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Wyjœcie

masz prawo
wyboru

Z dyskryminacj¹ mamy do czynienia, 
kiedy równi s¹ nierówno traktowani.
O dyskryminacji mówimy równie¿              
w przypadku, kiedy ma miejsce niepo¿¹dane 
zachowanie zwi¹zane ze œwiatopogl¹dem, 
wyznaniem (brakiem wyznania),a jego celem 
lub skutkiem jest naruszenie godnoœci 
osoby i stworzenie onieœmielaj¹cej, 
wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej
lub uw³aczaj¹cej atmosfery.

Szko³a powinna 
zapoznaæ uczniów z ich prawami, zapewniæ 
wszystkim równe traktowanie wobec prawa, 
obronê przed bezprawnymi atakami       
na honor i reputacjê, ochronê przed  
poni¿aj¹cym traktowaniem oraz wszelkimi 
formami przemocy fizycznej               
i psychicznej.

Ka¿dy, kto jest œwiadkiem
przejawów dyskryminacji powinien zg³osiæ 
swoje spostrze¿enia wychowawcy klasy  
lub dyrektorowi szko³y.
W przypadku nie otrzymania pomocy nale¿y 
zg³osiæ sprawê do Kuratorium Oœwiaty    
i dalej do Rzecznika Praw Dziecka.

Masz problemy. Pomo¿emy ci. Napisz do nas: 
rownoscwszkole@gmail.com

Uczeñ ma prawo
do wolnoœci sumienia, wyznania (braku 
wyznania), myœli, swobodnego wyra¿ania 
pogl¹dów we wszystkich sprawach, które     
go dotycz¹.                                        
Uczniowie nie mog¹ byæ zmuszani         
do uczestniczenia lub nieuczestniczenia  
w wydarzeniach i uroczystoœciach         
o charakterze religijnym wbrew w³asnej 
woli lub wbrew woli rodziców.

Rodzice maj¹ prawo
do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi 
przekonaniami, wp³ywu na politykê 
oœwiatow¹ realizowan¹ w szko³ach.   
Szko³a jako instytucja publiczna jest 
zobowi¹zana pe³niæ s³u¿ebn¹ rolê wobec 
obywateli, respektuj¹c ró¿norodnoœæ 
wyznania (braku wyznania) rodziców      
i uczniów.

Szko³y maj¹ obowi¹zek
organizowania lekcji etyki dla ka¿dego 
jednego ucznia, który wyrazi takie 
¿yczenie. Etyka i religia s¹ 
przedmiotami nieobowi¹zkowymi, a udzia³ 
w nich jest dobrowolny.                       
Wymaganie oœwiadczeñ o rezygnacji       
z lekcji etyki / religii w sytuacji,  
gdy uczeñ nie by³ zapisany wczeœniej   
na zajêcia jest niezgodne z prawem.

Uczeñ mo¿e 
byæ zapisany jednoczeœnie na lekcje  
etyki i religii i w ka¿dej chwili ma 
prawo z nich  zrezygnowaæ, bez ¿adnych 
konsekwencji i bez wp³ywu na ocenê      
z innych przedmiotów czy zachowania.
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