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1. Wstęp

Problematyka dyscypliny szkolnej jest tematem bardzo aktualnym 
w dobie dzisiejszych przemian cywilizacyjnych. Od zarania dziejów świado
mym zadaniem wszystkich społeczeństw było ustalenie reguł postępowania 
oraz autorytetów moralnych w celu uformowania osobowości młodego poko
lenia. Dyscyplinę, przymus uznania autorytetu wprowadzała rodzina, klasa 
społeczna, grupa wyznaniowa, narodowościowa, szkoła oraz państwo. W  każ
dej epoce kształtowały się wzorce zachowań powszechnie akceptowane oraz 
sankcje za ich nieprzestrzeganie.

Współczesna dyscyplina szkolna nierozerwalnie związana z edukacją 
i wychowaniem dziecka nakreśla granice poszanowania jego godności jako 
źródła praw oraz integralności w kontekście korzystania z prawa do nauki 
w szkole, środowisku pozaszkolnym i w domu. Termin dyscyplina szkolna 
zdefiniowany przez Encyklopedię pedagogiczną X X I wieku wiąże się z organi
zacją grup społecznych, podporządkowaniu przepisom, regulaminom oraz 
z dobrowolnym bądź przymusowym uznaniem autorytetu tego, kto reguły 
ustalił.1 Łaciński źródłosłów terminu discipline oznacza nauczanie, instru
owanie, pochodzi od słowa discipulus czyli uczeń.2 Dyscyplinę szkolną współ
tworzy ideał edukacyjny będący najwyższym celem wychowania, określo
nym wzorem osobowym3, koncentrującym się na kształceniu jednostek do 
dojrzałości, autonomii, uwzględniającym ewolucję i ich rozwój w kierunku

1 Encyklopedia pedagogiczna X X I wieku, red. J. M. Snieciński, t. I, A-F, Warszawa 
2003, s. 818-819.

2 Ibidem,
3 Encyklopedia popularna PW N , Warszawa 1982, s. 878.
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samourzeczywistnienia4. Problematyka systemu dyscyplinarnego i wycho
wawczego w szkole winna wynikać z podmiotowego traktowania ucznia, eli
minacji kar zbiorowych, kar cielesnych5, współdziałaniu, partnerstwie i pra- 
widowym nastawieniu do dziecka6.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie treści postanowień dotyczących 
dyscypliny szkolnej na tle międzynarodowych standardów praw człowieka 
w kontekście prawa do nauki, obowiązku nauki na bazie poszanowania god
ności ucznia oraz międzynarodowo ustalonych celów edukacji. Istotne bo
wiem jest wychowanie do poczucia godności osoby, właściwe autorytety mo
ralne, stosowanie dyscypliny szkolnej w sposób zgodny z godnością dziecka, 
ukształtowanie prawidłowych osobowości, społeczności zdrowych moralnie, 
szanujących pokój, bliźnich, z dala od przemocy i barbarzyństwa. Szkoła 
winna ukazać pozytywne przykłady godne naśladowania, uczyć dzieci i mło
dzież szacunku dla innych, patriotyzmu, właściwych postaw moralnych 
i obywatelskich, współuczestniczyć w budowaniu wolnego, świadomego, de
mokratycznego społeczeństwa w pełni odpowiedzialnego za losy świata.

2. Poszanowanie godności dziecka jako źródła praw

Godność będąc fundamentalną miarą, wartością człowieczeństwa zajmu
je ważne miejsce w dziedzinie dyscypliny szkolnej, bowiem wpływa na pra
widłowe ukształtowanie osobowości człowieka7. Zasada znajomości praw 
człowieka podkreśla, iż prawa wynikają z przyrodzonej godności osoby ludz
kiej, są istotne dla jej swobodnego i pełnego rozwoju8. Ogólne pojęcie godno
ści -  dignitas hominis jako właściwości wypływającej ze struktury bytowo- 
osobowej należy utożsamiać z faktem, iż występuje ona jako cel, a nie środek 
ludzkiego działania9. Przyrodzona i niezbywalna godność jest źródłem wolno
ści i praw człowieka10, celem ludzkiego działania, rozwoju, doskonalenia się11 
oraz autokreacji12. Godność osobowa nierozerwalnie związana z wychowa
niem do pokoju, a kształtując osobowość człowieka, pobudza w nim obronę 
własnej tożsamości, systemu przekonań, podejmowania odważnych wyzwań, 
kreowania pozytywnej wizji przyszłości, samorealizacji w poszanowaniu

4 B. Sliwerski, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej między posłuszeństwem a oporem , 
[w:] red. M. Suświłło, Nauczyciel wczesnej edukacji -  konteksty i wyzwania, Olsztyn 2012, 
s. 15.

5 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, O prawach dziecka, Toruń 1994, s. 35.
6 B. Sliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 28.
7 U. Ostrowska, Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją, Kra

ków 2004, s. 57.
8 Ibidem.
9 Powszechna encyklopedia filozofii, t. IV, Lublin 2003, s. 15.

10 Z. Witkowski, J. Galster, B. Gronowska, A. Bień-Kacała, W. Szyszkowski, Prawo 
konstytucyjne, Toruń 1998, s. 88.

11 Powszechna encyklopedia filozofii..., s. 15.
12 Ibidem, s. 21.
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siebie i innych13. Godność osobista chroni przed zniewagą, nagannym zacho
waniem, naruszaniem nietykalności osobistej, cielesnej14 będąc protestem 
przeciwko złu czy gwałtowi dokonanym na ogólnie przyjętych zasadach 
i moralnych wartościach15. Szkoła będąc miejscem realizacji prawa dziecka do 
nauki w sposób szczególny wpływa na sposób wykonywania tego prawa, stoso
waną dyscyplinę, kładąc nacisk na wychowanie w duchu prawdziwych ideałów, 
właściwe zrozumienie godności każdego, jego praw16, a tym samym kształtuje 
losy uczniów17. Stąd też ideą praw człowieka jest uświadomienie znaczenia 
promocji tych praw, zrozumienie konieczności edukacji dla demokracji i wycho
wania do godności w warunkach pokojowych oraz zwiększenia ich skuteczności.

Prawo do nauki realizując cele edukacji decyduje o pogłębianiu ludzkiej 
godności, pełnym rozwoju osobowości, nauczaniu dla praw człowieka, pobu
dzaniu aktywności społecznej, krzewieniu zrozumienia, szacunku między na
rodami, grupami, a także ideałów pokoju i sprzeciwu wobec przemocy. Dys
cyplina szkolna stymulując do ukształtowania społeczności zdrowej moralnie 
uwidacznia istotę budowania godności osobowości dziecka w procesie związa
nym z jego edukacją obligując instytucje oświatowe do odpowiedniego doboru 
metod wychowawczych ściśle współgrających w prawami dziecka, jego rodzi
ców, ich wolnością religijną oraz zasadami moralnymi. Zważywszy, iż podsta
wy normatywne nie regulują w sposób bezpośredni dyscypliny szkolnej nale
ży powołać się na treść postanowień dokumentów systemu uniwersalnego 
i europejskiego, które poprzez prawo do nauki i obowiązek nauki ujmują 
elementy pośrednio odnoszące się do stosowanej w szkole dyscypliny.

