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do Rzecznika Pľaw Dziecka. niezmiennie od wielu lat, wpływają skargi đotyczące

i

oryanizacji dowozu dzięci do szkół

przedszkoli. W minionym roku szkolnym wskazany

pľoblem spotęgowały zmiany w sieci szkőł, niejednokrotnie wymuszone refoľmą systemu
oświaty'

Niewłaściwarealizacjazadan w tym zakľesie może naruszaĆ, nie tylko prawo dziecka
do nauki (art. 28 Konwencji o prawach dziecka), ale także pľawo dziecka do wypoczynku

i

czasu wolnego, do uczestniczenia

w

zabawach

do nieskľępowanego uczestniczenia w Życiu kulturalnym

i

zajęciach ľekľeacyjnych oraz

í artystycznym

(aľt. 3l Konwencji

o pľawach dziecka). MoŻe też powodować, zagroŻenie dla zdrowia a nawet Życia dzieci.
Problem wymaga dogłębnej analizy
realizować swoje prawo do nauki

i

takiego uregulowania prawnego,

w

waľunkach

by dzieci

jak najbardziej dla nich

mogły

korzystnych,

umożliwiaj ących pełnię haľmonijnego rozwoj u.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka rea|izacja prawa dziecka do nauki zaczyna się już
w momencie jego wyjŚcia z domu do szkoły, do której powinno đotrzeć,nie tylko bezpiecznie,

ale i w nieuciążliwy dla niego sposób, by móc w pełni efektywnie uczestniczyć, w zajęciach
edukacyjnych.

Taki sposób myśleniao kwestii dowożenia dzieci do szkół zaczyna pojawiać

się

w działaniach podejmowanych przez niektórych kuľatorów oświaty,ktorzy korzystając
z art.56 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z2018 r.
poz. 996

z

pőźn. zm.) w brzmieniu: Jeżeli szkoła lub placówka albo or4an prowadzqcy

v
T

Ż018 RoK

IRENY

SENDLEROWEJ

prov,adzi działtllnośćZ nlruszeniem przepisrju, (...), organ spľawujc1cy ncldzór pedagogiczny
może polecić, w drodze decyzji, uumięcie uchybień u) wyznaczonym teľminie (...), wydają

decyzje administľacyjne zobowiązujące gminy do właściwejorganizacji dowozu do szkoły.
'Ważną wykładnią prawa w tym zakľesie jest
też art. 55 ust. 2 ww. ustawy wskazujący,
Że nadzorowi pedagogicznemu w sposób szczegőIny podlega: 5) przesĺľzeganie praw dziecka

i praw tlcznia (...); 6) zapewnienie uczniom bezpiecznych

i higienicznych

u,ąľunków nauki,

wychou,ania i opieki.

Rzecznik od 2010 roku wielokľotnie występował do Ministerstwa Edukacji
Naľodowejl o interpretację przepisów ľegulujących organizację dowozu dzieci do.jednostek
systemu oświaty'm.in' przyĄaczając skľajnie rőŻne decyzje sądów

w tym

zakľesie,

jednoznacznie świadcząceo potrzebie dopľecyzowania uregulowań ustawowych. Tľzykľotnie

(w 2012

iw

2013 roku) przedstawiał też Ministrowi Edukacji Naľodowej2 swoje uwagi

do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświatyoraz niektóľych innych ustaw m.in.

w

zakľesie organizacji dowożenia. Zwracał się ľównieŻ do Prezesa Naczelnego Sądu

Administracyjnego3 z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającejprzepisy prawne' których
stosowanie wywołało tak istotne rozbieŻności w orzecznictwie sądów administľacyjnych.

Na problem wskazywał też co roku w składanej w Sejmie RP

i

Senacie RP Informacji

o działalnościRzecznika Pľaw Dziecka wtazIJwagami o stanie ptzestrzegania praw dziecka.

Jednak mimo konsekwentnego podnoszenia tej tak waŻnej dla dzieci kwestii, nadal nie
została ona w pełni rozwiązanapÍzez resort edukacji.

