają na żądanie sądu rodzinnego informacji niezbędnych wtoku postępowania.

 

 

Rodzice a szkoła 

 

Szczególną rolę w zakresie pomocy rodzicom w sprawowaniu władzy rodzicielskiej pełni 

szkoła. 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich 

Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje 

przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. 

(Demoralizacja nieletniego) 

§1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, 

szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie 

nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek 

odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o

lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny 

tym sąd rodzinny lub Policję. 

organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością 

popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z

obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub oraz przedsięwziąć czynności 

niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

(udzielanie informacji)  

Podmioty współdziałające z sądem rodzinnym, a w szczególności: instytucje państwowe, 

społeczne lub jednostki samorządowe oraz osoby godne zaufania, w zakresie swego działania, 

żądanie sądu rodzinnego informacji niezbędnych wtoku postępowania.

Szczególną rolę w zakresie pomocy rodzicom w sprawowaniu władzy rodzicielskiej pełni 

 

                     
 

 

 

Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje 

demoralizacji nieletniego,                         

szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie 

stan odurzenia, uprawianie 

grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek 

przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców 

rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. 

popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny 

związku ze swą działalnością 

popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są 

oraz przedsięwziąć czynności 

dów i dowodów popełnienia czynu. 

Podmioty współdziałające z sądem rodzinnym, a w szczególności: instytucje państwowe, 

społeczne lub jednostki samorządowe oraz osoby godne zaufania, w zakresie swego działania, 

żądanie sądu rodzinnego informacji niezbędnych wtoku postępowania. 

Szczególną rolę w zakresie pomocy rodzicom w sprawowaniu władzy rodzicielskiej pełni 

 



Cele współpracy, między rodzicami a szkołą 

 

1. Spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, 

wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi, 

2. Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie                                 

i środowisku, 

3. Zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją 

nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, 

4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczych 

rodziny, 

5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole, 

6. Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania 

szkoły. 

 

Rodzice i opiekunowie współpracują ze szkołami i organami nadzorującymi szkoły                           

w organizowaniu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. 

 

Obowiązek współpracy wynika z art. 100 KRiO i art. 572 KPC 

  

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

Art. 100 [Pomoc organów państwowych] 

§ 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy 

rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej.                      

W szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie 

dziecka od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego 

właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej. 

§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy lub inne organy władzy publicznej 

zawiadamiają jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,                      

w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o potrzebie 

udzielenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy. Właściwa jednostka organizacyjna 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest obowiązana informować sąd o rodzajach 

udzielanej pomocy i jej rezultatach. 

 

Kodeks postępowania cywilnego 

 

Art. 572 [Zawiadamianie sądu opiekuńczego] 

 

§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, 

obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. 

§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, 

sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji 

rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz 

organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie 

chorymi. 



Obowiązki rodziców wynikające z ustawy o systemie oświaty 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 

Art. 33. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4,                   

są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

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

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego     

w sposób określony w art. 36 ust. 10; 

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa                         

w art. 37 ust. 1 - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, 

oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania 

przedszkolnego. 

Art. 35. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.  

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.  

Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.  

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 w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia 

dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.  

Art. 41. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie 

obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina 

kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, 

w tym odpowiednio:  

1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także 

współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3                

i ust. 3; 

2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. 

2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom 

publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie                           

i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.  

Art. 42. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego 

miesiąca na co najmniej 50%:  

1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie 

wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce; 

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i 

w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16. 

 

 



Artykuły dopełniające 

 

Art. 31. 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne                         

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

 

Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, 

szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w 

drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, 

poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania 

przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

 

 

 

 
 

 

Uśmiechnięte dzieci, to szczęśliwe dzieci! 

Zadbajmy o ich szczęśliwe dzieciństwo. 
 

 


