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w nawiązaniu do odpowiedzi (DWKI-WWPB.4056.13.2016.AMO) na wystąpienie
Rzecznika Praw Dziecka, mając na względzie w dalszym ciągu napływające do Rzecznika
zgłoszenia w sprawie konkursów przedmiotowych, zwracam się do Pani Minister
o przekazanie informacji w zakresie postępu prac nad zmianami w ich organizacji.
Rzecznik Praw Dziecka pozytywnie ocenia przekazaną informację o poszerzaniu
oferty olimpiad przedmiotowych, jak również o przeniesieniu do ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) uregulowań
w zakresie uprawnień w systemie egzaminacyjnym i rekrutacji do szkół laureatów konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz finalistów i laureatów
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Takie działania z pewnością wzmacniają system
preferencji edukacyjnych dla uczniów zdolnych. Jednak z przekazanych w ww. piśmie
danych wynika, że liczba uczestników olimpiad stanowi zaledwie 9% liczby uczniów
biorących udział w konkursach wojewódzkich (na etapie szkolnym). Liczba laureatów ww.
olimpiad w porównaniu z liczbą laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych jest
również znacznie niższa. Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratorów oświaty
nadal cieszą się największą popularnością wśród uzdolnionej młodzieży. Oznacza to, że
wszelkie pojawiające się tam nieprawidłowości budzą ogromne emocje wśród dużej grupy
dzieci i młodzieży.
Zapowiedź próby rozwiązania tego problemu Rzecznik Praw Dziecka dostrzegł
w

informacji

przekazanej

przez

Panią

Minister

Teresę

Wargocką

o

organizacji

systematycznych spotkań roboczych pracowników resortu edukacji z przedstawicielami
kuratoriów oświaty w celu wypracowania propozycji rozwiązań
26 laL Konwencji
o Prawach Dziecka

i”

zakresie ujednolicenia

regulaminów konkursów przedmiotowych w województwach, stopnia trudności zadań
konkursowych,

ujednolicenia

wyłaniania jinalistów

umożliwienia dostępu do prac konkursowych

laureatów

konkursów,

a

także

(...)„ jak również zwrócenie szczególnej uwagi

na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjno-logistycznych uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 10 ust.l pkt 2 oraz lOb ustawy z dnia
6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2086). zwracam się
do Pani Minister o przedstawienie szczegółów ustaleń w ww. zakresach, a także ocenę
stopnia ich realizacji przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2015/2016. Proszę także
o ponowną analizę przedstawionego problemu i podjęcie kompleksowych działań
zmierzających do zapewnienia równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom, bez
względu na ich miejsce zamieszkania i występujące dysfunkcje. Rzecznik Praw Dziecka
wyraża nadzieję, że zmiany w tym zakresie, rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej,

zostaną

uwzględnione

w

organizacji

w nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017.
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