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Pani
Anna Zalewska
Ministeľ Edukacji Narodowej
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w liściez29 sierpnia2018 r.' skieľowanym do Rodziców i opiekunÓw' Pani Minister
zapewniła, Że: Zmieniamy szkołę po to, aby każdy uczeń, bez yĺ,zgĺęduną to, skqd pochodzi
oraz jaki jest staĺus mateľialny jego rodzicóu,, miał dobrq szkołę i dostęp do dobrej edukacji.

Dlatego

o ich

z

tym większym zaniepokojeniem przyjmuję kolejne sygnały od rodziców

powaŻnych zastrzeŻeniach

do organizacji szkół podstawowych w ľoku szkolnym

2018/2019. W ich ocenie nie sprzyja ona idei przyjaznej szkoły i może utľudniać dzieciom
dostęp do dobľej edukacji'

Rodzice zgłaszają do Rzecznika Praw Dziecka dwa zasadnicze problemy:

l.

Funkcjonowanie szkół

w tzw.

systemie zmianowym.

Dla ucznia

oznacza

to rozpoczynanie zajęć lekcyjnych w godzinach południowych (nierzadko także
popołudniovvych)

i

kończenie ich nawet po godz. 17. Bywa teŻ, Że dzieci

w poszczególne dni tygodnia rozpoczynają lekcje o ľóżnych godzinach, tj. jednego
dnia kończą zajęcia pőŹnym popołudniem, a następnego dnia

-

zgodnie z p|anem

lekcji -zaczynająje od rana.

Szczególny niepokój Rzecznika budzą informacje wskazujące,

że obciążenie

,,Zmianowością zajęć'', a w konsekwencji kończenie ich w pőŹnych godzin popołudniowych,

dotyczy równiez uczniów z niepełnospľawnościąz oddziałow integľacyjnych (w tym đzieci

z autyzmem, czy Zespołem Aspergera).
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2. Brak

w zakľesie bezpieczeństwa i higieny dla pomieszczeń
na sale lekcyjne' Pľzepisy pľawa oświatowego jedynie

standardów

przeznaczonych

w odniesieniu do innych form wychowania pľzedszkoln.go' wprowadzają normy
odnoŚnie minimalnej powieľzchni

sali przypadającej na dziecko.

Wskazane

standaľdy nie dotyczą juŻ przedszkoli i szkół. Dla uczni a moŻe to oznaczać, zajęcia

lekcyjne w ciasnych salach, nierzadko ptzeksztaŁconych na potrzeby pracowni
lekcyjnej z pomieszczenia, któľe wcześniej słuzyło w szkole do innych celőw. Ze

zgłoszen docierających do Rzecznika wynika' Że zwiększenie liczby uczniów

szkół podstawowych po wpľowadzeniu do nich klas siódmych
niejednokľotnie powoduje, Że dzieci uczą się

w

i

ósmych

baľdzo trudnych waľunkach

lokalowych (budynki sześcioletniej szkoły podstawowej nie są w stanie pomieścić
oddziałów dwóch dodatkowych klas)' W obecnej sy.tuacji byłoby zaÍem niezwykle

waŻne uľegulowanie kwestii minimalnej powierzchni
na jednego ucznia

-

sali

przypadającej

również w odniesieniu do pomieszczenia pľzeznaczonego

na świetlicęszkolną.

Przedstawiana

w

listach ľodziców kierowanych

organizacja otoczenia szkolnego zdecydowanie

do Rzecznika Praw

nie sprzyja potrzebom dziecka

Dziecka

i

ucznia.

Powoduje m.in.: pÍzemęczenie dzieci' problemy z efektywnym uczeniem się, ograniczenie

mozliwości realizacji zainteresowan pozaszkolnych, bľak czasu na zabawę

i

wypoczynek.

To wszystko w konsekwencji może przełoŻyc się na niechęć ucznia do szkoły i nauki
w ogóle, a co Za tym idzie w powaŻny sposób ograniczyć, moŻliwości rozwojowe dzieci.