2. Prawo do nauki jako kontekst normatywny 
zagadnień dyscypliny szkolnej

Prawo do nauki stanowiąc kontekst normatywny zagadnień dotyczących 
dyscypliny szkolnej wpływa na jej kształt w obowiązującym systemie eduka
cji. Dokumenty chronologicznie ukazują ewolucję celów edukacji wynikającą 
z jej dziejów czy tradycji, a także zmiany w podejściu do samego dziecka, 
podmiotowego traktowania jego praw czy poszanowania praw rodziców. Na
leży w tym miejscu także zaznaczyć, iż prawo to implikując zasady stosowa
nia dyscypliny -  występuje w związku z innymi prawami, które ze względu 
na swój szczególny charakter, podobnie jak poszanowanie wolności rodziców, 
nie podlegają derogacji nawet w sytuacji niebezpieczeństwa publicznego za
grażającego życiu narodu18.

13 U. Ostrowska, op. cit., s. 55.
14 A. Marek, Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruń 2000, s. 274.
15 Powszechna encyklopedia filozoficzna..., s. 22.
16 U. Ostrowska, op. cit., s. 53.
17 Ibidem, s. 57.
18 Art. 4 pkt 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grud

nia 1966 r., Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167.
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2.1. Standardy uniwersalne o charakterze ogólnym i standardy 
specjalne

Jednym z najstarszych standardów uniwersalnych uznających potrzebę 
edukacji jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., 
która podkreśla znaczenie przyrodzonej godności, zapewnienie poparcia dla 
praw człowieka oraz dążenie poprzez nauczanie, wychowanie każdej jednost
ki do zapewnienia poszanowania praw i wolności w niej zawartych19. Dekla
racja stanowi o prawie każdego do nauki ujmując, iż nauczanie winno być 
nieodpłatne i przymusowe w zakresie wykształcenia podstawowego, zaś 
techniczne i zawodowe powszechnie dostępne20. Cele edukacji ujęte w Dekla
racji stymulują do pełnego rozwoju osobowości, umacniania poszanowania 
dla praw człowieka i podstawowych wolności, zrozumienia, tolerancji, przy
jaźni między narodami, grupami rasowymi lub religijnymi oraz poparcia 
działalności Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju.21 Deklara
cja uznaje prawo pierwszeństwa rodziców odnośnie do wyboru rodzaju wy
kształcenia, jakie ma być dane ich dzieciom22.

Postanowienia Deklaracji to krok naprzód w całej chronologii ewolucji 
ideału edukacyjnego, bowiem po raz pierwszy zasygnalizowana została ko
nieczność ustalenia celów i zadań edukacji w kontekście stosowanej szkolnej 
dyscypliny. Prawo do nauki ujęte w Deklaracji wraz z ideałem edukacyjnym 
miały ogromny wpływ na późniejsze postanowienia dokumentów systemu 
uniwersalnego, wśród których Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Socjalnych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r.23, jak i Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.24 zajmują istotną 
pozycję.

Pakt Gospodarczy podkreślając, iż prawa wynikają z przyrodzonej god- 
ności25 stanowi o prawie do nauki pośrednio odnosząc się do zagadnień 
dyscypliny. W  art. 13 Pakt ujmując cele nauczania, podkreśla wartość odpo
wiednio wdrożonej edukacji, uznając istotę pełnego rozwoju osobowości na 
bazie budowania ludzkiej godności w poszanowaniu praw człowieka i jego 
podstawowych wolności26. Pakt, stanowiąc o powinnościach edukacji, odnosi 
się zarówno do wychowania na rzecz kształtowania wolnego społeczeństwa, 
zdrowego moralnie sprzyjającego zrozumieniu, tolerancji i przyjaźni między

19 Preambuła Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., [w:] B. Gro
nowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka: dokumenty międzynarodowe, Toruń 1996, 
s. 16.

20 Ibidem, art 26 pkt 1.
21 Ibidem, art 26 pkt 2.
22 Ibidem, art 26 pkt 3.
23 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 16 grudnia 

1966 r., Dz. U. z 1977 r. Nr 38 poz. 169.
24 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r., Dz. U. 

z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
25 Ibidem, preambuła.
26 Ibidem, art. 13 pkt 1.
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wszystkimi narodami, grupami rasowymi, etnicznymi bądź religijnymi, jak 
i udziela poparcia działalności pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczo
nych27. Cele edukacji ujęte w Pakcie w sposób bezpośredni mają wpływ na 
metody stosowanej dyscypliny i kształt państwowej edukacji, bowiem Pakt 
udziela poparcia nauce obowiązkowej, dostępnej i nieodpłatnej na poziomie 
podstawowym28, obliguje do upowszechniania nauczania średniego, w tym 
technicznego i zawodowego we wszystkich formach29 oraz nauczania wyższe
go na zasadzie równości, w zależności od zdolności30.

Pakt dostrzegając ważną rolę rodziców w procesie wychowawczym zobo
wiązuje państwa do poszanowania ich wolności odnośnie zapewnienia dzie
ciom wychowania moralnego i religijnego zgodnie z ich własnymi przekona
niami, uznaje swobodę rodziców w zakresie wyboru edukacji dziecka31 
w szkole publicznej, bądź w placówce edukacyjnej utworzonej przez dowolną 
osobę, czy instytucję32, jeżeli zapewnione zostanie minimum programowe 
ustalone przez państwo33. Pakt gwarantuje mężczyznom i kobietom równo
uprawnienie w zakresie korzystania z praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych34 oraz dostrzega możliwość ograniczenia ustawowego tych 
gwarancji, jeżeli wymaga tego sytuacja oraz konieczność poparcia dobrobytu 
w społeczeństwie demokratycznym35.

Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, badając re
alizację postanowień Paktu, jest zdania, że edukacja jako niezbędny środek 
służący realizacji innych praw człowieka stanowi podstawowe narzędzie 
umożliwiające zmarginalizowanym społecznie i gospodarczo dorosłym oraz 
dzieciom wydostać się z biedy, bądź w pełni uczestniczyć w ich rodzimych 
społecznościach. Komitet zauważa ponadto, że edukacja chroni dzieci przed 
wyzyskiem, niebezpieczną pracą lub seksualną eksploatacją36, stąd też do
strzega konieczność zapewnienia im równego dostępu do nauki oraz poczucia 
bezpieczeństwa37. Komitet podkreśla konieczność wprowadzania przez pań
stwa odpowiednich form, treści i metod nauczania dostosowując je do zmie
niających się potrzeb społeczeństw oraz społeczności38. Priorytetem dla państw, 
zdaniem Komitetu winno być upowszechnianie szkolnictwa obowiązkowego,

27 Ibidem.
28 Ibidem, art. 13 pkt 2 a).
29 Ibidem, art. 13 pkt 2 b).
30 Ibidem, art. 13 pkt 2 c).
31 Ibidem, art. 13 pkt 3.
32 Ibidem, art. 13 pkt 4.
33 Ibidem, art. 13 pkt 3, 4.
34 Ibidem, art. 3.
35 Ibidem, art. 4.
36 Pkt 1 General Comment No. 13 Implementation of The International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights: The Right to Education (Art 13) 8 December 1999, 
Commitee on Economic, Social and Cultural Rights, Twenty- first session 15 November-3 
December 1999, E/C.12/1999/10.