Wśród problemów najczęściejzgłaszanych Rzecznikowi Praw Dziecka

w

tym

zakĺesie wymienić na|eŻy :
o

Gmina odmawia dowożenia dziecka ze specjalnymi potľzebami
edukacyjnymi do najbliższej szkoĘ, która zdaniem ľodziców może
zrealizować zalecenia zawarte
specjalnego
dowożenie

i-

zgodnie

z

w

oľzeczeniu

o

potľzebie kształcenia

dokonaną przez sĺebie oceną

-

proponuje

do ĺnnej placówki (na ogół położonej najbliżej miejsca

zamieszkania dziecka).
'zp.wĺąsoĺa2-7l2ol0lAM, ZEwl45l6-812012/AM,ZEw/45lg-812013lAM,ZEwl43o/450-6l2Ol3lEM,
zEw.44l.1428.20l5.EM, ZEw .441.l193.20l ó.EM, ZEw .44l.l32O.20l6.EM, ZEw.44l.l090.20l6'EM,
28w.44t.1506.201'.7.8M,2E\/.44t.1539.2017.8M, ZEW.44t.3t2.2}l8.EM,LEW.441.905.2018.EM,
zEw .441 . I 058.20 I 8.8M, ZEW. 44 t.t t2l .20 1 8. EM, ZEW .441 .3 I 2.20 I 8.EM.
' zpw r oz3 / l 0 -z /20 tz I EM, zEw I 023 I -2 I zo I 3 I EM, zEw / 023 I I -2 I 20 | 3 I EM.
' zzw / ą3 0 lz3o -4 l2o l 3 l AM.
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W ocenie Rzecznika Praw Dziecka to do zadan kuratoľów oświaty powinno naleŻeć
udzielenie wsparcia dziecku

-

i ľodzicom poptzez

ocenę

-

w trybie nadzoľu pedagogicznego

czy szkoła proponowana przez gminę rzeczywiściemoże zrealizować, zalecenia

w

ZawarÍe

orzeczeniu poľadni psychologiczno-pedagogicznej. Podkreślenia wymaga, że gmina nie

posiada kompetencji

do oceny, czy szkoła właściwierealĺzuje zalęcenia

poľadni

psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dzieckiem.
Ilustľacją takiego ďziałania kuratora oświatymoże być spľawa dotycząca dziecka

z

niepełnospľawnościąz jednej

wychowujący Syna

z

z

gmin woj' zachođniopomoľskiego. ojciec samotnie

niepełnosprawnością sprzęŻoną (niedosłuchem

ľuchu) samodzielnie dowozi dziecko do szkoły (korzystając

z

konięcznością pieszego pokonania

z

i

dysfunkcją narządu

komunikacji publicznej

ok. Ż km do przystanku)' MęŻczyzna'

pomimo

posiadanych ofeľt pracy' nie może podjąć zatrudnienia. Zachodniopomorski Kuľatoľ oświaty
uznał zasadność zorganizowaniabezpłatnego transpoľtu i opieki w czasie dowozu dla dziecka

dolze szkoły i zobowiązał miejscowego burmistza do natychmiastowego podjęcia działan
w

myślart. 55 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe. Podkĺeślił,Że szkoła z oddziałami

integracyjnymi, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny na wniosek ojca, zapewnia

mu

realizację wszystkich zalecen zawartych

specjalnego.

w

otzeczeniu

o

potrzebie kształcenia

W ocenie Kuratora zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły dostępnymi

środkami komunikacji publicznej nie stanowi ľealizacji obowiązku ciąŻącego na gminie

w tym zakľesie. Burmistrz odmówił jednak wykonania za|ecenia, więc Zachodniopomorski
Kuľator oświatypolecił wykonanie tego zadania w drodze decyzji oľaz poinformował,

że nieusunięcie wskazanych uchybień skutkować będzie zawiadomieniem o tym fakcie
właściwegowojewody sprawującego nadzőr nad działalnościąjednostek samorządu
terytorialnego, zgodnie z art.56 ust. 6 ww. ustawy. Burmistrz odwołałsię od decyzji Kuľatora
do Ministra Edukacji Naľodowej' który jeszcze nie podjął decyzji w tej kwestii.

Rzecznik

z

zadowo|eniem przyiął propozycję uregulowania zawartego w Pľojekcie

z

dnia 25 czetwca 2018 roku Ustawy

o

systemie oświaty oraz niektóľych innych ustaw, zmieniającego aľt. 39 ustawy

14 grudnia 2016 roku

-

o zmianie ustawy _ Prawo oświatowe i

ustawy

z

dnia

Pľawo oświatowe popÍzęz dodanie ust' 9 w brzmieniu: Pod pojęciem

najbliższej szkoły, ('..), naleĄ rozumieć szkołę, która zapewnia uczniowi niepełnosprawnemLł

realizację zaleceń zawaľých w oľZeczeniu o potľzebie kształcenia specjalnego, położonq
najblizej miejsca zamieszkania, w Ęm również szkołę, która jest położonana terenie innej

3

gminy, powicttlĺ ltłb wojewĺjdztu,cl, zgodnie

z wyborem

dokonanym przez rodzicóyv tłcznia.