Z

danych

SIo wynika, Że w Polsce do szkół podstawowych w ľoku szkolnym

2017l20l8 uczęszczało 2648522 dzieci. Jeśliwięc problem dotyczy choćby niewielkiej części

z nich, to i tak mówimy o tysiącach polskich dzíeci, którym ta sytuacja
problemów mających wpływ nie tylko na ich dzieciństwo, ale

i

moŻe pĺzysporzyć

dorosłe Życie' Należy też

wziąć pod uwag7. Że co roku do szkół podstawowych wkracza nowy rocznik dzieci

(we wskazanym roczniku było 352445 pierwszoklasistów), więc liczba

Polaków

poszkodowanych przez system edukacji moŻe co ľoku się zwiększać.

' 55 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia28 sierpnia 2Ol7 r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657).
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Przepisy oświatow'e nakładają na dyrektora szkoły obowiązek właściwejorganizacji
procesu nauczania, wychowania

i

opieki. Jest to słuszne podejście, ale przy załoŻeniu.

ze dyľektorowi stworzono ku temu odpowiednie warunki' W obecnym stanie rzeczy nie
sposób, w mojej ocenie. obciąŻać wíną za sytuację w szkołach wyłącznie jej dyľektorów.

Zarządzaníe oświatą odbywa

na

się

ptzecíeŻ na wielu poziomach' Kuľatorzy oświaty

obszarze swojej działalnoŚci powinni m.in. analízować, potrzeby

i

stosownie

do nich proponować środkizaradcze. W tym miejscu podkľeśleniawymaga, Że to właśnie
Kuratorzy oŚwiaty opiniują plan sieci szkőł?. Czy w obecnej sytuacji moŻna stwierdzić,

Że wywiązali się oni właściwiez tego zadania na początku 2017 ľoku, gdy samorządy
podejmowały uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego trstroju szkolnego?
W mojej ocenie obecne trudnościbyły moŻliwe do przewidzenia już wtedy.

Podkreślam ľównież, Że zadaniem Ministra Edukacji Narodowej jest wytyczanie
kierunków polityki oświatowej. Nie może być ona realizowana w oderwaniu od informacji
o realnych pľoblemach i potľzebach społecznościszkolnych w Polsce. oznacza to, Że sygnały
o nieprawidłowościach, jeŚli napływająz wielu szkół, nie mogą pozostać niezauwaŻone.

W ocenie Rzecznika sýuacja wymaga pilnej i pogłębionej diagnoZY, a wnioski
sformułowane w jej wyniki powinny zostać, jak najszybciej uwzględnione pľzy ustalaniu

priorytetów polityki oświatowej. Ważnym elementem badania wskazanych pľoblemów

powinny być opinie ľodziców. Dlatego Zwracam się do Pani Minister o zapoznanie się

z

niektóľymi relacjami ľodziców, skieľowanymi do mnie, wskazującymi na niewłaściwą

oľ ganízacj ę

'

szkoły podstawowej

:

Dzieci (kĺ I) y,g obecnego planu lekcji majq zaplanowcłne zcljęcicl (.'.) pon. ]2.]5]5.50, wt. 12.15-]6.10, śr.12.]5-I6.10,

cał. 13.l5-]6.10, pĺ. ] ].15-I1.55

Efekĺy

pľctcy dydaktycznej i wychowawczej pľou,adzonej w takich yvarunkclch (godziny nauki)

zdecyĺlowctnie nie przełozq się na aktywność i zaangażowclnie dzieci na lekcjach.

Czego nauczyciel ma się

po takim

dziecku spodzievlać, czego ma oczekiwać

i wymclgać? ('..) Czy taki grcĺfik zajęć uwzględnia takie

jak czas u,

dodcłtkowe potrzeby dziecka

ciqgl'l dnicl na odpoczynek, systemaýczne odrabiąnie lekcji, zclbawę,

roałijanie pasji? o godzinie 2)-stej przeciętny szkolny siedmiolatek idzie spać, zatem

na rozmowę z rodzicami, kolację, odľabianie lekcji, zabawę, roml,ijanie

pasji,

39 ust. 8 ustawy zdnia l4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. |J. z2018 r. poz. 996);art.2l0 ustawy
zdnta 14 gľudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.|J. z2017 r' poz. 60).

