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Kurs: Nowy wymiar praw i obo-
wiązków ucznia 

 

Sylabus kursu 
 

Liczba godzin: 60 

Termin: 10 tygodni 

Forma prowadzenia zajęć: wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie on-line.  

Opis kursu:  

Prawa człowieka to nieustanne wyzwanie związane ze zróżnicowanym sposobem patrzenia na  

kwestie dostrzegania szczególnego obowiązku tych którzy mają moc decydowania o losach, po-

zycji i warunkach funkcjonowania słabszych i jednoczesnym dbaniu o to, by przywileje wynikające 

ze szczególnej pozycji osób pozbawionych władzy nie przekształcały się w prawo do roszczeń i 

wymuszania korzyści kosztem innych. Opisana sytuacja opisuje dylemat ról oraz pozycji dziecka i 

dorosłego, w szczególnym przypadku ucznia i nauczyciela, które można rozwiązać jedynie uzgad-

niają i przestrzegając zasad zapewniających właściwe miejsce, pozycję oraz prawa i odpowie-

dzialność każdej ze stron.       

Uczestnicy kursu: 
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, pragnących 

wzbogacić swój warsztat pracy. W szczególności kurs jest skierowany do nauczycieli, wychowaw-

ców, terapeutów pedagogicznych, dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów.  

Dostęp do materiałów kursowych jest bezpłatny. 

Cele kursu: 

Cel ogólny: Poznanie wiedzy oraz rozwiązań praktycznych związanych z kreowaniem prawa we-

wnątrzszkolnego oraz praktyką przestrzegania praw ucznia w szkole.    

Cele szczegółowe: Po ukończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę z zakresu praktyki podstaw prze-
strzegania praw ucznia w szkole zarówno w kontekście rozwiązań międzynarodowych jak i zapi-

sów modyfikowanych ustaw z zakresu prawa oświatowego oraz ustawy dotyczącej wspierania i 
resocjalizacji nieletnich. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętność: rozpoznawa-
nia przyczyn łamania określonych wartości, zasad funkcjonowania oraz postaw społecznych 
przez uczniów a zarazem  korzystania z odwołań prawnych oraz narzędzi skutecznych działań w 

zakresie oddziaływań kreujących oczekiwane postawy i zachowania uczniów.  
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Organizacja kursu: 

Kurs składa się z  5 modułów realizowanych przez internet w rytmie co dwa tygodnie. Łącznie więc 

kurs obejmuje 10 tygodni. Co dwa tygodnie będą udostępniane nowe materiały do studiowania 

i zadania online.  Po każdym module odbywają się testy, a niekiedy wykonywane są zadania/ 

ćwiczenia dodatkowe.                                                                                                                                             

Nie wszystkie zadania są obowiązkowe. Kurs kończy się egzaminem on-line (dla osób, które pra-

gną otrzymać certyfikat). Materiały kursu zostały podzielone na materiały podstawowe (obowiąz-

kowe) oraz uzupełniające.  

Konsultacje online w sprawach merytorycznych:   

Pytania można zadawać pisząc na email: info@edumach.pl Pytania są potem kierowane do au-

tora kursu, który w razie potrzeby udziela na nie odpowiedzi.  

Program i harmonogram kursu: 

Moduły kursu Treść kursu 

 

Moduł 1:   

Kontekst prawny decydujący o kwe-

stii praw i obowiązków ucznia 

 

27.03.2023 - 10.04.2023 r. 

 

1. Idea praw człowieka 

2. Prawa człowieka a godność osobowa 

3. Prawa naturalne i prawa człowieka 

4. Prawa materialne i proceduralne 

5. Zakres formalny praw człowieka 

6. Ochrona praw i wolności zagwarantowana w Konstytucji RP 

7. Korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji praw człowieka 

8. Kontekst prawny przestrzegania praw człowieka na świecie  

9. Prawa człowieka w edukacji 

 

Moduł 2:   

Podstawowe warunki kształtowania 

praw i obowiązków ucznia 

 

10.04.2023 - 24.04.2023 r. 

