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Warszawa, 12 grudnia 2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
28w.422.24.2018.KD

Pani
Anna Zalewska
Mĺnister Edukacj i Naľodowej

t

ÔŁnwystąpieniem

ťu'r-\

z 30 paŹdziemika

20118

&*' ś
r' zwróciłem się do Pani Minister w sprawie

nierównego traktowania dzieci startujących w konkuľsach przedmiotowych organizowanych
przez kuratorów oświaty,wskazując m.in. na możliwe naľuszenie przepisów konstytucyjnych

dotyczących ľównego traktowania obywateli przez władze publiczne. Wskazywałem

na koniecznośćzapewnienia ľównych szans wszystkim uczestnikom tych sprawdzianőw
wiedzy' pľzede wszystkim poprzez uwzględnienie różnic programowych w toku edukacji
przebiegającej obecnie dwutorowo

-

zgodnie

z

davłnym systemem

i

tym po ľeformie.

Zwrőciłem się do Pani Minister z zapyĄaniem o analizę tej kwestii, jak ľÓwnież o podjęcie

działan zmierzających

do

Zagwarantowania rcalizacji zasady ľównego traktowania

w przypadku tegoľocznych ósmoklasistów biorących udział w konkursach pľzedmiotowych.

Z uwagą zapoznałem się z odpowiedzią Pani Minister. Rzeczywiście, pľzepisy prawa
oświatowego pľzewiduj ą, Że to kuratorzy oświatyw imieniu wojewody wykonują na obszarze

województwa zadania zakľesie organizacji olimpiad, konkuľsów otaz innych form
współzawodnictwa i pľezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa. Jednak

nie sposób zgodzić, się

z

opinią, że powyższa kwestia nie leŻy w ogóle

kompetencji Ministra Edukacji Narodowej. Zgodnie

14 grudnia 2016 r' Prąwo oświatowe (Dz. U.

z

z

art. 60 ust. 1 pkt

w

obszarzę

2 ustawy z dnia

20|8 ľ., poz. 996 z pőżn. zm) minister

właściwydo spraw oświaty i wychowania nadzoruje

i

koordynuje wykonywanie nadzoru

pedagogicznego na teľenie ĺcľaju,w szczegóĺnościnadzoruje działalnośćkuratorów oświaý
w tym zalłesie. Autonomia działania kuľatora oświaty w zakĺesie organizowania konkursów

powinna więc podlegać ogľaniczeniom, w szczególności w przypadku wątpliwości
co do zgodności tych działan z przepisami o randze konstytucyjnej, nakazującymi równe
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tľaktowanie obywateli. Zakres działan, które mogą zostać podjęte przez ministra właŚciwego

do spraw oświatyi wychowania określonyzostał w art' 60 ust. 3 ww. ustawy Pľawo
ośv,iątowe. Przýaczany pÍZeZ Panią Minister aľgument, Że przepisy tozporuądzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia29 stycznia2002 r. u, spľąwie organizclcji oraz sposobu

przeprowadzania konkuľsów, turniejóu,

i

olimpiad nie przewidują ingeľencji Ministra

Edukacji Narodowej w Spľawy związane Z przeprowadzaniem konkuľsów przedmiotowych,
nie wpływa na ocenę odpowiedzialności ministra właściwegodo spľaw oświatyi wychowania

za zgo dność,z

pr aw

em działan po

dej mowa ny

ch

pt

zez kuratorów

Ponadto, pragnę podkľeślić,Że zwľőclłem się

z

o

światy'

zapytaniem

o analizę dostosowania

kuratoryjnych konkursów przedmiotowych do zmienionego reformą polskiego systemu

szkolnego

w

zakľesie koniecznościuwzględnienia różnic pľogramowych

w

pľzypadku

uczniów kontynuujących edukację w dotychczasowym trybie i pierwszego ľocznika objętego

zmianami. Taka analiza został przeprowadzona vyłącznie w odniesieniu do województwa
mazowieckiego. tymczasęm pľoblem nierówności w tľaktowaniu dzieci podnoszony jest
w kontekście całego kľaju.

Mając powyŻsze na uwadze' działając na mocy art.

1

1

ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 Í. poz. 92Ż), zwtacam się do Pani Minister

o

przeana|izowanie problemu w odniesieniu do wszystkich województw' a

w przypadku

stwierdzenia nieprawidłowości _ pilne podjęcie działan mających na celu ptzeciwdziałanie

dyskĺyminacji uczniów klas ósmych.
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