'Art.

3

czynnośCi higieniczne zostcje mu od 2 do 3 godzin czyli po 15-25 min ncl każdq z ĺych
czynności bez chu,ili pľZerwy.

Brakuje scll

i

lekcje odbyu,ajq się ncl jaclcilni

i

w pokoju nauczycielskim. Na sclĺę

lekcyjnq została zĺiku,idowclncl czytelnicl dĺą dzieci, gdzie mogły w ciszy odpoczyvać.
Również gclbinet pedagoga i psychoĺoga zo'stął pľzeniesiony w inne miejsce, a tam
potvstałcl sala lekcyjna. (...) Nasze dzieci chodzq na zmiclny, czclsclmi zaczyncljq lekcje

o ]3.30,

kończq

o

pľze ks ztał c ono w po

16.35! (.'.) Jeszcze ľaz złznaczamy clni jedno gimnazjum nie
ds

taw óu, kę.

Jestem obuľzoną i załamana systemem pracy ýý tym roku szkolnym

-

mój syn również.

Zajęcia kończy 15.15-]7.00 mimo ĺego, że jest to kĺą'ya integracyjna.

I

ĺľszystkie dzieci uczęszczajqce do naszej szkoły muszq zmagać się z ciasnotq i pľacq
do późnych godzin lekcyjnych (do godz. l7.I0). (...) po powrocie do domu muszq

odľobić lekcje, czytać lektury i zmagać się z licznymi obowiqzkąmi ('.'). Gdzie czas

dĺa rodziny, ľodzeństwa? Mówiło się, ze wysyłanie 6-cio latków do szkół jest
odbieraniem

im

dzieciństwą,

a

tymczasem

to właśniereforma

doprowadziła

do odbierania czasu na zabawę i zacieśniąnie więzi rodzinnych.

(.'.) ścisk,godziny nąuki do I\-ej, brak mozĺiwościkorzystania z zajęć w szkoĺe i poza
niq.

I

Poczqtek roku szkolnego pľzyniósł nam niemiłe zaskoczenie.'. 8-laĺki zaczynajq lekcje

np.o 7.00, innego dnią kończq o ]7.30. 4-klclsiści(...) ]xu, tyg.kończq o 17.30;
)x w tyg. o 18.25 a koĺejnego dnia idq na 7.00. Jak dziecko w tym wieku
ma przyswajać wiedzę rozpoczynajqc lekcję o 13-14.00...

Jąk odľobić lekcję wľclcajqc

do domu o ]9.00' Bez szans jest romvijanie jakichkolu,iek pasji, nie mówiqc już
o

ały c z aj nym

ĺ4/ zwiqzku

u,

o

dp o c zyn ku.

z tym, ze (klasa córki) jest to najliczniejsza grupa w szkoĺe nie mieszczq się

saĺach lekcyjnych i większośćzajęć będq mieć w jedynej mogqcej ich pomieścićsaĺi

4

|l) 'ś;uĺereniepľzy

-

ktlchni i sĺĺtłĺ5wce'
Nie mierzyĺclnl u,ielkości kĺcl^sy ale u'sunięĺo z nie.i

meble uby znlie'ścićłuu,ki.

Dec'yzjq ĺĺ/ycĺziĺlłu
Eĺlttkacji szkołu łlie uzy.skuĺa zgocĺy na tltvłorzenie trzech ocĺcĺziałóv,
ncĺ poziomie klcls
nCISze

'ĺiócĺmych' ĺĘnvic1zku z ĺymv, ľoku szkolnynl 20]8/20I9 i koleinym

dzieci bęclq uczyć się u, chvĺich otĺdziałclch liczc1cych po 32 osoby.