37 Ibidem, pkt 6.
38 Ibidem.
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bezpłatnego, ogólnodostępnego, edukacji podstawowej umożliwiającej konty
nuację nauki, a tym samym zdobycie zawodu39.

Komitet dostrzega znaczenie wolności rodziców i opiekunów do zapew
nienia wychowania religijnego i moralnego zgodnie z ich przekonania
mi podkreślając, iż religia i etyka winny być przekazywane w sposób bez
stronny i obiektywny z szacunkiem dla wolności poglądów, sumienia i wypo- 
wiedzi40. Komitet zauważa istotę prawa rodziców odnośnie wyboru dla 
swych dzieci szkół innych, niż szkoły założone przez władze publiczne oraz 
wolności osób i instytucji do ustanowienia oraz prowadzenia instytucji oświa- 
towych41. W  kwestii stosowania kar cielesnych, Komitet jest zdania, że są 
one niezgodne z podstawową główną zasadą prawa międzynarodowego 
praw człowieka oraz poszanowaniem godności i integralności dziecka jako 
jednostki42. Stąd też obliguje państwa do podejmowania działań na 
rzecz wprowadzania zakazu stosowania dyscypliny szkolnej, niezgodnej 
z prawami człowieka, tak w publicznych, jak i prywatnych instytucjach edu- 
kacyjnych43.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych uznając, iż 
prawa jednostki wynikają z przyrodzonej godności ludzkiej44 stanowi, iż każ
de dziecko bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, 
język, religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową lub 
urodzenie winno korzystać z prawa do środków ochrony jakich wymaga 
status małoletniego ze strony rodziny, społeczeństwa oraz państwa45. Pakt 
zobowiązuje państwa do poszanowania wolności rodziców lub opiekunów 
prawnych do zapewnienia swoim dzieciom wychowania religijnego i moral
nego zgodnie z własnymi przekonaniami46. Stanowi także, iż każdy ma pra
wo do wolności myśli, sumienia i wyznania, posiadania, przyjmowania reli
gii, przekonań oraz uczestniczenia w praktykowaniu i nauczaniu47 nad
mieniając o zakazie przymusu, który stanowiłby zamach na wolność posiada
nia lub przyjmowania religii albo przekonań według własnego wyboru48. 
Pakt ujmuje możliwość wprowadzania ograniczeń ustawowych odnośnie do 
korzystania z wolności uzewnętrzniania religii lub przekonań ze względu na 
ochronę bezpieczeństwa publicznego, porządek, zdrowie lub moralność pu
bliczną albo prawa i wolności innych osób49.

39 Ibidem, pkt 12.
40 Ibidem, pkt 28.
41 Ibidem, pkt 29.
42 Ibidem, pkt 41.
43 Ibidem.
44 Preambuła Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
45 Ibidem, art. 24.
46 Ibidem, art. 18 pkt 4.
47 Ibidem, art. 18 pkt 1.
48 Ibidem, art. 18 pkt 2.
49 Ibidem, art. 18 pkt 3.
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Komitet Praw Człowieka jest zdania, że prawa dziecka ujęte w Pakcie 
obligują państwa do przyjmowania szczególnych środków ochrony dzieci50, 
bowiem są one adresatami wszystkich praw obywatelskich w nim zawar- 
tych51. Komitet zauważa znaczenie prawidłowego rozwoju osobowości dziec
ka, konieczność edukacji52 podkreślając, iż odpowiedzialność za dziecko spo
czywa na rodzinie, społeczeństwie oraz państwie53. Biorąc pod uwagę istotę 
tego prawa, Komitet przypomina, iż obowiązuje ono nawet w sytuacji nad
zwyczajnej zgodnie z art. 4 pkt 2 Paktu54, stąd też, jego zdaniem, zakazane 
są jakiekolwiek formy ograniczania dostępu do edukacji oraz ingerowania 
w sferę wolności rodziców w odniesieniu do wychowania dzieci zgodnie z ich 
przekonaniami. Edukacja publiczna, zdaniem Komitetu powinna uwzględ
niać życzenia rodziców przy wypełnianiu swej funkcji wychowawczej i edu- 
kacyjnej55.

Do standardów uniwersalnych o charakterze specjalnym, ujmujących 
problematykę dyscypliny szkolnej w kontekście prawa do nauki, należą De
klaracja Praw Dziecka z 20 listopada 1959 r. oraz Konwencja Praw Dziecka 
z 20 listopada 1989 r., które w sposób bezpośredni odnoszą się do praw dziec
ka. Deklaracja potwierdza wiarę w podstawowe prawa człowieka, w jego god
ność i wartość, zauważa, że dziecko z powodu swej fizycznej i umysłowej 
niedojrzałości wymaga specjalnych gwarancji, opieki i właściwej ochrony 
prawnej56. Deklaracja podkreśla, że dziecko -  korzystając ze szczególnej ochro
ny -  ma prawo do zdrowego i normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, 
moralnego, duchowego i społecznego, w warunkach wolności 
i godności57 Deklaracja dostrzega, iż dziecko winno wzrastać pod pieczą rodzi
ców odpowiedzialnych przede wszystkim za jego edukację, ukierunkowanie58 
oraz rozwój osobowości59. W  zasadzie 7 Deklaracja stanowi o prawie dziecka 
do nauki bezpłatnej i obowiązkowej, przynajmniej w zakresie szkoły podsta
wowej, podkreślając, iż każde dziecko winno otrzymać wychowanie kształtu
jące jego kulturę ogólną, zdolności, odpowiedzialność, tolerancję, pokój60 oraz 
winno korzystać ze środków ochrony przed złem i okrucieństwem61.

50 Pkt 1 General Comment No. 17: Rights of the Child (Art 24): 1989-24-07 CCPR 
General Comment No.17. (General Comments), Office of the High Commissioner for Hu
man Rights.

51 Ibidem, pkt 2.
52 Ibidem, pkt 3.
53 Ibidem, pkt 6.
54 Pkt 1 General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and 

religion (Art 18):, 30.07.1993 CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General No Comment 22. (General 
Comments), Office of the High Commissioner for Human Rights.

55 Ibidem, pkt 6.
56 Preambuła Deklaracji Praw Dziecka z 20 listopada 1959 r., [w:] T. Jasudowicz, Pra 

wa rodziny-prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Zb iór dokumentów, 
Toruń 1999, s. 54.

