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Warszawa, 30 listopada 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Mclrek Michaĺak
LEw.422.22.2017.A8

Pani
Anna Zalewska
Ministeľ Edukacjĺ Naľodowej
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nawiązując do rozmowy

04.ľ*={*'
z Panią Ministeľ, przepľowadzonej 6 listopada 2017 rcku

na temat trudnej sytuacji szkolnej uczniów klas siódmych, przeciýonych nadmieľną ilością

prac domowych

i

dźwigających tornistry znacznie przekľaczające dopuszczalne norÍny'

uprzejmie informuję, że rzeczonv problem nadal pozostaje aktualny

iw

dalszym ciągu

Rzecznik Praw Dziecka otrzymuje w tej sprawie wiele zgłoszen.
D|a przykładu pozwolę sobie zacytować fľagment listu jednego z todzicőw:

7.l5 - pobudka; 8.00

-

rozpoczęcie zajęć; 15.00 _ powrót do domu, pod warunkiem,

że syn nie zostąnie nawet na minutę z koĺegami na boisku i pod warunkiem,
że to nie poniedziałek,' 15.00-16.00 - jedzenie obiadu i bąrdzo krótki odpoczynek;
]6.00 _ poczqtek nąuki; 23.00-23.30

- koniec nauki; 24'00 - upragniony

sen.

jest codzienny plan zajęć naszego syna. Pytanie Ęlko, gdzie w tąkim dniu czas
na odpoczynek, czy relaks dziecką, jakieśwłąsne hobby, ząinteresowania? Gdzie czas
To

n(t Spacer Z psem, rozmowę z rodzicami,

jazdę rowerem, grę w piłkę? Gdzie czas na wyjście

na lody, do teątru, ną basen? Gdzie cząs ncł bycie z przyjaciółmi, spotkanie z rodzinq?
W sobotę nie można, bo rodzice muszq cośw koľicu zrobić w domu, posprzqtać, napľawić

kran, a dziecko w tym cząsie nadľabia to, czego nie zdqżyłozrobić w ciqgu tygodnia,
np. uczy się gľy na flecie ĺub czyta lektuľę. Niedziela to już w ogóĺe nie jest czas dla ľodziny,

bo dziecko kuje na poniedziałek na siedem, czy osiem przedmiotów. Efekty takiej nauki

i

takiego życia sq NIE

Do ZNIESIENIA!

Dziecko kazdego dnia jest totalnie niewyspane,

pľZemęczone, Zestresowąne, nieefektywnie

się tłczy, bo tego

wszystkiego

jest za

duzo.

Ną dodatek dzieci majq gigantycznq ilośćniezliczonych sprawdzianów, testów, kartkówek,

at .
va

28 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

odpyt1łuaľi i nie wiem czego jeszcze. Niezroztłmiałe jest
niektórzy narłczyciele nie pokazujq dzieciom kartkówek,

dĺa nas kompletnie, dlaczego
albo my ľodzice, Żeby je zobaczyć,

musimy za każdym rązem fatygou,ać się do szkoły' Tymczasem pľzepis aľt' 44e ust.4 ustawy

o systemie oświatymówi wyraźnie, że nauczycieĺ ma obowiqzek udostępnić sprawdzone
i ocenione prace pisemne. Poza tym, baľdzo często nauczyciele nie idq na jakość,lecz na ilość

nauczania, tzn. byle przeľobić mateľiał. Częsĺo temat z jakiegośprzedmiotu składa się
w ksiqzce z pięciu stľon, a Pani zdqży na lekcji przerobić tylko dwie strony, a resztę dzieci
dosłownie zakuwajq w domu, bo Pani wymaga dużo więcej, niz zdołałaomóu,ić na lekcji'
To KUCIE nie daje żadnych efektów, gdyż pľzy takich ilościach mąteriału dziecko zaczyna
stosować zasadę 32, tzn. zakuć, zaliczyć, zapomnieć i my się im wcale nie dziwimy, bo inaczej
te dzieci by

nvariowały '

Moja zona miała w podstawówce pasek co roku, ale ani ona, ani ja, ani nasi znajomi,
nigdy w życiu nie uczyliśmy się w podstawówce tak dużo. To, co teľaz się dzieje, to jakiś

KOSZMAR! Nikt z nas dorosłych nie chciałby wľócić Z pracy, odpoczqć godzinę i znów być
w

pracy. Nikt tez z nąs nie chciałby dodatkowo pracować w sobotę i w niedzielę i

to

jeszcze

za darmo. Niestety nasze dzieci teraz ĺak egzystujq, bo jak to ktośjuz wcześniej pięknie ujqł
,,dom stał się

filiq szkoły", a

to

jest totaĺna ingerencja w życie rodzinne. Tak nigdy pľzedtem

nie było! oczywiście zdajemy sobie sprawę, że sq też dzieci Super zdoĺne, którym obecna
sytuacja

w

niczym nie przeszkadza, ąle Ęch jest znacznie mniej, więc może waľto

by też zadbać o te dzieciąki, któľe chcq się uczyć, alejuż nie dajq rady czasowo'