Takie uregulowanie ustawowe wychodziłoby napľzeciw oczekiwaniom ľodziców

w

tej

kwestii.

o

Nieadekwatne wysokości kwot wypłacanych ľodzicom bądźopiekunom

jako zwľot kosztów dowozu dzĺeci do szkół w porównaniu z rzeczywisĘmi
kosztami, któľe ponoszą z tego Ętułu.
Zgodnie Z prawem rodzice dziecka z niepełnosprawnościąmaią możliwośćwyboľu,
w jaki sposób ich dziecko będzie dowożone do szkoły. Jeślipodejmują się zorganizowania

samodzielnego dowoŻenia, gmina powinna zwrőcić, im koszty' które ponoszą

z

tego

týułu.

Refundacja odbywa się na zasadach okľeślonychw umowie pomiędzy wójtem, burmistľzem

lub pľezydentem miasta a rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia. Jednak ze zgłoszen
kieľowanych do Rzeczn1ka Pľaw Dziecka wynika, Że zwracane kwoty nie pokľywają

rzeczywistych nakładów finansowych ponoszonych ptzez dowożących. Wprowadzenie
regulacji prawnych okĺeślającychminimalną stawkę

i

zagwarantowanie opłacenia prZęZ

gminę wszystkich, uzasadnionych przejazdőw na trasie dom-szkoła-dom, wydaje się
niezbędne.

Rzecznik Pľaw Dziecka z zadowoleniem przyjął informację o pľacach legislacyjnych
w tym zakĺesie podjętych z inicjatywy Senatu RP.

o Brak

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom opuszczającym środek

transpoľtu.

Z

uwagi na fakt, Że dowőz dzieci organizowany jest głównie na teręnach wiejskich,

drogę pomiędzy przystankiem a domem dziecko niejednokrotnie pokonuje poľuszając się

po jezdni pozbawionej pobocza (takze po zapadnięciu zmroku, przy złej widoczności
spowodowanej waľunkami atmosferycznymi). Stanowi to realne zagroŻenie dla zdrowia

i zycia dzieci. W ocenie Rzecznika należy prawnie zobowiązać gminy do ustalania punktów
zbior czy ch w konsulta cji z

o

ro

dzic ami.

Nĺewlaściwieustalony gľafik odjazdów

i

przyjazdów śľodkĺiwtransportu

realĺzujących dowóz dzieci do szkĺíł.

Z informacji przekazywanych Rzecznikowi wynika, że kwestie ekonomiczne decydują

o mniejszej' niż wynikałoby to z potrzeby

i

komťortu uczniów. liczbie kursów szkolnych

busów lub autobusów. Zgłaszane sądwa ľodzaje problemów:

4

a) bardzo wczesny przyjazd uczniów do szkoły lub zby długie oczekiwanie
na powľót do domu. Sytuacja taka jest szczególnie uciąŻliwa w okresie
zimowym, przy niskich tempeľatuľach powietľza oraz wczesnym zapadaniu

zmierzchu. Dodatkowe przebywanie

w

szkole

z

tego powodu (nieraz

kilkugodzinne) znacznie ogranicza dzieciom czas wolny przeznaczony
na odpoczynek, ľozwijanie pasji czy zabawę

z

rówieśnikami' co w ocenie

Rzecznika Praw Dziecka nafusza waŻne prawa dziecka okľeślone
w Konwencji o prawach dziecka. Dzieci te wracają do domu zdecydowanie
pőŹniej niz inni uczniowie niekoľzystaj ący z dojazdów, są pľZemęczone'

b) ustalenie zbyt wczesnych godzin powľotu do domu. Dzieci nie mają
moŻliwości koľzystania z zajęc pozalekcyjnych
zainteresowań.

i

rozwljania swoich pasji oraz

W skľajnych pľzypadkach dzieci z niepełnospľawnościąnie

mogą w pełni uczestniczyć, w zajęciach z zakresu podstawy pľogľamowej.

o

Brak zapewnienia opieki podczas dowożenia.
Rzecznik był informowany

o

powierzaniu zadan opiekuńczych kierowcy

pojazdu i to zarówno w przypadku tľansportu wieloosobowego (bus, autobus).

jak i organizacji indywidualnego dowożenia dla dziecka z niepełnospľawnoŚcią
(opłacenie przejazdu taksówką). obecny stan pľawny nie okľeślarównież
proporcji pomiędzy liczbą uczniów (w tym uczniów z niepełnospľawnością)
aliczbą opiekunów'
Pľzykładem właściwegodziałania kuratoľa oświaty w tym zakľesie jest zalecenie
wydane przez Łódzkiego Kuľatora oświatyobligujące wójta jednej z gmin do zapewnienia
dzieciom opieki podczas przejazdu. Zalecenie zostało zrealizowane.

