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Rzeczrlik Pľaw Dziecka
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Ministeľ Edukacji Naľodowej
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wraz Z wystąpieniem generalnym Rzecznlka Praw Dziecka

sygn. ZEW.422.16.2018.KD na ręce Pani Ministeľ zostaŁ przekazany Rapoľt Rzecznika Pľaw

Dziecka przygotowany na podstawie sondażu opinii młođzieŻy, rodziców, nauczycieli

i dyrektorów szkół pn. Sytuacja uczniów klasy VII zreformov,anej szkoły podstawowej.

Moją intencją było przekazanie informacji o sygnalizowanych Rzecznikowi

problemach i skłonienie Pani Minister do pochylenia się nad trudną sýuacją uczniów.

Przeprowadzone badania sondażowe miały charakter eksploracyjny. Ich celem było

spľawdzenie, na ile zgŁaszane do Rzecznika Pľaw Dziecka skargi uczniów z klas siódmych

oraz ich ľodziciw mają chaľakter incydentalny, a takŻe wstępne rozpoznanie problemu

_ poznanie opinii uczniów, ich rodziców' nauczycieli oľaz dyrektorów, na podstawie któľych

możliwe jest spľawdzenie, czy potrzeby i prawa dzieci są respektowane w należýym stopniu'

W świetle uzyskanego materiału moŻna stwierdzić, Że na terenie szkół dochodzi do

łamania pľaw dzieci oraz deprywacji ich potľzeb. Wydaje się oczywiste, że konieczne jest

przeprowadzenie pogłębionych ogólnopolskich badań naukowych obejmujących diagnozę

psychospołecZnego funkcjonowania uczniów w kontekście proceSu dydaktycznego

i wychowawczego oraz określenie przyczyn, d|aczego uczniowie mają rőŻnego rodzaju

trudności w klasie siódmej. W ocenie Rzecznika jest to zadanie Ministra Edukacji Narodowej.

W treści odpowiedzi na to wystąpienie Pani Minister skoncentľowała swoją uwagę

wokół zastrzęŻen co do sposobu przeprowadzenia badań, a takŻe braku repľezentatywności

ich wyników. Należy stwierdzić,, iŻ kaŻdy, nawet pojedynczy pľzypadek łamania praw

dziecka _ ucznia polskiej szkoły' jest niedopuszczalny nie tylko z powodów prawnych, ale

przeđe wszystkim z powodów etyczno-moralnych. Nie wdając się w polemikę dotyczącą

szerokiego zakľesu przepľowadzonych badań, pozostaję przekonany o ich autentycznej
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waftości merytorycznej. Wyniki badań są przecíeŻ zbioľem opinii członków społeczności

szkolnych' które to opinie powinny byc waŻnym głosem dla resoľtu oświaty. Nawet jeśli

uwidoczniony problem dotyczy mniejszej części dzięci (mniejszej - nie oznacza przecieŻ

mniej waŻnej). Zadaniem Rzecznika Praw Dziecka jest stawać w obľonie interesów, potrzeb

i praw kazdego dziecka. Zebrane informacje w związku z tym napawają niepokojem nie

z powodów ilościowych, ale jakoŚciowych.

Badanie zostało pľzeprowadzone przez grupę samodzielnych pľacowników

naukowych z Uniwersytetu Marii Curie_Skłodowskiej w Lublinie - doświadczonychbadaczy

niezaleŻnych od Rzecznika Pľaw Dziecka. Miało charakteľ diagnostyczny i zostało

pľzepľowadzone na gľupie losowej. Do Rzecznika wpływały i wpływają również listy

z pľośbą o pomoc dla uczniów siódmych klas. Pozwolę sobie zacyÍować, ostatni z nich: Piszę

z pľośbq o interwencję i pomoc. Moja córka jest w 7 klasie. Ma przeładowany program,

mcl torbę, któľa wazy 8 kg, w szkole jest do 15 godziny, cl potem do nocy się uczy. Nie ma

czasu na odpoczynek, Sen, o zabawie nie wspomnę. Refoľma zabľclła mojemu dziecku

dzieciństv,o i godność. Pľawie codziennie płacze nad lekcjami. Czy minister edukacji może

bezkąľnie robić co chce kosztem dzieci?