57 Ibidem, zasada 2.
58 Ibidem, zasada 6, 7.
59 Ibidem, zasada 6.
60 Ibidem, zasada 9.
61 Ibidem, zasada 10.
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Konwencja Praw Dziecka z 20 listopada 1989 r. powołując się na zasady 
proklamowane w Karcie Narodów Zjednoczonych, potwierdza uznanie przy
rodzonej godności, wiarę w podstawowe prawa człowieka, znaczenie wycho
wania dzieci w środowisku rodzinnym dla ich pełnego i harmonijnego rozwo- 
ju62. Konwencja stanowi, iż dziecko z uwagi na niedojrzałość fizyczną oraz 
umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony 
prawnej63. Konwencja obliguje państwa do respektowania i gwarantowania 
praw w niej zawartych bez żadnej dyskryminacji64, zabezpieczenia najlep
szych interesów dziecka oraz zapewnienia mu odpowiedniej opieki i ochrony 
uznając prawa i obowiązki rodziców65 do ukierunkowania dziecka, udziela
nia właściwych rad66 w poszanowaniu jego przekonań67, poglądów68, a także 
wypowiedzi69. Konwencja obliguje państwa do zapewnienia opieki i ochrony 
w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla dobra dziecka, zapewnieniu 
właściwego nadzoru, odpowiedniej kadry70 oraz warunków sprzyjających roz
wojowi dziecka71. Zgodnie z Konwencją dziecko korzysta z prawa do poziomu 
życia odpowiadającemu jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowe
mu, moralnemu i społecznemu72, ochrony życia prywatnego i rodzinnego73, 
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
krzywdy lub zaniedbania, złego traktowania i wyzysku74.

Konwencja ujmując prawo do nauki w kontekście stosowanej dyscypliny 
podkreśla, że realizacja tego prawa winna odbywać się na zasadzie równych 
szans75, nauczanie podstawowe winno być obowiązkowe i bezpłatne dla 
wszystkich76, średnie ogólnokształcące i zawodowe powszechnie dostępne77, 
zaś wyższe dostępne dla wszystkich w zależności od zdolności78. W  kwestii 
stosowania dyscypliny szkolnej, Konwencja obliguje państwa do podejmowa
nia działań zapewniających, by dyscyplina była stosowana w sposób zgodny 
z postanowieniami Konwencji oraz ludzką godnością dziecka79. Stanowi tak
że, iż nauka winna być ukierunkowana na rozwój osobowości, zdolności,

62 Preambuła Konwencji Praw Dziecka z 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 120 
poz. 526.

63 Ibidem.
64 Ibidem, art. 2.
65 Ibidem, art. 3.
66 Ibidem, art. 5.
67 Ibidem, art. 14.
68 Ibidem, art. 12.
69 Ibidem, art. 13.
70 Ibidem, art. 3 pkt 2, 3.
71 Ibidem, art. 6 pkt 2.
72 Ibidem, art. 27.
73 Ibidem, art. 16.
74 Ibidem, art. 19.
75 Ibidem, art. 28 pkt 1.
76 Ibidem, art. 28 pkt 1 a).
77 Ibidem, art. 28 pkt 1 b).
78 Ibidem, art. 28 pkt 1 c).
79 Ibidem, art. 28 pkt 2.
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talentów80, szacunku dla praw człowieka, rodziców dziecka, jego tożsamości 
kulturowej, języka, wartości oraz innych kultur81. Konwencja uznaje, że 
nauka winna przygotować dziecko do odpowiedzialnego życia w wolnym spo
łeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci, przyjaz- 
ni między narodami, grupami etnicznymi, narodowymi, religijnymi, osobami 
rdzennego pochodzenia82, a także rozwijać poszanowanie dla środowiska na- 
turalnego83.

Konwencja dostrzega konieczność interpretacji postanowień w sposób 
nienarusząjący wolność osób bądz ciał zbiorowych do zakładania i prowadze
nia instytucji oświatowych, jeżeli kształcenie w tych placówkach odpowiada 
minimalnym standardom zatwierdzonym przez państwo84. Edukacja, zgod
nie z postanowieniami Konwencji winna zapewnić realizację postanowień 
dotyczących ochrony dziecka przed wyzyskiem gospodarczym czy wykonywa
niem pracy, która byłaby niebezpieczna lub kolidowałaby z jego kształce- 
niem85, przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji 
psychotropowych86. Konwencja obliguje państwa do zapewnienia, by żadne 
dziecko nie podlegało torturowaniu bądz okrutnemu, nieludzkiemu czy poni
żającemu traktowaniu lub karaniu87, zaś w sytuacji, gdy jest podejrzane, 
oskarżone bądz uznane winnym naruszenia prawa karnego -  traktowania 
w sposób sprzyjający poczuciu ludzkiej godności88.

Konwencja, będąc światową konstytucją praw dziecka, upomina się 
o najmłodszych członków społeczności, poszanowanie ich ludzkiej godności, 
prywatności, integralności, uwrażliwienie na dziecięce losy, ostrzegając jed
nocześnie przed konsekwencjami nieprzestrzegania jej postanowień. Kon
wencja przywraca ducha Karty Narodów Zjednoczonych do życia bez prze
mocy, z dala od barbarzyństwa chroniąc dzieci przed złem, niebezpieczeń
stwami, nierównym traktowaniem czy dyskryminacją. Wychowanie w wa
runkach pokoju, edukacja w kierunku praw człowieka, znajomość tych praw, 
ochrona przed niebezpieczeństwami, wyzyskiem czy wykorzystywaniem cha
rakteryzuje Konwencja, bowiem będąc traktatem międzynarodowym praw 
człowieka, Konwencja traktuje priorytetowo każde dziecko jako indywidual
ną jednostkę ludzką. Przyrodzoną i niezbywalną godność Konwencja postrze
ga jako zródło wolności i praw dziecka, fundamentalną wartość człowieczeń
stwa, stąd też uczy dorosłych miłości do dzieci, poszanowania ich praw, 
prawidłowego traktowania zawierając katalog praw oparty na podmiotowo
ści dziecka, niedyskryminacji oraz nadrzędności jego interesów89. Wiara

80 Ibidem, art. 29 pkt 1 a).
81 Ibidem, art. 29 pkt 1 b), c).
82 Ibidem, art. 29 pkt 1 d).
83 Ibidem, art. 29 pkt 1 e).
84 Ibidem, art. 29 pkt 2.
85 Ibidem, art. 32 pkt 1.
86 Ibidem, art. 33.
87 Ibidem, art. 37.
88 ibidem, art. 40 pkt 1.
89 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, O prawach dziecka..., s. 14-17.
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w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki ludzkiej, zakaz 
dyskryminacji, prawidłowy rozwój osobowości, poszanowanie praw rodziców, 
własnej tożsamości, innych kultur i religii przyświeca celom edukacji ujętym 
przez Konwencję, stosowaniu dyscypliny szkolnej w sposób zgodny z godno
ścią dziecka, wychowaniu do pokoju w warunkach sprzyjających dorastaniu 
w dobrobycie, dobrej kondycji oraz właściwej ochronie zdrowia.

Konwencja definiując pojęcie dziecka jako istoty ludzkiej poniżej osiem
nastego roku życia90 dostrzega jego integrum, poszanowanie praw i po
trzeb91, których źródłem jest przyrodzona godność osoby ludzkiej. Pomimo iż 
dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szcze
gólnej troski i opieki, Konwencja podkreśla konieczność traktowania praw 
dziecka w kategoriach praw człowieka. Stąd też wyraźnie ujmuje w swych 
postanowieniach, iż dziecko jako podmiot uprawniony z tytułu praw człowie
ka winno korzystać z prawa do poznawania swoich praw, działania na ich 
podstawie, wykorzystywania szans jakie prawo do jego dyspozycji stawia92. 
W  kontekście stosowanej dyscypliny w szkole i prawa do nauki, Konwencja 
podejmuje próbę stworzenia zarysu praw i obowiązków ucznia, celów eduka
cji na bazie poszanowania jego ludzkiej godności93. Prawa dziecka ujęte 
w Konwencji wzmacniają pozycję dziecka na płaszczyźnie międzynarodowej 
w pełni odzwierciedlając idee, zasady i cel poszanowania jego praw. Kryte
rium poszanowania praw dziecka uświadamia państwom obowiązek w dzie
dzinie nauczania i krzewienia praw człowieka w systemach edukacyjnych. 
Z owym kryterium wiąże się uznanie przez Konwencję obowiązkowego cha
rakteru nauczania podstawowego, formułowanie ideału edukacyjnego zakła
dającego obowiązek ukształtowania wychowania i nauczania, zmierzającego 
do pełnego rozwoju osobowości i poczucia godności ludzkiej, a także służące
go umacnianiu poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności94.