ĺĄ/ zv,iĺĺzkĺĺ
z oľgunizclcjc1

u, tynl roku szkoĺnynl lekcii nĺlszej klcĺsy 28 do pĺiźnych

goclzin popołuc{niowych nclsze dzieci (..') du,ukroĺnie bętĺcy kończyć ĺekcie o gocĺzinie

]7.]0
I
I

i

ľclz o 16.20' (...) dodątkovlo łlastępnego cĺnicl zclczynĺliq ĺekcie o godzinie

rano.

Zcĺkończenie lekcji (kĺasy IIc) o godzinie 17.I5 (3x)

i

16.25 uniemożliwicl dzieciom

efektyv,nq ncrukę i skutecznc1regenerclcję. Rozpoczyncmie zcljęć o godzinclch l3.50, czy

]2.55 mĺl olbľzymi negaty,vny wpływ na koncentrację, nclturalny rytm biologiczny
ośmioĺetniegodzieckcl

( )

Argumenĺem istoĺnym jesĺ takze odľabiclnie prac

domowych. W godzinach rannych większośćrodzicóy, pracuje,

ą wieczorclmi

gdy

dzieckov,rĺjci ĺlo domu, np. o goclzinie I8.00 ze szkoły jest ĺo niemozliwe.
Dzieci mcljq

łv .ieĺlnej sali

(od 7 do I7) nałlkę, posiłki i świetlice.Z saĺi nie dcl się wyjść

sv,oboĺłniedo I]tĺC:1...1 Stoły nie mieszczq
sc1

się v, sclĺi, zutem dzieci

skieľowąne

bokiem do tabĺicy, (...)'

Ilośćoddziclłĺjv, i niewspĺiłmierncldo tego ilośćsal pov,odtje, ze uczniowie bęĺlq się
ttczyć ncl dv,ie zmiany, cl ĺym Sűmym kończyć lekcje około gocĺziny 17,(...) ĺiĺydział
OświcĺtyZűproponowclł co prawdcł częściowe ľozwic1zanie ĺej syĺtlclcji. Mcl ono poĺegać

na połqczeniu du,óch czwaľtych klcls, u, wyniku czego povlsĺanie ogromny oddział
ĺiczc1cy 32 uczniĺjv,. Tľtldno go będzie zmieściću,

jakiejkolwiek scili lekcyinei.

Nie zgadzclm się aby moje dziecko uczestniczyło w lekcjclch do godziny
Pľedyspozycje psychofizyczne dzieci

w Ęm lub

]8.00.

podobnym wieku nie ponłalcljq

im ncl skuĺeczncl koncentrację i naukę na podstclwie podanego hclrmonogramu. Myślę

5

też tu o dzieciach integľclcyjnych, które

sc1

w naszej kląsie i je pou,inniśmy otoczyć

szczególnq opiekq.

2 razy w Ęgodniu (...) kończy zajęcicl o I7.l0 (...). ĺľczwartek kończqc o ]7.]0
ma

pľzyjśćy, piqtek ną

7.

I0!

Mając na względzie troskę o dziecko
działając na podstawie aľt. 1 l ustawy

z

dnia

w

obszarze jego rcalizacji prawa do nauki,

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz. U. z 2017 t. poz. 92Ż), zwracam się do Pani Ministeľ

o

szczegőlne zwrócenie uwagi

na problem tzw' zmianowości w organizacji zajęć, lekcyjnych w szkole podstawowej oraz

bľak standardów co do minimalnej powieľzchni sali lekcyjnej przypadającej na ucznia.

Wnoszę takŻe o pilne podjęcie działan w celu poprawy sytuacji uczniów szkół
podstawowych,

im

by dzieci te mogły realizować,

przyjaznych

i

swoje prawo do nauki

umożliwiających pełnię harmonijnego rozwoju'

w

warunkach

co

gwaľantuje

im Konwencja o prawach dziecka i prawo oświatowe.
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