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Szkoły mają obowiązek  

udostępniać sprawdziany uczniowi i jego rodzicom 

 

Do Prezesa UODO docierają sygnały, że nie zawsze obowiązek ten jest 

realizowany, a uczniowie i ich rodzice mają trudności w otrzymaniu sprawdzonych prac 

w celu ich przeanalizowania. 

 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia muszą być obligatoryjnie udostępniane 

uczniowi i jego rodzicom. Obowiązek udostępniania prac wynika nie tylko wprost z art. 44e 

ust. 4 ustawy o systemie oświaty, ale również stanowi realizację jednej z głównych funkcji, 

jaką pełni ocena pracy ucznia dokonywana przez nauczyciela. Realizowanie tego obowiązku 

ma bardzo duże znaczenie w procesie edukacyjnym.  

Możliwość zapoznania się i przeanalizowania sprawdzonej pracy pozwala uczniowi 

dowiedzieć się nie tylko jaką ocenę otrzymał, ale też w jakim stopniu opanował wymaganą 

wiedzę lub umiejętności, co zrobił źle i dlaczego. W ten sposób dowiaduje się, co jeszcze 

wymaga jego pracy i poprawy. Dzięki temu uczeń i jego rodzice uzyskują niezbędne 

wskazówki i informacje na temat trudności ucznia oraz jego osiągnięć i postępów.  

Sposób udostępnienia dokumentacji powinien określać statut szkoły, co jednak nie 

oznacza, że szkoła może dowolnie uregulować te kwestie. Skoro art. 44e ust. 4 ustawy 

o systemie oświaty stanowi, że sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane 

uczniowi i jego rodzicom - oznacza to, że uczeń i jego rodzice nie muszą zwracać się do 

nauczyciela z wnioskiem o udostępnienie pracy (tak stanowiły poprzednio obowiązujące 

przepisy). Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne.  

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej sposób 

udostępniania pisemnych prac uczniów określony w statucie powinien umożliwiać szybkie 

zapoznanie się przez ucznia bądź jego rodziców z treścią pisemnej pracy ucznia np.: przez 

przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy do domu 

z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.  



Udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły (np. w czasie organizowanych 

przez szkołę spotkań z rodzicami) nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia 

do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.  

Określony przez szkołę sposób udostępniania sprawdzonych prac musi być w pełni 

akceptowany przez uczniów i ich rodziców, jako pełnoprawnych uczestników procesu 

kształcenia (na co m.in. wskazuje MEN).  

Prawo dostępu do danych osobowych zawartych w sprawdzonych pisemnych pracach 

wynika również z przepisów RODO. Zgodnie z jego art. 15 administrator jest obowiązany 

udzielić dostępu do przetwarzanych danych osobie, której one dotyczą, jeśli zgłosi ona takie 

żądanie. Osoby, których dane dotyczą (w tym przypadku uczniowie i ich rodzice) mają zatem 

prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza on jego dane osobowe, a jeśli 

tak jest, to może żądać dostępu do tych danych oraz ich kopii.  

Warto pamiętać, że - jak rozstrzygnął Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 

z dnia 20 grudnia 2017 r. C-434/16 Peter Nowak przeciwko Data Protection Commissioner - 

pisemne odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu i ewentualne naniesione 

przez egzaminatora komentarze odnoszące się do tych odpowiedzi stanowią dane osobowe.  

ETS przypomina, że dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zaś o osobie możliwej do 

zidentyfikowania możemy mówić wówczas gdy jej tożsamość można ustalić bezpośrednio lub 

pośrednio. Według ETS pisemne odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu 

stanowią informacje dotyczące tej osoby ze względu na ich treść, cel czy skutek.  

Trybunał w swoim orzeczeniu odniósł się również do komentarzy, które w treści 

egzaminu pozostawia osoba go oceniająca, wskazując że stanowią one, tak jak udzielone na 

egzaminie przez przystępującą do niego osobę odpowiedzi, informacje dotyczące tej właśnie 

osoby.  

Jednakże wobec istnienia w ustawie o systemie oświaty obowiązku udostępniania 

sprawdzonych prac w niemalże każdym przypadku i z inicjatywy szkoły, uczniowie nie 

powinni być zmuszeni korzystać z uprawnienia określonego w art. 15 RODO. Przy czym 

wyjątkiem od tej zasady są egzaminy pisemne, w przypadku których tryb udostępniania prac 

został uregulowany odrębnie, np. wgląd do arkuszy egzaminu maturalnego określa art. 44zzz 

ustawy o systemie oświaty. 

Z poważaniem 

Inspektor Ochrony Danych 