Komitet Praw Dziecka jest zdania, że Konwencja gwarantując dzieciom 
poszanowanie ludzkiej godności obliguje państwa do podejmowania działań, 
zakazujących i eliminujących stosowanie kar cielesnych oraz innych okrut
nych lub poniżających form karania dzieci95. Odnośnie do kar cielesnych, 
Komitet jest zdania, iż są one niezgodne z fundamentalną zasadą przewod
nią prawa międzynarodowego praw człowieka96, bowiem wywołują zaburze

90 Ibidem, art. 1.
91 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa 

człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 210.
92 Ibidem, s. 213.
93 Art. 28 pkt 2, art. 29 Konwencji Praw Dziecka.
94 Ibidem, s. 213.
95 Pkt 1 General Comment No 8(2006), The rights of the child to protection from 

corporal punishment and other cruel or degrading form of punishment, Committee on the 
Rights of the Child, Forty-second session, Geneva, 15 May-2 June 2006, Distr. General 
CRC/C/GC/8 2 March 2007.

96 Pkt 41 Implementation of the International Covenant on Economic, Social znd Cul
tural Rights. General Comments No.13: The Right to Education 8 grudnia 1999 r.— UN 
Doc.E/C.12/1999/10.
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nia emocjonalne, psychiczne, fizyczne, lękowe, depresyjne, prowokują do 
prób samobójczych, nadużywania substancji psychotropowych, narkotycz
nych, a także wczesnego rozpoczynania zachowań seksualnych97.

Szkoła, zdaniem Komitetu winna uszanować przyrodzoną godność i inte
gralność dziecka, uczyć je szacunku dla praw człowieka, promować te pra- 
wa98, stosować dyscyplinę zgodną z ich ideą, zakazując tym samym stosowa
nia przemocy99. Komitet zauważa, że dzisiejszy system nauczania -  poza 
nauką szkolną -  obejmuje doświadczenia, procesy uczenia się pogłębiające 
intelektualnie osobowość dziecka, rozwijające jego talent, zdolności i wszel
kie umiejętności100. Komitet popiera edukację w kierunku wzajemnego zro
zumienia, tolerancji i przyjaźni między narodami, szacunku dla tożsamości 
kulturowych, języka, wartości narodowych, a także różnych kultur101. We
dług uwag Komitetu, istotne jest zapewnienie dostępu do edukacji każdemu 
dziecku bez żadnej dyskryminacji102, tworzenie programów nauczania we
dług zasady równości płci i tolerancji103, zapewnienie poprzez edukację roz
woju osobowości, talentów, umiejętności, indywidualnych cech oraz zaintere-
sowań104.

Komitet podkreślając, iż najistotniejsze jest poszanowanie i przestrzega
nie praw dzieci sugeruje państwom zaprzestanie praktyk zagrażających ich 
rozwojowi105, zaś poprzez zwiększenie ochrony106 dostrzega konieczność po
szanowania ich ludzkiej godności, integralności psychicznej i fizycznej, rów
ności wobec prawa107. Komitet podkreśla, iż pojęcie godności dziecka wyma
ga, by każde dziecko było uznawane, szanowane i chronione jako posiadacz 
praw wszędzie: w szkole, w rodzinie w większych aglomeracjach, prowin
cjach i w mniejszych osiedlach wiejskich, a także widzi konieczność wprowa
dzania programów „zero tolerancji”, gdyż -  zdaniem Komitetu -  brak reakcji 
na przemoc jest jej akceptacją.108

Wśród systemów normatywnych o charakterze standardów specjalnych, 
podejmujących problematykę dyscypliny szkolnej i godności ucznia, na uwa
gę zasługują dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 
Oświaty, Nauki i Kultury -  UNESCO (United Nations Educational, Scietific

97 General Comment No 13.: The Right of the Child to Freedom from all forms 
of Violence. 18 April 2011 r. -  CRC/C/GC/13.

98 Uwagi Ogólne nr 1(2001) Komitetu Praw Dziecka „Art 29(1): cele kształcenia” 
CRC/GC/2001/1, pkt 1.

99 Ibidem, pkt 7.
100 Ibidem.
101 Ibidem, pkt 4.
102 Ibidem, pkt 10.
103 Ibidem.
104 Ibidem.
105 General Comments No 13(2011) Commitee on the Rights of the Child: „The right 

of the child to freedom from all forms of violence „:CRC/C/GC/13, pkt 1.3.
106 Ibidem, pkt 5.
107 Ibidem, pkt 7.
108 Ibidem.
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and Cultural Organization), zaś w szczególności postanowienia Konwencji 
w sprawie Zwalczania Dyskryminacji w dziedzinie Oświaty z 15 grudnia 
1960 r. Konwencja proklamując prawo każdego do nauki i jednakowy dostęp 
do edukacji podkreśla znaczenie poszanowania praw109 oraz godności czło- 
wieka110. Uznaje w swych postanowieniach możliwość utworzenia bądz 
utrzymywania z przyczyn natury religijnej lub językowej oddzielnych syste
mów oświatowych lub zakładów nauczania dających wykształcenie odpowia
dające wyborowi rodziców, jak i utworzenie lub utrzymywanie prywatnych 
zakładów nauczania, jeżeli ich działalność została zatwierdzona przez właści
we organy oświatowe111. Konwencja ponadto obliguje państwa do zapewnie
nia przestrzegania obowiązku szkolnego, utworzenia bezpłatnej i obowiązko
wej oświaty na poziomie podstawowym, powszechnie dostępnej na poziomie 
średnim, zaś na poziomie wyższym dostępnej na zasadzie równości w zależ
ności od uzdolnień112. Konwencja podkreśla, iż celem oświaty winien być 
pełny rozwój osobowości ludzkiej, ugruntowanie poszanowania dla praw 
człowieka i podstawowych swobód, wzajemne zrozumienie, tolerancja i przy- 
jazń między narodami, grupami rasowymi, wyznaniowymi oraz rozwój Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju113. Konwencja 
dostrzega także znaczenie poszanowania wolności rodziców w kwestii wybo
ru szkół dla swoich dzieci oraz wychowania religijnego i moralnego zgodnego 
z ich osobistymi przekonaniami114.