o Brak

uľegulowań okľeślającychkwalifikacje opiekuna dzieci podczas

przejazdu dolze szkoĘ.
Dowożenie jest częściąrealizacji prawa dziecka do nauki, niezbędne zatem wydaje się

ustalenie kwalifikacji opiekunów zgodnych

w całym systemie

z

przyjętymi wytycznymi

w tym

zakľesie

edukacji' Podkľeśleniawymaga, Że z dowoŻenia korzystają dzieci

ze specyficznymi potrzebami (np. z ADHD, Zespołem Aspeľgeľa, różnymi

rodzajami

niepełnosprawności,zagroŻone niedostosowaniem społecznym).

o Brak

okľeśleniaw pľzepisach odległościpunktów zbioľczych od domu

dziecka.

5

Niektóre orzeczenia sądów

w tym

zakresie wskazują, Że odległościte mogą

Wznaczać, pľzepisy oŚwiatowe okľeślająceodległośćszkoły od miejsca zamieszkania dziecka
w kontekściekonieczności organizacji dowozu (obecnie jest to art. 39 ust. 2 pkt

l

i 2 ustawy

Pľawo oświatowemówiący, że odległośćnie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów
klas I-IV i 4 km dla uczniów klas

V-VII|'

Takie podejŚcie do problemu jest niekorzystne dla dziecka

i

znacznie wydłuża czas

dotaľcia do szkoły. Niezbędne wydaje się też jasne wskazanie w pľzepisach, Że drogę dziecka

do szkoły mierzy się wzdłużdróg publicznych' Rzecznikowi znany jest przypadek, gdy
takiego pomiaru dokonano częściowouwzględniając przejścieszlakiem turystycznym.

o

Braku możliwościorganizacji dowożenia zoľganizowanego we wspóIpracy
sąsĺadujących ze sobą gmin.

z

w szkole
położonej najbliżej ich domu, ale znajdującej się juŻ na terenie innej gminy.
Dzieci mieszkające przy granicy gminy nie mogą korzystać

Prezydenci/burmistrzowie/wójtowie

edukacji

tłumaczą brak możliwoŚci zorganizowania dowożenia

decyzjami w tej kwestii wydawanymi przez regionalne izby obrachunkowe
zachowania dyscypliny

fi

i koniecznością

nansowej.

Problemem nieodzownie związanym z kwestią dowoŹenia i bezpiecznej dľogi dziecka

dolze szkoły jest niewłaściwieokľeślonasieć szkół i gľanic ich obwodów.
możliwościpowinny one tak przebiegać'

by dzieci nie

W

miaľę

musiały przechodzié przez

niebezpieczne sbzyŻowania, drogi szybkiego ruchu, ptzejazdy kolejowe itp. Jeżeli spełnienie
tych warunków nie jest możliwe, w kaŻdym z takich pľzypadków na|eŻałoby rozwaŻyć,, czy

gmina nie powinna zapewnić dzieciom dowożenia, by nie musiały one samodzielnie
pokonywaó niebezpiecznej dľogi.

obecnie prawo jednoznacznie stanowi, że uchwały w sprawie sieci szkół

i

granic

obwodów podlegają opiniowaniu kuratorów oświaty. Konieczne jest jednak, aby nadzőr
pedagogiczny w każdym przypadku aktywnie uczestniczył w tym procesie' mając na uwadze
przede wszystkim bezpieczeÍlstwo dziecka w dľodze dolze szkoły.

Wobec powyŻszego, z uwagi na dobro ďzieci, na podstawie art' 10 ust.1 pkt2 oraz I}b
ustawy

z

dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka

Zwtacam się do Pani Minister o dogłębną analizę problemu

6

(Dz.U. z2017 r. poz.922),

i podjęcie takich działafi, ktőrę

ich prawa do nauki w waľunkach bezpiecznych
i umożliwiających pełnię haľmonijnego ľozwoju. Wnoszę także o rozwaŻęnie możliwości
Zapewnią dzieciom pełną realizację

poddania organizacji dowożenia dzieci do jednostek systemu oświaty nadzorowi kuratorów

oświatyi uľegulowanie tej kwestii

w

sposób jednoznaczny

w pľzepisach okľeślających

funkcj onowanie systemu edukacj i.

\.w-u_ł
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