 

1. Prawa człowieka - ucznia w szkole 

2. Diagnozowanie przestrzegania praw człowieka w szkole – ankieta dla 

nauczycieli  

3. Diagnozowanie przestrzegania praw człowieka w szkole – ankieta dla 

rodziców  

4. Diagnozowanie przestrzegania praw człowieka w szkole – ankieta dla 

uczniów 

5. Konwencja o ochronie praw człowieka w szkole 

6. Przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania podczas dowolnych 

spotkań z klasą 
7. Ćwiczenia do pracy z klasą nt. praw człowieka  

8. Granice – program zajęć z zakresu asertywności 

9. Ochrona dobrego imienia nauczyciela 

 

Moduł 3:  

Prawne oraz formalne podstawy 

kształtowania praw ucznia w szkole 

 

24.04.2023 - 08.05.2023 r. 

 
 

 

1. Uzgadnianie praw uczniów wewnątrz szkoły 

2. Kara - nagroda 

3. Budowanie środowiska przestrzegania praw ucznia 

4. Praca z klasą 

5. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 

6. Statut jak kluczowy dokument zapewniający przestrzeganie praw 

ucznia 

7. Statut a prawa i obowiązki uczniów 
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8. Zapisy statutowe określające kwestię praw, nagród i kar 

9. Statuty szkół, które łamią prawo 

10. Korzystanie z telefonów 

 

Moduł 4:   

Odpowiedzialność prawna nauczy-

cieli  

 

08.05.2023 - 22.05.2023 r. 

 

1. Kluczowa odpowiedzialność nauczycieli 

2. Realizacja prawa do nauki  

3. Uchybienia etyce zawodu nauczyciela  

4. Naruszenie przepisów i czyny zabronione  

5. Ochrona dobrego imienia ucznia 

6. Zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

7. Regulamin pracowni  

8. Regulamin dyżurów  

9. Odpowiedzialność prawna za warunki organizacji wyjazdów 
 

 

Moduł 5:  

Zakres współpracy w kontekście 

przestrzegania praw ucznia    

 

22.05.2023 - 05.06.2023 r. 

 

1. Wychowanie do praw i obowiązków 

2. Prawa uczniów w wersji samorządu uczniowskiego 

3. Naturalne prawa rozwoju ucznia 

4. W poszukiwaniu porozumienia bez przemocy  

5. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem metody 

M. B. Rosenberga 

6. Samorząd jako gwarancja praw uczniów 

7. Praktyka przestrzeganie i wzmacniania praw ucznia w szkole 

8. Zarządzanie partycypacyjne w szkole 

9. Mediacje w szkole 

 
 

EGZAMIN KOŃCOWY 

22.05.2023 - 05.06.2023 r. 

 

obowiązkowy w przypadku potrzeby otrzymania zaświadczenia 

 

Rodzaje aktywności wymagane w poszczególnych modułach kursu (nie wszystkie w każdym mo-

dule): 

• przeczytać obowiązkowe materiały, 

• rozwiązać test tj. odpowiedzieć na kilka pytań związanych z kursem (obowiązkowe w przy-

padku  potrzeby otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu), 

• wziąć udział w dyskusji na forum (zadanie dodatkowe), 

• wykonać ćwiczenie/ zadanie dodatkowe (nieobowiązkowe), 

• obejrzeć filmik, 

• wykonać ćwiczenia do samokontroli, 

• odwiedzić podane strony internetowe. 

Warunki zaliczenia i uzyskania certyfikatu: 
 

Warunki zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia są następujące: 

• wzięcie udziału w 5 mini-testach online z każdego modułu (wynik testu nie ma wpływu 

na zaliczenie kursu), 
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• uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Warunkiem udziału w egzaminie 

online jest:  

♦ zaliczenie testów z poszczególnych modułów, 

♦ przesłanie zgłoszenia na egzamin, 

♦ opłacenie egzaminu i certyfikatu (50zł. za certyfikat w wersji elektronicznej  

lub 60 zł. za certyfikat w wersji papierowej i elektronicznej).  

Dla uczestników, którzy z różnych względów nie będą mogli zakończyć kursu w terminie i którym 

nie uda się zaliczyć przewidzianych w danym terminie testów z poszczególnych modułów będzie 

możliwość pod koniec kursu (od przedostatniego modułu) uzyskania dostępu do materiałów  

i zaliczenia zaległych testów.  

Uwagi końcowe: 
 

Wszelkie problemy techniczne i inne związane z organizacją kursu należy zgłaszać drogą elektro-

niczną na adres: info@edumach.pl  Zgłaszane problemy będą grupowane tematycznie, dwa razy 

w tygodniu udzielana będzie odpowiedź na forum na daną grupę pytań.  