2.2. Standardy europejskie

Kontynuując przegląd podstaw normatywnych, ujmujących problematy
kę dyscypliny szkolnej i godności ucznia w kontekście prawa do nauki, ko
nieczne jest przybliżenie treści postanowień standardów europejskich, które 
nawiązują do zagadnień dyscypliny szkolnej na tle międzynarodowo ustalo
nych celów edukacji i gwarancji ochronnych praw człowieka. Europejska 
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopa
da 1950 r. jako jeden z najważniejszych dokumentów systemu europejskiego 
uznaje za cel większą ochronę i skuteczniejszą realizację praw człowieka115. 
Konwencja, pomimo iż w swych postanowieniach nie zawiera prawa do na
uki, poprzez postanowienia Protokołu nr 1116 podkreśla konieczność edukacji

109 preambuła Konwencji w sprawie Zwalczania Dyskryminacji w dziedzinie Oświaty 
z 15 grudnia 1960 r., Dz. U. 1964 N r 40 poz. 268.

110 Ibidem, art. 1 pkt d).
111 Ibidem, art. 2 pkt b), pkt c).
112 Ibidem, art. 4 pkt a).
113 Ibidem, art. 5 pkt a).
114 Ibidem, art. 5 pkt b).
115 Preambuła Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności z 4 listopada 1950 r., Dz. U. z 1993 r. nr 61 poz. 284.
116 Art. 2 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw  Człowieka 

i Podstawowych Wolności z 20 marca 1952 r., Dz. U. z 1995 r. N r 36 poz. 175.
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obligując państwo do wykonywania funkcji wychowawczych i edukacyjnych, 
zapewniających poszanowanie praw rodziców w odniesieniu do wychowania 
i nauczania dzieci zgodnie z ich przekonaniami filozoficznymi i religijnymi117. 
Gwarancje ujęte w Protokole rozszerzają zakres praw uznanych przez Konwencję.

Kwestia dyscypliny szkolnej wielokrotnie była tematem rozważań za
równo Europejskiej Komisji Praw Człowieka, delegalizującej nawet drobne 
formy karcenia cielesnego118, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowie
ka, który dostrzega w stosowanych w szkole środkach dyscyplinarnych istot
ny element119 dający szkole rację bytu, łącznie z rozwijaniem zdolności inte
lektualnych uczniów.120 W  sprawie A  przeciwko Wielkiej Brytanii (1994-1998) 
Trybunał orzekł, że dzieci powinny podlegać szczególnej ochronie państwa, 
zaś znęcanie się nad nimi dorosłych jest niedopuszczalne.121 Prawo do nauki, 
zdaniem Trybunału, zobowiązuje państwa do posiadania powszechnych sys
temów nauczania oraz narzuca korzystanie ze środków nauczania uznanych 
przez system praw człowieka122 istniejących w danym czasie.123

Trybunał uznał obowiązek państwa co do ustanowienia przymusowej 
edukacji szkolnej, podkreślając konieczność umożliwienia dzieciom w indywi
dualnych przypadkach edukacji domowej.124 Komisja Praw Człowieka jest 
zdania, że państwo nie może zabraniać rodzicom kierowania dzieci do szkół 
prywatnych125 oraz uznała prawo określania sposobu edukacji dziecka za 
integralną część praw opiekuńczych.126 Edukacja szkolna, zdaniem Komisji, 
winna być ustanowiona przez państwo w formie edukacji przymusowej 
w szkołach państwowych bądź prywatnych o zadowalającym standardzie.127 
Trybunał jest zdania, że wychowanie dzieci stanowi sumę działań, poprzez 
które dorośli dążą do przekazania dzieciom swych wierzeń, obyczajów i innych 
wartości. W  kwestii edukacji szkolnej Trybunał wyraził pogląd, iż winna ona 
mieć na względzie głównie przekaz wiedzy i formację intelektualną128.

117 Ibidem.
118 Seven indyvidualis v. Sweden, Adm. Dec., 13 May 1982, [w:] T. Jasudowicz, Prawa 

rodziny. Prawa w rodzinie w świetle standardów praw człowieka. Orzecznictwo strasbur- 
skie, Toruń 1999, s. 125.

119 Ibidem.
120 Campbell i Cosans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z 25 lutego 1982 r., 

[w:] V. Berżer, L.E. Pettiti, Jurispnidence de la Copr. Europeenne des draits de l ’homme, 
wyd. II, Paris 1989, s. 33.

121 Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela, red: K. Koszewska, Warszawa 2002, s. 144.
122 Belgijska sprawa językowa, wyrok ETPC z 23 lipca 1968 r., [w:] V. Berger, L. E. Pettiti, 

Jurisprudence de la europeenne des droits de l ’homme, wyd. II  Paris 1989, s. 16.
123 P. van Dijk, G.I.H. van Hoof, wyrok z 3 lipca 1968 r. [w:] Theory and Practice 

o f the European Convention on Human Rights, wyd. II, Deventer -  Boston 1990, s. 467.
124 Family H. v. The United Kingdom, Adm. Dec., 6 March 1984, [w:] T. Jasudowicz, 

Prawa rodziny..., s. 130.
125 G. Cohen -  Jonathan, la Conrention Europeene des Droits de l’Homme, Paris 

1989, s. 495-496.
126 Sweden, Adm. Dec. 12 December 1977, [w:] T. Jasudowicz, Prawa rodziny..., s. 29.
127 Familly H. v. the Unitet Kingom, Adm. Dec., 6 March 1984 [w:] T. Jasudowicz, 

Prawa rodziny..., s. 129.
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Trybunał podkreślił, iż konieczne jest poszanowanie przez państwa prze
konań filozoficznych rodziców w kwestii wychowania i nauczania dzieci. Wy
raził też pogląd, że przekonania filozoficzne rodziców dają się pogodzić 
z godnością osoby, nie sprzeciwiają się fundamentalnemu prawu dziecka do 
nauki129, zaś funkcje przyjęte przez państwo w sferze edukacji obejmują 
ogólny nadzór nad systemem edukacyjnym, w tym dyscyplina szkolna130. 
W  kwestii poszanowania wolności religijnej Trybunał orzekł, iż godność czło
wieka koreluje z wolnością w demokratycznym społeczeństwie.131 Nauczanie 
wiedzy religijnej, zdaniem Trybunału winno mieć na celu naukę o religii ze 
względu na znaczenie treści132, które zawiera w kwestii obowiązkowego 
udziału dzieci w lekcjach edukacji moralnej i społecznej Trybunał uznał, iż 
nie stanowi to ingerencji w korzystanie ze swobody myśli lub sumienia133, 
a wręcz podkreślił konieczność umożliwienia rodzicom swobody co do wyłą
czenia dzieci ze zintegrowanego wychowania seksualnego oraz skierowania 
ich do szkół prywatnych, mających mniej ścisłe obowiązki.134 Ustawodaw
stwo wprowadzając obligatoryjność edukacji seksualnej w szkołach, zdaniem 
Trybunału czyni zasadnym i usprawiedliwionym posyłanie przez rodziców 
dzieci do szkół prywatnych.135

Nie jest możliwe, zdaniem Komisji, wykluczenie obowiązkowego nosze
nia mundurków w szkole na czas lekcji, bowiem w szkole winny obowiązy
wać odpowiednie reguły, a nie swoboda ubioru136. Komisja podkreśla, że 
obowiązek szkolny obliguje zarówno rodziców do współpracy ze szkołą w celu 
osiągnięcia właściwego poziomu kształcenia ich dzieci, jak i szkołę do współ
pracy z rodzicami w sytuacjach podyktowanych chorobą dzieci poprzez 
umożliwienie im edukacji w warunkach domowych137. Poszanowanie praw 
rodziców, zgodnie z orzeczeniami Komisji i Trybunału zobowiązuje państwa 
do zorganizowania edukacji publicznej w sposób uwzględniający wolę i prze
konania rodziców138, bowiem brak poszanowania tego prawa może naruszyć

129 Campbell i Cosans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok ETPC z 25 lutego 
1982, [w:] V. Berżer, L. E. Pettiti, Jurisprudence de la Copr. européenne des droits de 
l ’homme, wyd. II, Paris 1989, s. 152-153.

