
ś\,*'áł
äřľlÍ.É
_1ĚJ.!))
-ą f t:
< r 'ł-'' i'

RZECZPOSPOLITA POLSKA
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w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym pragnę powrócić do tematu wspieľania

dzieci, ktőre z rőŻnych przyczyn wymagają specjalnego podejścia w kwestii Żywienia.

Pľoblem jest istotny szczególnie w pľzypadku dzieci przewlekle chorych' które wymagają

pomocy w czynnościach pielęgnacyjno-leczniczych (np' sprawdzenie poziomu cukru, czy

podanie insuliny). WaŻne jest równieŻ zapewnienie tym dzieciom bezpiecznych waľunków

pobytu w szkole m.in. poprzez zagwaľantowanie możliwości spożywania posiłków

uwzględniaj ących ich specj alne potrzeby żywieniowe.

W wystąpieniu generalnym do Pani Minister oraz do Ministra Zdrowia z 13 grudnia

2Ol7 r.| Rzecznik Pľaw Dziecka szczegółowo pľzedstawił potrzeby dziecí z aleľgiami

pokarmowymi, cukrzycą, fenyloketonurią, a takŻe dzieci z nadwagą i otyłością, których

uwzględnienie, w opinii Rzecznika, jest obowiązkiem szkół i placówek. Rzecznik wskazał

ľówniez na konieczność realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci wynikających

Z noľĺn kulturowych i ľeligijnych ich rodzin. W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka jednostki

systemu oświaty powinny szanować prawo ľodziców do wychowania dzieci zgodnie

ze swoim światopoglądem. Jednocześnie powinny skutecznie zauvtaŻać róŻnicę w potrzebach

żywieniowych dzieci' aby nie czuły się one wykluczone z możliwości wspólnego spożywania

posiłków w przedszkolu lub szkole. Ptaz jeszcze warto podkĺeślić, Że uwzg|ędnienie potrzeb

tych dzieci w organizacji placówki oświatowej jest niezbędnym warunkiem do zapewnienia

im równych szans w systemie edukacji.

1Wystąpienie generalne Rzecznika Pľaw dziecka z l3 gľudnia 2017 r. znak: ZE\N.422.24.2017.KD
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Przedstawiony pľoblem Rzecznik Praw Dziecka ocenia jako nadal aktualny

- w dalszym ciągu pľzedszkola' szkoły i placówki systemu oświaty nie zawsze realizują

swoje obowiązki w tym zakľesie. 'WciąŻ dochodzi do sýuacji, w któľej rodzice muszą

samodzielnie dostaľczać dzieciom posiłki, atakŻe osobiście kontľolować (w przypadku dzieci

choľych na cukĺzycę) czas ich podawania.

W pľzywołanym powyzej wystąpieniu Rzęcznik Praw Dziecka wskazywał

na zasadność wypľacowania jednoznaczne1o przekazu dla osób zarządzających

jednostkami systemu oświaty, że reallzacja porvyższych postulatów jest ich obowiązkiem

oraz o podjęcie działan w celu Zagwarantowania dzieciom i młodzieŻy równych SZanS

w systemie edukacji w zakľesie realizacji ich specjalnych potrzeb żywieniowych.

W odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej2, przyĄoczono m.in' obowiązujące w tym

zakresie pľzepisy prawa oświatowego i poinforTnowano, Że temat będzie przedmiotem

analízy. Nie wskazano jednak konkretnych działan skierowanych do dyľektorów szkół

i placówek systemu oświaty' których efektem byłoby zwiększenie świadomości na temat

obowiązków szkoły i placówki względem dzieci ze specjalnymi potrzebami Żywieniowymi.

w opinii Rzecznika, niezbędne jest wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad

dyľektorami szkół w tym zakresie.

Mając na uwadze powyŻsze, działając na podstawie art. 70a oruz aľt. l l ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz'U. z 2017 r. poz. 922), zwľacam się

o przedstawienie inťoľmacji na temat planowanych przez Ministľa Edukacji Naľodowej

działan w tej sprawie.
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'Pismo z25 sýcznia20l8 r., znak: DWKI-WPB.5l4.l.20l8.KC
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