
Uzyskanie przez rodziców informacji o uczniu 

Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do uzyskania informacji o ocenach, 

zachowaniu czy trudnościach w nauce dziecka. Dyrektorzy placówek 

oświatowych nie mogą jednak udzielać informacji rodzicom z orzeczonym 

pozbawieniem, ograniczeniem lub zawieszeniem władzy rodzicielskiej. 

Pełnoletni uczeń szkoły innej niż szkoła policealne, nie może zabronić rodzicom 

(opiekunom prawnym) uzyskiwania informacji o jego ocenach, zachowaniu czy 

problemach w nauce. 

 

Rodzaj udostępnionych informacji 

W myśl art. 44b ust. 8 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U.  ) - dalej jako „ustawa”, nauczyciele na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej - uczniów, o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole 

policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

Ponadto, wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

Na podstawie art.  44g  ust. 1 ustawy o systemie oświacie, przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o 

przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie 

określonych w statucie szkoły. 

Natomiast, w szkole policealnej przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują 

ucznia o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. 

Idąc dalej, w świetle art. 44e ust. 2 ustawy o systemie oświaty, oceny są jawne 

zarówno dla ucznia i jego rodziców. Natomiast, w szkole policealnej oceny są jawne tylko 

dla ucznia. Ponadto, sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane 



uczniowi i jego rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia są udostępniane uczniowi. 

Zgodnie z art. 44e ust. 5 ww. ustawy, na wniosek ucznia lub jego rodziców 

dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, 

art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o 

którym mowa w art. 44m ust. 1, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom. Natomiast, w szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5 

omawianej ustawy, jest udostępniana uczniowi do wglądu na jego wniosek. 

 

Osoby uprawnione do pozyskania informacji o uczniu 

 

Zgodnie z powyższym, prawo do uzyskania informacji posiadają uczniowie oraz rodzice 

(opiekunowie prawni). W odniesieniu do rodziców, którzy nie wychowują wspólnie dziecka 

np. gdy rodzice są po rozwodzie, należy zwrócić uwagę na orzeczenie sądu określające 

zakres władzy rodzicielskiej każdego z rodziców względem dziecka. Placówka oświatowa 

nie może bowiem udzielić informacji rodzicowi, który został pozbawiony władzy 

rodzicielskiej prawomocnym orzeczeniem sądu. Analogiczna sytuacja ma miejsce w 

sytuacji zawieszenia władzy rodzicielskiej lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.  

Pełnoletni uczeń nie zabroni swoim rodziców dostępu do informacji o ocenach 

Zgodnie z art. 44e ust. 2 ustawy o systemie oświaty, nawet rodzice pełnoletniego ucznia 

mają prawo uzyskiwania informacji o swoim dziecku. Dotyczy to m.in. informacji o 

ocenach, zachowaniu czy frekwencji w szkole. Odmowa udostępnienia rodzicom takich 

informacji jest w mojej ocenie pozbawione podstawy prawnej. Wyjątkiem jest szkoła 

policealna. W myśl bowiem art. 44e ust.2 zdanie 2, w szkole policealnej oceny są jawne 

tylko dla ucznia. 

Z powyższego wynika, że pełnoletni uczeń szkoły innej niż szkoła policealne, nie może 

zabronić swoim rodzicom (opiekunom prawnym) uzyskiwania informacji o jego ocenach, 

zachowaniu czy problemów w nauce.  
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Nota prawna: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Sosnowska-Białas informuje, że 

powyższy artykuł może nie zawierać aktualnego stanu prawnego oraz nie stanowi porady 



prawnej i nie może być w taki sposób rozumiany. W celu uzyskania indywidualnej porady 

lub konsultacji prawnej skontaktuj się bezpośrednio z Kancelarią. 

 