130 Campbell i Cosans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z 25 lutego 1982, 
Ser. A, nr 48, [w:] T. Jasudowicz, Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznic
two, Toruń 2001, s. 281.

131 Art. 14 Rekomendacji 1202 (1993) ZPRE w sprawie Tolerancji Religijnej w Demo
kratycznym Społeczeństwie z 2 lutego 1993 r.

132 Lena i Anna N ina Angeleni przeciwko Szwecji, decyzja z 3 grudnia 1986 r.
133 Bernard i Inn i przeciwko Luksemburgowi, decyzje z 8 września 1993 r.
134 Ibidem.
135 P. van Dijk, G.I.H. van Hoof, Theory and Practice o f  the European Convention on 

Human Rights, wyd. II, Deventer-Boston 1990, s. 471.
136 Rodzina H  przeciwko Wielkiej Brytanii, decyzja Komisji z 6.03.1984 r., [w:] B. Gro

nowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa..., s. 451.
137 Decyzja Kom isji w sprawie H. przeciwko Wielkiej Brytanii, 1984, skarga nr 10233/ 

83, [w:] M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992, s. 123.
138 Campbell i Cosans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z 25 lutego 1982, 

Ser. A, nr 48, [w:] T. Jasudowicz, Wolność religii..., s. 281.
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art. 8 Konwencji dotyczący prawa do poszanowania życia prywatnego i ro
dzinnego. Zdaniem Komisji, przepisy dotyczące języka nauczania mogą po
wodować poważne trudności dla życia prywatnego i rodzinnego, stąd też 
konieczne jest uwzględnienie życzeń rodziców dzieci139. Komisja podkreśla, 
że państwo wówczas wypełni swe zobowiązania na podstawie art. 2 Protoko
łu, jeżeli wykaże poszanowanie religijnych i filozoficznych przekonań rodzi
ców w ramach istniejącego i rozwijanego systemu edukacji140.

Kary dyscyplinarne stosowane w szkole, zdaniem Trybunału, stanowiąc 
integralny składnik procesu edukacyjnego nie mogą kolidować z poszanowa
niem wolności rodziców sprzeciwiających się stosowaniu kar cielesnych 
względem dzieci uczęszczających do szkoły141, pomimo iż w świetle orzecznic
twa nie każdy klaps narusza prawo142. Kary cielesne, zdaniem Trybunału, 
można uznać za niedopuszczalne w szkole, jeżeli osiągnęły odpowiedni po
ziom solidności, powagi czy spójności, bądź spowodowały naruszenie przeko
nań filozoficznych i religijnych rodziców karanych dzieci143. Komisja podkre
śla, iż kary stosowane w szkołach są często karami poniżającymi mimo 
charakteru wychowawczego, stąd też wymierzenie ich przez nauczyciela 
względem dziecka może naruszać art. 3 Konwencji dotyczący zakazu tortur, 
poniżającego traktowania i karania144. Komisja jest zdania, że regulacje doty
czące kar cielesnych w wielu szkołach są niezgodne z postanowieniami Kon
wencji, bowiem mogą stanowić dolegliwość będącą jej pogwałceniem145. Komi
sja jest zdania, że głównym celem obowiązującego prawa jest zapobieganie -  
perswazją bądź odstraszeniem -  postępowaniu, którego ono zakazuje146.

W  europejskim systemie ochrony praw człowieka rolę wspomagającą 
prawo dziecka do nauki, a tym samym skutecznie gwarantującą ochronę 
dzieci i młodzieży posiada Europejska Karta Socjalna z 18 października 1961 r.147 
Karta już w Preambule udziela poparcia dla postępu gospodarczego i spo
łecznego poprzez obronę, rozwój praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz podkreśla konieczność zapewnienia szczególnej ochrony dzieciom

139 Belgian L ingu istic Case, Comm.Report, 24 June 1965, Ser.B, No.3, s.292-294, 
[w:] T. Jasudowicz, Prawa rodziny..., s. 117.

140 X.v.the United Kingdom, Adm.Dec., 2 May 1978, Appl.7782/77, DR 14, s. 180-182, 
[w:] Ibidem, s. 122.

141 Wyrok E T P C  w Belgijskiej Sprawie Językowej z 23 lipca 1968 r., [w:] M. A  Nowicki, 
Wokół Konwencji..., s. 182.

142 Seven indyviduals v. Sweden, Adm.Dec.,13 May 1982, Appl. No.8811/79, DR 29, 
s. 109-114, [w:] T. Jasudowicz, Prawa rodziny... , s. 128.

143 B. and D. v. the United Kingdom, Adm. Dec., 13 October 1986, Appl, No9303/81,DR 
49, s. 49-51, [w:] ibidem, s. 136.

144 Sprawozdanie Kom isji z 16.5.1980 r. Campbell i Cosans, 7743/76, 7511/76, Serie B 
tom 42(1985), s. 10 i n., [w:] P. Hoffmański, Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 
1995, s. 161.

145 Wyrok z 29.10.1992 r., Y  przeciwko Wielkiej B rytanii, Serie A  tom 247-A(1993), 
[w:] P. Hoffmański, Konwencja..., s. 168.

146 Seven indyviduals v. Sweden, Adm.Dec., 13 May 1982, Appl. No.8811/79, DR 29, 
s. 109-114, w: T. Jasudowicz, Prawa rodziny..., s. 127.

147 Europejska Karta Socjalna z 18 października 1961 r., Dz. U. z 1999 r. Nr 8 poz. 67.
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i młodzieży148. Karta zabrania, by dzieci, które podlegają jeszcze obowiązko
wemu nauczaniu były zatrudniane przy pracach uniemożliwiających im peł
ne korzystanie z tego nauczania149. Obliguje w swych postanowieniach pań
stwa do zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do szkolenia 
zawodowego, w tym także technicznego150, zapewnienia lub popierania sys
temu przysposobienia zawodowego oraz innych systemów szkoleń młodych 
chłopców i dziewcząt w różnych zawodach151. Karta ponadto stanowi, iż 
państwa winny udzielić poparcia pełnemu wykorzystywaniu ułatwień, jak 
chociażby obniżenie lub zniesienie wszelkich kosztów lub opłat oraz przyzna
nie w indywidualnych przypadkach pomocy finansowej, włączenie do zwy
kłego czasu pracy czasu spędzanego na zawodowym szkoleniu uzupełniają
cym w okresie zatrudniania pracownika na życzenie jego pracodawcy152. 
Karta stanowi o konieczności zapewnienia poprzez odpowiedni nadzór 
w porozumieniu z organizacjami pracodawców i pracowników skutecznego 
systemu przysposobienia zawodowego, każdego innego systemu szkolenia 
młodych pracowników, a także w sposób ogólny, odpowiedniej ochrony mło
dych pracowników153.

