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odpolviadając na pismo z 16 'ĺvrześnia 2016 ľ.' doĘczące projektów ustaw

z 16rľrześnia 2016 ľ. tj.: ustawy - Przepisy wprou,adzajqce ustcrwę - Prav,o oświatowe

i ustawy - Prav,o oświatowe, proszę o prą'jęcie poniżsą'ch uwag Rzecmika Praw Dziecka.

Wszelkie zmiany doĘczące ustroju szklonego powinny być pľzeprowadzane

z niezwyklą rozwagą oraz w tempie umożliwiającym dokonanie poglębionej analizy

skutków proponowanych rozwiązań. Z niepokojeniem obseľwuję, że działania resortu

w tym zakresie nie pozwalają na ľzetelną ocenę następstw pľoponowanych rozwiązań

systemowych.

Kluczowym dzialaniem poprzedzając}m wprowadzenie tak daleko idąc5'ch zmian,

powinno byó przepľowadzęnie rvielopłaszczyznorłrych badan i ekspeľtyz, któľe pozrvolą

na zidenýfikowanie obszarów ryzyka i skutecznie zabezpieczęnie dobra dzieci przed

następshł,ami pľoponowanych roariązań' Należ1' rvskazaó, że badania takie nie zostały

przedstawione opinii publicznej' stąd można domniemyrvac, że nie zostďy one zrealżowane

Uprzednia tak daleko idąca przebudowa systemu edukacji miała miejsce 17 lat temu.

Tak jak pľzy kużdej nlaczącej zmianie rórłĺriez i wtedy nie udało się uniknąc błędórv, które

jednak przez te lata były konsekwentnie eliminowane. Gimnazja rłypracowały metody pľacy

zđorastającą mlodzieżą. Z ľapoftu PISA badającego kompetenc-ie l5-latkórv wynika-

ze Polska osiągnęła iedrrą z najrr,1'zsz1,clr pozycji na śq'iecie, jeśli chodzi o plz5.'ľost liczby

uczniórł' z najlepszymi wynikami edukacyjnymi. W rankingu globahrynr nasi uczniowię

sklasyfikowali Polskę na 14. rniejscu. lS-latkou'ie zdoby,'li 1. miejsce w Unii Euľopejskiej

w matematyce (ex aequo z Holaĺrdią, Estonią. Finlaltdia). W dziedzinie czytania

zę zs'ozuĺnieniem i interpretacji tekstów Polska ma l. miejsce u'Unii (ex aequo z Finlarrđią

iIrlandią) i l0' llriejsce na śrviecie. Rozumowanie u' lraukach pľz-v-rodniczych - 3. miejsce

26 lat Konĺvencji
o Prarvach Dziecka
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wUE i9' na śir'iecie' Co rĺ,ięcej. rv PISA polscy lS-latkorvie popisali się nie t1,lko

unriejętnościami prostego liczenia, ale też dobrze rozu'iazl'rr'ali zadania tľudniejsze'

pľoblemolve i spmrĺdzaj ące zdolność ľozumor'vania l 
.

Jak infonntlje lnstytut Badari Edukac1,in),clt badania umic_jeĺrości uczniórv r.v lalrrach

Pľogtanru PISA torr'aÍA:szą polskirrr refortnotrr sytemu ośrr'iatr, od pieľrvszego pomiaľu

rł' 2000 r.. kied.v.. til s}.'stem szkoln-v opart), b1l na ośmioklasoľ'cj szkole podstarvorvej

i czteroletĺrim liceuln. okazalo się rvórvczas. że aż 23% absolrventółv osrniolenliej szkolr,

podstawowej nie cl1'sponorr,alo umiejętnościa czytania i interpretacji tekstu

na satr-sfakciorruiąc.rrn poziomie' w 2003 ľoktl. gd;, badaniami ob-1ęĺ1 zostal drugi ľocznik

nolvottttriolzon1.'ch gimnazjÓrv. znlnie_iszr ł się odsetek uczniórv z najnizszr nli

ullriejętnościalni. W1'dluŹenie o rok jednolitego ksaalcetria ogólnego Zao\\'oc.owało lepsz,vmi

rvy,'nikarni.