W swojej odpowiedzi Pani Minister Zwfaca uwagę na kluczową rolę dyrektora szkoły

w zapewnianiu przestruegania przez nauczycieli pľzepisów prawa dotyczących działalności

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodníe z wyjaśnieniami Pani Minister

w ząĺcľesie kompetencji dyrektora szkoły i innych nauczycieĺi zajmujqcych stanowiską

kierownicze pozostaje obserwowanie, ąnclĺizowanie i oceną sposobu recilizacji procesu

edukacyjnego, w Ęm dostosowanie przez zatrudnionych w szkole nauczycieli wymagaíl

edtłkacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości

psychofizycznych uczniów tej szkoły. 'tilybór pľogramu nąuczania do poszczególnych zajęć

edukclcyjnych to decyzja szkoły. Dalej Pani Minister stwierdza: przepis ąľt. ] ]0 usĹ 4 cyt.

usĺctwy Prawo oświatowe, zobowicyzuje dyrektora szkoły do uwzględnienia zasad ochrony

zdľowia i higieny pľacy/procesu nauczctnia przy usĺalaniu Ęgodniowego rozkładu zajęć

olľeślcjqcego organizację zajęć edukacyjnych. Tak więc obowiqzek dyrektora szkoły

w zalcresie organizowania pľacy szkoły Z poszanowaniem zasad higieny pracy umysłowej

uczniów wynika wprost z ustawy. Jako odpowiedż na sygnalizowane w Raporcie Rzecznika

problemy z realizacją treści podstawy programowej w ramach programów nauczania Pani

Minister wskazała: majqc na względzie fakt, iz w polskiej szkole dziecko znajduje się

w centrum zainĺeresowania, należy podlcľeślić, ze jednym z podstawowych obowiqzków
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nuuczycieIcĺ jest dostosoyvclnie łĺ,ymagań ecĺukclcyjnych do inĺly+vicĺuuĺnych potrzeb

ľ o nv oj owy c h i e du kacyj ny c h o r az m o z l iląl o ś c i p sy c hofi zy c z ny c h uc z n i cl.

PowŻsze wyjaśnienia wskazują na to, Że trudności uczniów i problemy, któľe

zgłaszają ich rodzice, nauczyciele i dyľektorzy powinny być rozwíązywane na poziomie

szkół. Rzeczyłviście, zadaniem szkoły jest ľozpoznanie i zaspokojenie potľzeb uczniőw oraz

zđiagnozowanie ich indywidualnych moŻliwości psychofizycznych i czynników

środowiskoÝVych wpływających na ich ťunkcjonowanie w szkole' Jednakze nie sposób

pľzyjąć, załoŻenia, zgodnie z którym wyłącznie do szkół naleŻy analizowanie sýuacji uczniów

i reagowanie na zaistniałe pľoblemy. Zarządzanie oświatą odbywa się bowiem na wielu

poziomach.

Kuľatoľzy oświaty prowadzą działania z zakresu nadzoľu pedagogicznego'

powinni teŹ wspierać dyrektoľów szkół i nauczycieli w ich pracy. oni równieŻ, na obszarze

swojej działalności' powinni ana|izować, potrzeby i stosownie do nich pľoponować śľodki

zaradcze.

Zadaniem Ministľa Edukacji Narodowej jest vurytyczanie kierunków polityki

oświatowej. Nie moŻe być ono ľealizowane w oderwaniu od informacji o ľealnych

problemach i potrzebach społeczności szkolnych w Polscę' Ozĺacza to, Że sygnały

o nieprawidłowoŚciach, jeśli napływają z wielu szkół, powinny spotkać się
z zainteľesowaniem i gotowością do przeprowadzenia pogłębionej analizy oraz

do uwzględnienia tej problematyki przy ustalaniu pľiorytetów polityki oświatowej.

Wobec povĺryŻszego, działając na podstawie art. 10a oruz art. 1l ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Prąw Dziecka (Dz.U. z2017 r. poz.922), ponownie zwľacam

się do Pani Ministeľ o uwzględnienie problemów sygnalizowanych w Raporcie Rzecznika

Praw Dziecka w działaniach z zahesu nadzoru pedago gicznego w ľoku szko ln y m 20 | 8 l 20 | 9 .

b,ć *'rL
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