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Wszyscy uczniowie mają prawo 
czuć się w szkole dobrze i bezpiecznie

Masz prawo czuć się dobrze i bezpiecznie 
w swojej klasie i szkole. 

Masz prawo wypowiadać się i zostać 
wysłuchanym. Jeżeli zgłosisz któremuś z 
dorosłych, że ty czy twój kolega nie 
czujecie się w szkole dobrze, to szkoła  
ma obowiązek wam pomóc. 

Dorośli mają za zadanie dbać o dobrą  
atmosferę w szkole. Muszą mówić jasno i 
wyraźnie, że nie wolno nikomu dokuczać i 
nikogo dręczyć.

§

§

§

W NORWEGII ISTNIEJE 
KODEKS PRAW UCZNIA.  
KODEKS TEN MÓWI, ŻE:

Światła uliczne pokażą ci co możesz zrobić, by dobrze czuć się w szkole.
Przeczytaj więcej o prawach uczniów na stronie reddbarna.no/skolemiljo

Czy wiesz, że istnieje rzecznik praw ucznia, z którym możesz się skontaktować i otrzymać pomoc?
Dane kontaktowe rzecznika praw ucznia w twoim regionie znajdziesz na stronie elevombudene.no

CZUJESZ SIĘ ŹLE W SZKOLE.

• Nie czujesz się dobrze w szkole. 

• Czujesz się samotny lub wykluczony, a w klasie nie 
 czujesz się bezpiecznie. 

• Ktoś w szkole cię dręczy. Może to być inny uczeń, 
 kilku uczniów lub ktoś z dorosłych.  

CO MOŻESZ TERAZ ZROBIĆ?
• Opowiedz rodzicom lub innemu zaufanemu dorosłemu,
 jak się czujesz. Poproś o pomoc, żeby zgłosić to 
 nauczycielowi i dyrektorowi szkoły.

• Szkoła ma obowiązek stworzyć plan działania, które 
 ma ci pomóc.

• Jeżeli to nie pomoże, możecie złożyć skargę do wojewody
 (Fylkesmannen). Wojewoda ma za zadanie dopilnować, 
 by szkoły w danym województwie przestrzegały praw
  kodeksu ucznia. 

NIEZBYT DOBRZE CZUJESZ SIĘ W SZKOLE.

• Zaczynasz czuć się wykluczany. 

• Czujesz się w swojej klasie coraz mniej bezpiecznie.

• Ktoś zaczyna cię dręczyć i czujesz, że nie możesz już 
 dłużej być sobą.

CO MOŻESZ TERAZ ZROBIĆ?
• Opowiedz o tym dorosłemu, któremu ufasz! Może to być 
 na przykład nauczyciel, pielęgniarka szkolna, dyrektor 
 lub rodzice.  

• Dorośli pomogą ci na nowo poczuć się dobrze w klasie.  

• Jeżeli zdarzyło się, że ktoś dręczy cię przez Internet
 lub przez telefon komórkowy, koniecznie powiedz o tym 
 dorosłym. Oni będą potrafili ci pomóc. 

reddbarna.no/skole

CZUJESZ SIĘ DOBRZE!

• Masz przyjaciół.

• Masz kogoś, z kim możesz 
 porozmawiać i komu ufasz. 

• Możesz być sobą i czujesz się 
 bezpiecznie w szkole i klasie.  

CO MOŻESZ TERAZ ZROBIĆ? 
• Zaproś innych do zabawy i zwracaj 
 uwagę na to, czy wszyscy dobrze 
 się bawią. 

• Powiedz stop mobbingowi i zgłoś 
   dorosłemu, jeśli zauważysz,
     że któryś z uczniów nie 
        czuje się w szkole 
         dobrze.

POLSK


