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Udostępnianie i korzystanie rodziców/prawnych opiekunów 

z dokumentacji wewnątrzszkolnej dotyczącej swojego dziecka 

 

Zgodnie z zapisem art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny  i opiekuńczy (Dz. U. 2015  poz. 59 ) 

rodzice są przedstawicielami prawnymi dziecka, i w związku z tym mają obowiązek reprezentowania jego interesów w 

kontaktach ze szkołą. Stosownie do treści zapisu art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 59) system oświaty zapewnia wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Obowiązuje 

również Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 101, poz. 922)  

 

 Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo, w ciągu bieżącego roku szkolnego do 

uzyskiwania wiedzy na temat funkcjonowania swego dziecka. Mają również dostęp do 

wewnątrzszkolnej dokumentacji, w tym wypadku - notatek dotyczących ich dziecka, 

sporządzonych przez nauczycieli oraz specjalistów pracujących w szkole ( nauczyciel 

pedagog, logopeda).  

 Nie wykonuje się kopii notatek służbowych nauczycieli lub specjalistów pracujących  w 

szkole. 

 Rodzic/opiekun prawny ucznia ma prawo w obecności dyrektora, nauczyciela lub specjalisty, 

który sporządził notatkę z rozmowy przeprowadzonej z udziałem dziecka, zapoznać się z jej 

treścią. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zrobienie notatki przez rodzica/prawnego 

opiekuna z udostępnionego dokumentu.  

 Po zakończeniu roku szkolnego rodzicom/prawnym opiekunom dziecka nie udostępnia się już 

notatek służbowych sporządzonych w ubiegłym roku szkolnym przez nauczycieli oraz 

specjalistów pracujących  w szkole.  

 W wyjątkowych sytuacjach, w których nadal trwają czynności wyjaśniające ubiegłoroczne 

sytuacje z udziałem danego ucznia, można jego rodzicom/prawnym opiekunom udostępnić do 

wglądu sporządzone przez nauczyciela lub specjalistę notatki służbowe. W takim wypadku 

rodzic/prawny opiekun ucznia powinien zwrócić się pisemnie do dyrektora szkoły i uzasadnić 

swoją prośbę.  

 Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.  

 Pisma są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania 

administracyjnego.  

 


