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Rzecznik Praw Dziecka
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Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

)
uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Dziecka otrzymał pismo Pani Marty

Szutkowskiej-Kiszkiel, Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii (w załączeniu),

w sprawie niesprawiedliwego traktowania uczniów polskiego pochodzenia. Problem dotyczy

dysproporcji w podziale środków przeznaczanych na edukację polskich dzieci w szkolnych

punktach konsultacyjnych oraz w szkołach społecznych. Różnica w dyspozycji środkami

w przeliczeniu na 1 ucznia jest znaczna. Wskazano, że w szkolnym punkcie konsultacyjnym

jest to kwota 2000 PLN, podczas gdy w szkole społecznej — 200 PLN.

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii poinformowała, że podczas wielu

spotkań w tej sprawie (Rada Oświaty Polonijnej, Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych

w Ostródzie, konsultacje społeczne MSZ i MEN, sympozja PMS, Kongres Polskich

Towarzystw Naukowych na Obczyźnie) postulowano wprowadzenie zmian systemowych

urn ożl iwiaj ących stopniowe uspołeczn jenie szkolnych punktów konsultacyjnych

i wprowadzenie proporcjonalnego wsparcia dla wszystkich szkół. Nie osiągnięto jednak

konsensusu.

Pani Marta Szutkowska-Kiszkiel podnosi, że wskutek niesprawiedliwości w podziale

pomocy materialnej ze strony resortu edukacji wiele nowych polskich szkół musiało zostać

zamkniętych, a w konsekwencji - wiele polskich dzieci przestaje mówić, czytać, pisać, myśleć

wjęzyku ojczystym.

Przedstawione problemy sugerują potrzebę poprawy dostępności nauczania języka

ojczystego, zwłaszcza że szkoły społeczne stanowią zdecydowanie największy komponent

oświaty polskiej za granicą. W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2
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ustmyy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69

z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister o analizę zagadnienia i podjęcie działań w celu

ułatwienia porozumienia w ww. sprawie i rozwiązania problemów opisanych szczegółowo w

punktach 1-3 pisma Pani Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii. Zapewnienie polskim

dzieciom możliwości nauki języka ojczystego za granicą powinno być jednym z priorytetów

współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
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