Struktura systemu edukacji z elementami prawa oświatowego

KARTA PRACY NR 4

Prawo a sytuacje trudne w szkole
Rodzice w szkole

Ustawa o systemie oświaty, art. 18, ust.3
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 przygotowanie się do zajęć;
4) informowania dyrektora szkoły(…) o innej formie spełniania obowiązku szkolnego przez
dziecko
Zaproponuj rozwiązanie następujących kazusów:
Kazus nr 1
W jednej z wiejskich szkół podstawowych nauczycielka historii wezwała matkę ucznia
klasy szóstej. Rozmowa toczyła się w pokoju nauczycielskim w czasie długiej przerwy, w
obecności wielu postronnych osób. Matka została wezwana, bo chłopiec słabo radził sobie z
historią. Nauczycielka poinformowała kobietę, że jej dziecko ma same jedynki, nie odrabia prac
domowych i grozi mu powtarzanie klasy. W takiej sytuacji matka musi nauczyć go historii!
Matka tłumaczyła, że syn uczy się i codziennie czyta przy niej na głos podręcznik, lecz zadań
domowych nie jest w stanie wykonać samodzielnie, ani przy jej pomocy, gdyż są zbyt trudne, a
nie stać jej na korepetycje. Nauczycielka stwierdziła, że matka musi „bardziej się przyłożyć”, bo
ona nie ma czasu na lekcji, gdyż musi realizować program.
Czy postawa nauczycielki jest słuszna?
Jaka jest rola rodziców w edukacji dziecka?
Jakie kroki można podjąć w opisanej sytuacji?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus nr 2
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Kazus nr 2
W klasie IV technikum w mieście B tylko jeden uczeń nie jest pełnoletni. Pełnoletni
uczniowie zaczęli przynosić do szkoły własnoręcznie napisane usprawiedliwienia swoich
nieobecności szkolnych. Jednak wychowawca nie chciał ich przyjąć. Każda godzina
wychowawcza kończyła się awanturą w klasie w tej sprawie. Nauczyciel nie był w stanie
wskazać, iż któryś z uczniów nadużywa prawa własnoręcznego usprawiedliwiania nieobecności,
jednakże w tym roku było ich znacznie więcej niż w roku ubiegłym. Podczas wywiadówki
podzielił się tym kłopotem z rodzicami i poprosił ich o podpisanie przygotowanego
oświadczenia, na podstawie którego rodzice nie wyrażają zgody na to, aby ich dzieci same
usprawiedliwiały swoje nieobecności w szkole i zobowiązują wychowawcę do respektowania
tylko zwolnień lekarskich i usprawiedliwień rodziców. Tylko jeden rodzic odmówił podpisania
tego oświadczenia i zgłosił się do kuratorium bowiem miał wątpliwości co do mocy prawnej
takich oświadczeń.
Jaka będzie opinia kuratorium w tej sprawie?
Czy działania wychowawcy są zgodne z prawem?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus nr 4
Adrian był uczniem gimnazjum, wykazywał szczególne uzdolnienia. Brał udział
w licznych zajęciach pozalekcyjnych, kółkach i kursach przygotowawczych do olimpiad
przedmiotowych. Jego rodzice bardzo dbali o to, aby syn mógł rozwijać swoje zainteresowania
i pasje i w związku z tym każdego roku na przełomie września i października zabierali go na 2
tygodniowy wyjazd do innego zakątku świata. Natomiast w okolicach marca przedłużali mu ferie
zimowe wyjazdem w góry, bowiem według nich dwu-tygodniowe ferie szkolne nie pozwalały w
pełni zregenerować się ich synowi. Za każdym razem pisali stosowne usprawiedliwienia do
szkoły. Kiedy jednak w klasie trzeciej okazało się, że chłopiec nie radzi sobie z materiałem ze
względu na nieobecności, wychowawca klasy odmówił przyjęcia usprawiedliwienia.
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Czy wychowawca miał prawo nie przyjąć usprawiedliwienia rodziców?
Czy takie zachowanie rodziców jest zgodne z prawem?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus nr 3
Monika ukończyła liceum ekonomiczne. Jej świadectwa wraz z resztą dokumentów ( w
tym świadectwem ukończenia gimnazjum) nie wydano dziewczynie i przetrzymywano w szkole,
ponieważ nie przyniosła do sekretariatu wypełnionej prawidłowo tzw. karty obiegowej.
Brakowało podpisu rady rodziców, że nie zalega w opłacaniu składek na komitet rodzicielski.
Kiedy znalazła dobrą prace w swoim zawodzie, nie zatrudniono jej, ponieważ w czasie dwóch
dni, kiedy miała dostarczyć pracodawcy wszystkie dokumenty, nie udało jej się zdobyć 980 zł.
zaległych w opłacaniu składek na komitet rodzicielski. Dyrekcja szkoły nie zgodziła się wydać jej
świadectwa „na kredyt”, nawet po tym, jak Monika obiecała, że spłaci zaległą sumę w ratach po
podjęciu pracy.
Czy działania szkoły są zgodne z prawem?
Czy roszczenia finansowe szkoły są zasadne?
Jakie kroki powinna w tej sytuacji podjąć Monika?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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