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Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZEW.422.21 20 16ES

Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

do Rzecznika Praw Dziecka z\4ócil się rodzic dziecka realizującego obowiązek

szkolny na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(J .t.Dz.U .2015.2156). Zgłoszony problem dotyczy trwającego obecnie procesu rekrutacji

do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 20e ust. 3,4,7 ww. ustawy, organ prowadzący

ustala kryteria rekrutacyjne do szkoły podstawowej i gimnazjum dla dzieci zamieszkałych

poza obwodem szkoły oraz przyznaje określoną liczbę punktów za spełnienie każdego z tych

kryteriów. W przypadku Warszawy dokumentem, w którym określono owe kryteria, jest

Uchwała Nr XX/500/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZA WYz dnia 26 listopada

2015 r. w sprawie określenia ktyteriów rekrutacji do k/as pierwszych gimnazjów

prowadzonych przez ni st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia — w załączeniu).

W 1 ww. Uchwaiy ustalono kryteria wraz z liczbą punktów za:

1. Wynik sprawdzianu po VI klasie.

2. Oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

—* zjęzyka polskiego

—÷ matematyki;

—+ zachowania;

—+ oceny z dwóch wybranych przez dyrektora gimnazjum obowiązkowych zajęć

edukacyjnych, innych niż język polski i matematyka.

Ponadto przyznano punkty m.in. za:

1. Średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen wymienionych na świadectwie

ukończenia szkoły podstawowej.

2. Świadectwo ukończenia szkoly podstawowej z wyróżnieniem.

Regulacje zawarte w ww. Uchwale nie uwzględniają jednak następujących sytuacji:

• 26 lat Konwencji
o Prawach Dziecka



— dziecka realizującego obowiązek szkolny w szkole podstawowej w formie

tzw. edukacji domowej, któremu nie ustala się oceny zachowania;

—* dziecka, które nie uczestniczy w zajęciach religii/etyki.

W obu wymienionych wyżej przypadkach dziecko nie startuje w procesie rekrutacji

do warszawskich gimnazjów na zasadzie równych szans. Należy przypomnieć, że zgodnie

z przepisem art. 16 ust. II ustawy o systemie oświaty uczniowi spełniającemu obowiązek

szkolny poza szkolą nie ustala się oceny zachowania. Zgodnie natomiast z przepisem

1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkolach

(Dz.U.1992.36.1 55) uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej

nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek

wjakiejkolwiek formie.

Dzieci, które realizują obowiązek szkolny poza szkołą i nie mogą otrzymać oceny

zachowania (zapis ustawowy) oraz dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii/etyki

przystępując do procesu rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum poza obwodem szkoły

znajdują się w położeniu mniej korzystnym niż pozostałe dzieci, co wskazuje na ich

dyskryminację.

Rzecznikowi Praw Dziecka nie jest znana skala tego problemu — został on zgłoszony

po raz pierwszy. Być może wynika to z faktu, że dzieci kończące szkołę podstawową

w formie edukacji pozaszkolnej realizowały nadal obowiązek szkolny w trybie tzw. edukacji

domowej. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka wydaje się jednak konieczne podjęcie działań,

które zapobiegną nierównemu traktowaniu dzieci uczestniczących w procesie rekrutacji do

gimnazjum, nawet jeśli problem dotyczy niewielkiej grupy dzieci. Każde bowiem dziecko ma

takie same prawa.

Wobec powyższego — na podstawie art. 10 ust. I pkt. 2 oraz lOa ust.l ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniki, Praw Dziecka (j.t. Dz. Ii. z 2015, poz. 2086) — zwracam się

do Pani Prezydent o analizę przedstawionego problemu oraz podjęcie działań, które

zagwarantują dzieciom równe traktowanie w procesie rekrutacyjnym.

Wdzięczny będę za poinformowanie mnie o poczynionych działaniach i ustaleniach.

Do wiadomości:

Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej
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