Jednym z rviľżnych argumentów przemarľiając1'ch za utworzeniem gimnazjów b54o

zapewnienie spokojnego środorviska szkolnego małyn dzieciom. obecnie wskazaniem

do powrotu do dawnego systemu edukacji jest twierdzenie, że dzieci w tľudnym wieku

wylywa się ze znanego im środowiska, co powoduje dodatkowe problemy wychowawcze.

Argument ten nie znajduje uzasadnienia, gdyż staýstyki jednoznacznie pokazuj ą Że gimnazja

lepiej sobie raÄzą z problemem agresji i pľzemocy rórvieśniczej niż szkoły podstawowe2.

Może to sugerorvać, że szkoły podstawowe nie dośó dobrze potrafią rozwiąryvai problemy

wychowawcze. WzrosÍ |iczby dzieci w tych placówkach na pewno nie będzie sprzyjał ich

rozĺ'iąąĺvaniu, a rvręcz przeciwnie - stanie się naturalnym czynnikiem je pogłębiając5,m.

Prakýka udorł,odniłą ze zgrupowanie dzleci z podobnymi pľoblemami wieku

dorastania daje szansę na dobranie takich metod wychowawczych, które będą odporviadały

potrzebom tej grupy nastolatków' Jeśli w jakiejś szkole są one nierłystaľczające, naleĘ

pomyśleó o ich zmianie, ew. zatrudnieniu dodatkowych specjalistów' szkoleniach dla

nauczycieli, a nie likwidowaniu gimnazjów.

Kolejnym zagrożeniem związanym z przebudową w takim tempie ustroju szkolnego

może byó zaburzenie poczucie bezpieczeĺshva uczniów aviązane z niepervnością rłyrvołaną

l http://rłlł'rł'.ibe.edu.pl/pl/proj ekty-miedzynarodorł'e/pis a-20l 5
22 Rupo.tu lnst)tutu Badań Edukacyjn y ch z 20| 4 ĺoku: Ágresja i pnemoc szkolna wynika, że ucmiowie slioł podstarvowych (klasy IV-VI)
są częściej ofiarami agresji i róanych typów przemocy niż gimnazjaliści. W szkole podstawowej jest l3% więcej ofiar przemocy fizycmej
niż w gimnazjum i 6%o więcej rv przypadku agresji werbalnej. odsetek gimnazjalistów deklarujących stosorvanie wybranych rodzajów
agresji w1'raźnie spada w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2003 (http:/ieduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe_analiry_0l_20l4_
przemoc-szko lna-przegl ad.pdf).
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tak ogromnymi' i nie do końca jasnymi zmianami. Niepeĺłrość dzieci będą rvzmąały obawy

dorosl1'gh (ľodziców i nauczycieli), a cała ta sytuacja nie może pozostać bez rvpł1łvu

na atnosfeľę w szkole ijakość jej pľacy. Psychologowie jednozn acznie rvskazują że poczucie

bezpieczeńshva powinno być filarem w tworzeniu warunków do haľmonijnego rozwoju

kazdego dziecką a także podkreślają, że skutkiem towarzyszącego dziecku lęku mogą być

zachowania agľesywne. A to z kolei moze oznaczac pogłębienie problemu, z którym i tak już

tęraz nie naj lepiej radzą sobie szkoł1' podstawowe.

Na obľaz szkol5' bezpiecznej i przyjaznej składa się wiele obszaľów. W sferze

uwarunkowań psr'chospoleczn1'ch istotny jest klimat społeczny, relacje interpersonalne,

wsparcie ze strony nauczycieli, nastawienie uczniów wobec szkoły, kompetencje

iumiejętności społecme. psychologiczne i emocjonalne (uczniów i nauczycieli), jak tez

kompetencje zawodowe nauczycieli3. W wymiarze etycznym, moralnym na pieľwszy plan

wysuwa się system waľtości' na jakim opiera się szkoła^ ale tęż indywidualne postawy

wychowawców, rodziców, uczniów i nauczycieli. ogromny rvpł5'rv mają rórvniez jasne

zasady i normy regulujące stosunki społecme w szkole oraz sposób funkcjonowania uczniów.

Wymiar instytucjonalny to m. in. prawo' organizacja pracy' sposób zarządzanią organizacja

doskonalenia zawodowego nauczycieli, sposób sprawowania nadzoľu' podległość

administracyjna, lokalizacja, |iczebność klas i wiele innych czynników.

