
Środowisko szkolne  

Broszura dla ucznia 
 

Przyjazne środowisko w szkole. 

Jako uczniowie macie prawo do tego, by uczyć się w przyjaznej szkole, w której będziecie czuć 
się dobrze i bezpiecznie. Gwarantują to przepisy, które nazywają się: Ustawa o systemie oświaty 
(opplæringsloven). 

Zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły muszą się do siebie odnosić z szacunkiem. Uczniów 
nie wolno dręczyć, wykluczać z grupy ani bić. Nikt nie ma prawa powiedzieć nic negatywnego na 
temat Twojego wyglądu, ubrań, religii, orientacji seksualnej, akcentu i innych spraw osobistych. 

Nauczyciele, dyrektor i pozostali pracownicy muszą troszczyć się o to, by uczniowie czuli się w 
szkole dobrze. Pracownicy szkoły powinni wiedzieć, jak dostrzegać problemy uczniów i jak je 
rozwiązywać.  

 

Ty sam najlepiej wiesz, jak się czujesz w szkole 

Ani dyrektor, ani nauczyciele, ani inni uczniowie nie wiedzą, jak naprawdę czujesz się w szkole. 
Mów zatem otwarcie o tym, jak się czujesz. Odezwij się także, jeśli wydaje ci się, że inny uczeń 
nie czuje się w szkole dobrze. 

 

Co możesz zrobić, jeśli środowisko w Twojej szkole nie jest przyjazne? 

Ty oraz Twoi rodzice macie prawo poprosić szkołę o podjęcie kroków w celu poprawy szkolnego 
środowiska. Możesz samodzielnie zaproponować, co powinna zrobić szkoła. 

 

Jak zgłosić problem? 

Możesz to zrobić zarówno ustnie, jak i pisemnie, ale lepiej napisać do szkoły list lub e-mail. W 
ten sposób możesz później wykazać, o co i kiedy prosiłeś. Jeśli nie jesteś pewien jak to napisać, 
możesz skorzystać ze wzoru. Znajdziesz go w wersji norweskiej na stronie: 
www.udir.no/elevenes-skolemiljo 

Możesz skontaktować się ze szkołą samodzielnie, albo wspólnie z innymi. Czasem łatwiej 
napisać list razem z kolegą czy z rodzicami. Cała klasa bądź samorząd uczniowski (elevrådet) też 
mogą zwrócić się do szkoły z prośbą o poprawienie szkolnego środowiska. 

 

http://www.udir.no/elevenes-skolemiljo


Pracownicy szkoły muszą reagować, jeśli dzieje się coś niepokojącego 

Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek reagować, jeśli wydaje im się, że jakiś uczeń nie 
czuje się w szkole dobrze. Muszą jak najprędzej spróbować dowiedzieć się co się dzieje, a 
następnie mają obowiązek o wszystkim poinformować dyrektora.  

 

Co powinien zrobić dyrektor? 

Ważne jest, by dyrektor poważnie potraktował każde zgłoszenie. Jeśli w szkole dzieje się coś 
niepokojącego, dyrektor ponosi odpowiedzialność za to, by temu przeciwdziałać. Dyrektor musi 
także poinformować rodziców o zaistniałej sytuacji.  

Jeżeli zgłosisz problem do dyrekcji szkoły, Ty i Twoi rodzice zostaniecie poinformowani listownie 
o tym, co szkoła ma zamiar zrobić. Nazywamy to decyzją indywidualną (enkeltvedtak). 

Decyzja taka musi zawierać konkretne i uzasadnione informacje o tym, co szkoła zamierza 
zrobić. Wszystko to musi być na piśmie. Jeżeli nie otrzymasz pisemnej decyzji lub nie jesteś z 
niej zadowolony, możesz napisać odwołanie do wojewody (Fylkesmannen) 

Czy szkoła może powiedzieć innym o Twoim zgłoszeniu? 

Jeśli w Twoim liście będzie coś osobistego, szkole nie wolno przekazać tej informacji nikomu, 
poza osobami, które koniecznie muszą się o tym dowiedzieć. Szkoła może poprosić o pomoc 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (PPT-tjenesten) lub inne instytucje. 

 

Szkoła musi cię wysłuchać 

Możesz wpływać na działania szkoły poprzez działanie w Samorządzie uczniowskim (elevrådet) 
bądź Radzie Szkolnej (skolemiljøutvalget), w której skład wchodzą przedstawiciele uczniów, 
rodziców oraz pracowników szkoły. Rada Szkolna ma za zadanie doradzać szkole w sprawach 
związanych ze środowiskiem psychospołecznym szkoły. Broszurę na ten temat można znaleźć 
na tej stronie: www.udir.no/skolemiljoutvalg 

 



ZASOBY 

Oto przydatne źródła informacji dla osób pragnących zapoznać się bliżej z ustawami i 
przepisami dotyczącymi środowiska szkolnego uczniów. Znajdują się one na stronie 
www.lovdata.no. 

- w Ustawie o systemie oświaty (opplæringsloven), rozdział 9a, znajdują się przepisy dotyczące 
środowiska szkolnego uczniów 

- w Ustawie o systemie oświaty (opplæringsloven), rozdział 11, znajdują się przepisy dotyczące 
wpływu użytkowników na fukcjonowanie szkoły 

- w Ustawie o postępowaniu administracyjnym i administracji publicznej (forvaltningsloven) 
znajdują się przepisy dotyczące sposobu rozpatrywania podań złożonych przez rodziców i 
uczniów 

Warto również zajrzeć na stronę www.udir.no/elevenes-skolemiljo. Znajdują się tam wzory 
pism i inne przydatne informacje na temat szkolnego środowiska. 

Informacje kontaktowe do poszczególnych wojewodów (Fylkesmannen) dostępne są na stronie 
www.fylkesmannen.no 

Możesz także nawiązać kontakt z Niezależnym zrzeszeniem uczniowskim (Elevorganisasjonen), 
informacje na stronie www.elev.no 

 

http://www.lovdata.no/
http://www.udir.no/elevenes-skolemiljo
http://www.elev.no/
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