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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Marek Michąlak

WaľSzawa, Ż5 maja 2018 roku

Gp.B.422.6.2018.MM

Kuľatoľzyoświaty
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do Rzecznika Pľaw Dziecka napływają sygnały o działaniach niektórych kuratorów
oświaty,które mogą naruszać, prawo dziecka do nauki. Jest to szczegőlnie niepokojące, gdyż
spľawa đotyczyosób, które są zobowiązane do najvĺyŻszej troski o pełną realizację pľaw
najmłodszych i w sposób szczegő|ny powinny wspierać dzieci i młodzieŻ w ich działaniach.
\N związku z odwołaniem posiedzenia Sejmu Dzieci iMłodzieŻy w dniu 1 czerwca br.

młodzi ludzie, ktőrzy poczuli się zawiedzeni przez dorosłych, postanowili, Że wezmą sprawy

w swoje ręce i sami organizują w tym dniu posiedzenie Sejmu Dzięci i MŁodzieŻy na
Uniwersytecie Waľszawskim.

W tym celu młodzieŻ pozyskała 4000 zł w postaci grantu, a takŻe wspaľcie Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy. Kwestie organizacyjne ułatwiłim ľównieŻ fakt darmolvych
przejazdőw liniami PKP Inteľcity w dniu

I

czerwca dla osób ponizej l6. roku Życia. Chcąc

jednak zapewnić, wsparcie uczestnikom, kÍőrzy ukończyli juŻ |6 lat

i nie mogą skorzystać

zoťerty darmowych przejazdőw, otganizatorzy zwrőcili się o pomoc do poszczególnych
kuľatorów oświaty. Jak przekazali zgłaszający, częśćz ich próśb została błędnie odebrana,
a

kuratoľzy i dyrektorzy szkół nieprawdziwie utożsamili ich inicjatywę

z

wydarzeniem

politycznym. Niektóľe szkoły, a takŻe kuratoria nie tylko nie vĺyrťzająwoli wsparcia
inicjatywy młodzieŻy, a wręcz utrudniają jej realizację, uniemozliwiając wyjazd uczniom
i nauczycielom

-

nawet tym, którzy dobrowolnie zgadzają się na objęcie opieką uczniów

w dniu 7 czerwca.
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utożsamianie inicjatywy młodzieŻy z działaniami politycznymi jest niezrozumiałe
i dalece krzywdzące, a odmawianie dzieciom wparcia (awręcz utrudnianie) w realizacji ich
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prawa do nauki przez osoby zobowiązane do właściwegozabezpieczenia realizacji pľaw
dzie cka, działaniem s zkod

li

wym.

Rzecznik Praw Dziecka jeszczę Íaz podkľeśla,że działania odbierające młodym
ludziom prawo do głosu i uczestnictwa w lekcji demokľacji, jaką są obrady Sejmu Dzieci
i lĺ4łodzieŻy, uznaj e za

anty pedago

giczne.

Mając povĺyŻsze na uwadze, uprzejmie proszę Państwa Kuratoľów o udzielenie _
w ľamach posiadanych kompetencji

-

wszelkiego możliwego wsparcia, aby młodzi ludzie

mogli w pełni koľzystaó zprzysługujących im praw.
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Do wiadomości:
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Anna Zalewska
Ministeľ Edukacj i Narodowej
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