ĺľiem,że nasz Syn z pewnościq będzie się chciał nauczyć z każdego przedmiotu,
bo

jest bąrdzo ambitny, tyĺe tylko, że w tym roku ną naukę zwyczajnie nie starcza mu doby,

a wieczorem jest już tak zmęczony, Ze zasypia nam przy biurku. Jest nam więc bardzo przylcro,

gdy nauczyciel jakiegośprzedmiotu mówi, że Syn się nie uczy lub, że Się opuścił,
bo to ałyczajnie NIEPRAWDA. Syn po prostu juŻ nie daje rady i obawiam się, ze wkrótce nie
tylko on, ale i my wyĺqdujemy

u

psychiatry.

My pragniemy ýlko odzyskać popołudniami nasze dziecko, chcemy nie mieć w domu
uczqcego się RoBoTA, ale człowieka z knĄ,i

i kości,któľy zje z nami

obiad, porozmawia

niekoniecznie o szkoĺe i raz na jakiśczas się uśmiechnie, bo w tej chwili, syn od momentu
wejścia do domu staje się nieobecny. Nie ma już w nim radości i ciekawościnauki,

a

jest tylko

PRZYMUS, PRACA, NAUKA, NAUKA, NAUKÁ. Dodajmy, że w tym olĺľesieswojego życia,
dzieci przechodzq trudny olcres transformacji, więc

i

tak

jest im ciężko samym ze

sobq,

a cóż dopiero jeszcze ze szkołq i oczekiwaniami, jakie się wobec nich stawia. Dzieci, podobnie

2

jak i my ľodzice ząuvlażamy, że częśćnauczycieĺi v,

an,iqzku

z zaistniałq nowq sytuacjq

(mam tu na myśliľeformę) popada we.fľusĺrację, aĺe my rodzice stclramy się ich zrozumieć.

i nas

Pragniemy więc, aby nauczyciele także postaľali się zrozumieć nąSze dzieci

samych,

już nie ýlko dzieci, ale nąwet my rodzice nie dajemy rady. Nie jest to bou,iem wina
naszego syna, że idzie mu gorzej niż w zeszłym roku' on ze swojej Strony robi aż nadto
bo

i jesteśmyz niego DUMNI. Uważamy, że ta nowa reforma ZNISZCZY te dzieci, które nie
sq zdolne, lecz bardzo pracowite. Ale moze właśnieo to chodzi, żebyw 20I9 była mniejsza
konkurencja przy kumuĺacji ľoczników z gimnazjów

i

podstawówek.'. I tylko dzieci żal.

W każdej ze zgłaszanych spľaw z tej kategorii Rzecznik Pľaw Dziecka wskazuje
rodzicom możliwą ściezkępostępowania

z

i

zachęca do rozwiązania problemu we współpľacy

dyrektoľem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców oÍaz w dialogu

uczniowskim.

W

niektórych sprawach Rzecznik zwrőcił

się o

z

samoľządem

zbadanie pľoblemu

do właściwychkuľatorów oświaty(lista szkół w załączeniu).

Mając na uwadze dobľo dzieci, na podstawie aľt. l0 ust' I pkt2 oraz art. 10a ust.
ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Prąw Dziecką (Dz.U. z 2017 r. poz.

1

-

3,

922),

zwracam się do Pani Minister o specjalny nadzőr nad wyjaśnianiem pľzedstawionej wyŻej

kwestii

w

szkołach wskazanych

w

załączniku. Pľoszę ľównież o ana|izę problemu

nadmiernego przeciąŻenia obowiązkami szkolnymi siódmoklasistów i rozwaŻęnie moŹliwości

wpľowadzenia zmian systemowych w tym zakľesie, a takŻe zapewnienie takiego wsparcia
merytorycznego dyľektorom szkół i nauczycielom, by wprowadzanie reformy edukacji było

mozliwie jak najmniej uciążliwe dla uczniów

w

warunkach przyjaznych, bezpiecznych

i

i

gwaľantowało im rea|izację prawa nauki

higienicznych,

a

takŻe chľoniło ich prawo

do wypoczynku, zabawy i posiadania czasu wolnego.

}r"ĺrc,*

Załącznik:
Lista szkół, w któľych Rzecznik Praw Dziecka dostrzegł potľzebę zdiagnozowania
problemu nadmiernego obciążenia siódmoklasistów obowiązkami szkolnymi i zwrócił się
w tej sprawie do właściwychkuratorów oświaty.
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