Komitet Niezależnych Ekspertów badając realizację postanowień Karty 
podkreśla, iż ochrona dzieci i młodzieży przed wszelkimi niebezpieczeństwa
mi dotyczy ochrony w każdej sytuacji, na jaką dzieci i młodzież są narażo- 
ne154. Komitet dostrzega konieczność podejmowania działań dla zapobiega
nia złemu traktowaniu, przestępczości nieletnich, alkoholizmowi, narko- 
manii155, ochrony przed niebezpieczeństwami w domu i na ulicy156.

Komitet jest zdania, że art. 10 Karty obliguje państwa do promocji szko
lenia technicznego i zawodowego157, zapewnienia dostępu do wyższego na
uczania technicznego i uniwersyteckiego158 podkreślając, iż prawo do szkole
nia zawodowego nie może być uzależnione od korzyści, jakie z niego 
wynikają159. Komitet badając realizację postanowień art 10 Karty dostrzega, 
iż państwa winny dostarczać w swoich sprawozdaniach danych dotyczących

148 Ibidem, art. 7 pkt 10.
149 Ibidem, art. 7 pkt 3.
150 Ibidem, art. 10 pkt 1.
151 Ibidem, art. 10 pkt 2.
152 Ibidem, art. 10 pkt 4 a, b, c.
153 Ibidem, art. 10 pkt d.
154 Conclusions X II-2 , s. 132-133, w: T. Jasudowicz, Prawa rodziny-prawa w rodzinie 

w systemie Europejskiej Karty Socjalnej. Orzecznictwo Komitetu Niezależnych Ekspertów, 
Toruń 1999, s. 192.

155 Ibidem, s. 192.
156 Conclusions X II-1 , s. 135, w: T. Jasudowicz, Prawa rodziny -  prawa w rodzinie 

w systemie... , s. 192.
157 Conlcusions I, s. 55-56, [w:] Recueil de Jurisprudence relative a la Charte Sociale 

Europeenne, Strasbourg 1982, s. 100-101.
158 Conlusions I , s. 55, [w:] ibidem.
159 Conclusions V II, s. 62, [w:[ ibidem.
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środków, podejmowanych na rzecz promocji tego prawa oraz przybliżonych 
wskaźników liczbowych młodzieży korzystających z praktyk zawodowych160.

Dokumentem, który w sposób szczególny zwraca uwagę na poszanowa
nie godności młodego człowieka, są Europejskie Reguły Więzienne. Reguły 
stanowią, iż pozbawienie wolności winno być wykonywane w warunkach 
zapewniających poszanowanie godności ludzkiej161. Młodych więźniów, zgod
nie z postanowieniami Reguł, winno się chronić przed szkodliwymi wpływa
mi uwzględniając potrzeby charakterystyczne dla ich wieku w warunkach 
dyscypliny i porządku utrzymywanego na terenie zakładu162. Reguły podkre
ślają, iż osoby pozbawione wolności korzystają z prawa do nauki, możliwości 
rozwoju umiejętności, doradztwa zawodowego oraz szkoleń163.

3. Podsumowanie

Dyscyplina szkolna nakreśla granice poszanowania godności ucznia jako 
źródła praw, jego integralności w aspekcie korzystania z prawa do nauki. 
Międzynarodowe standardy praw człowieka w sposób pośredni bądź bezpo
średnio, poprzez prawo do nauki, stanowią o dyscyplinie szkolnej, ukazując 
znaczenie poszanowania przyrodzonej godności dziecka jako fundamentalnej 
miary, wartości człowieczeństwa stymulującej prawidłowe ukształtowanie 
jego osobowości. Pomimo iż dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość psychicz
ną i fizyczną wymaga szczególnej troski i opieki, istnieje konieczność trakto
wania praw dziecka w kategoriach praw człowieka. Poszanowanie godności 
dziecka ma ścisły związek z zasadą poszanowania praw człowieka, uniwersa
lizmu, równości i niedyskryminacji oraz integralności. Zasady te mieszcząc 
się w kategoriach klauzul generalnych wpływają na treść traktatów praw 
człowieka, bowiem stanowią one fundamentalny budulec praw uznanych 
przez społeczność międzynarodową164. Promocja idei praw człowieka, zakaz 
dyskryminacji, sprzeciw wobec przemocy, zagwarantowanie integralności 
każdemu dziecku, realizacja celów edukacji, uznanie ideału edukacyjnego 
jako określonego wzorca osobowego, wychowanie dziecka do poczucia godno
ści w warunkach pokoju i dobrobytu, ustalenie właściwych autorytetów mo
ralnych to priorytety dzisiejszej edukacji.

Pomimo szczytnych celów, realizacja tych praw ukazuje bieżące proble
my, do których nawiązują w swych sprawozdaniach zarówno Komitet Praw

160 Conclusions I, s. 56-57, [w:] ibidem.
161 Art. 1 Części I Zasady podstawowe Europejskich Reguł Więziennych. Poprawiona 

wersja Wzorcowych Reguł Minimalnych Postępowania z Więźniami, Załącznik do Zalecenia 
N r R(87)3 Zalecenia Kom itetu M inistrów w dniu 12 lutego 1987 r., [w:] D. Gajdus, 
B. Gronowska, Europejskie Reguły Traktowania Więźniów (rekonstrukcja standardów oraz 
ich znaczenie dla polskiego prawa i praktyki penitencjarnej), Toruń 1998, s. 203.

162 Art. 11 pkt 4 części II  Zarządzanie systemami więziennymi, [w:] ibidem, s. 205.
163 Art. 65, 66 części IV  Cele oddziaływania i rygory, [w:] ibidem, s. 217.
164 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, op. cit., 

s. 190-191.



58 Małgorzata Judycka

Człowieka, Komitet Praw Dziecka, jak i w swych orzeczeniach Europejski 
Trybunał Praw Człowieka oraz Komitet Niezależnych Ekspertów. Stąd też 
konieczne jest przybliżenie treści standardów międzynarodowych dotyczą
cych dyscypliny szkolnej, jak i ich rekonstrukcja i aktualizacja.

THE ISSUE OF SCHOOL DISCIPLINE IN THE LIGHT 
OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS STANDARDS

Keywords: the right to education, school discipline, aims of education, dignity, rights of the 
child, ideal educational

Summary

Inextricably linked to the child’s education, school discipline outlines the boundaries of 
respect for their dignity, rights and integrity in the context of the exercise of the right to 
education. Inherent and inalienable dignity occupies an important place in education and the 
education of young people, hence the promotion of human rights is essential in the current 
education system. Present in the documents showing the aims of education, the right to 
education mentions the deepening human dignity, personal development, education for human 
rights, opposition to violence and respect for the liberty of parents to direct the upbringing of 
their children. System of universal and european documents through the right to study include 
in its content the discipline problems emphasizing the importance of the guidelines of interna
tional educational ideal, the need to promote friendship among nations, tolerance, respect for 
personal identity and other cultures, peace education centred on democracy values, love and 
respect for the world around, promoting the rights and freedoms of all without discrimination.