Praca nad rvłaścirv1'm funkcjonowaniem ucznia w tych wszystkich wymiaľach

wymaga czasu. Pozytywny klimat szkoły wymaga rvspółprac.v całego środorviska

_ dyrektora, nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów. Kształtorvanie przyjamego

otoczenia ucmia to pľoces, który przebiega stopniowo. Zbudowanię wzajemnego zaufania

wszystkich członkórv spoleczności szkolnej i narviązanie rł'łaścirvych relacji

inteľpersonalnych, atakżę wypracowanie odpowiednich metod rvspółdziałania wymaga czasu

i stabilności oľganizacyjno-prawnej. Nie jest możlirve zapewnienie dzieciom przyjamego

otoczęnia w sytuacji pospiesznej rea|izacji przepisów zĺrieniających w tak defrnitywny

sposób organizacji pracy szkoły.

Zgodnie Z propol1o\\'aną refornrą ośrr'iaq' ttczniorvie, któľąv jesienią 2017 roku trafią

do l iVIl klasy szkol1'porł'szechnej, będą pierwsą,'lni rocznikami, które rozpoczną naukę

ił'edług nowej podstaw1,' pro-eľamowej ksztalcenia ogólnego. Jednocześnie uczniowie

pozostał1'clr roczników' będą konhnuorł,ać rozpoczęt1, cykl nauczania w szkołach

3 Elzbieta Nerr'ĺ'ińska, Psychospołeczne urł'arunkowanie bezpieczeírstrł'a rł' szkole, publikacja ośrodka Rozwoju
Edukacji. \\:\\l\\,..}ľe .edu.}:}l. s. l.
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podstawo\Ąrych i gimnazjach. aznacza to. że lv toku szkolnym 201912020 do liceórł',

technikorv i szkil o.*'291l1'ch tľati podrłojny rocznik uczniów - po VIII klasie szkoł1'

porvszechnej i III gimnazjum (a biorąc pod uwagę daty urodzenia dzieci są to tuy ľoczniki:

Ż003,2004 i2005)' W tej s''_ttlacji. narł,et przv najlepszej oľganizacji pracy szkoł. klasy będą

musial1' bi,ć bardzo |iczne, a dostep dg wymaľZonych szkol bardzo utrudniony. Nie nroże

to pozostać bez rł'p\,rłu na jakość edukacji, jaką odbioĺą dzięci Z \ryw. rocznikórł,.

W tym kontekście proponowane w przepisach rvprorvadzając5,ch ustarvę

Prawo ośrviatorve roaviązanla mogą byó uznane Za niekonstytucyjne, naruszające

art'. 32 i 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, grvaľantujący wszystkim obywatelom

równe traktowanie i równy dostęp do rł,5'kształcenia' Niekorzystna prawnie sytuacja uczniów'

ktőrzy w ľoku szkolnym 201912020 będą ubiegać się o prz1,jęcie do szkół

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, doprowadzi do nięrównego tľaktowania ich w

zakľesie szans edukacyjnych, zuwagi na dwukrotnie mniejsząliczbę miejsc w ww. szkołach.

Podstalł,ą myślenia o edukacji Zawsze musi byó dziecko. W zrviązku z tym powinna

byó ona traktowana raczej jako proces, w takcie którego doskonali się program ksztalcenią

buduje relacje z uczniem (bardzo rvaźny element kształtorryania jego kompetencji

spoleczĺr1'ch), wzmacnia potencjały, stawia na szkolną samorządnośó' jako podstarvę

spoleczeństĺł,a obywatelskiego. Dzialania o chaľakteľze rewolucyjnym nie sprzyjają

budowaniu porvyżsą'ch rvartości.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca także ulvagę na koniecznośó realizacji niezwykle

rvażlego pľawa dziecka, któľe zostało rłyľeľŹone w aIt. 72 ust. 3 Konstytucji RzeczpospoliĘ

Polskiej: ĺt'toku ustal'ania praw dziecka organy władry publicznej oraz osoby odpowiedzialne

za dziecko sq obowiqzane do w)lsłuchania i w ntiarę możĺ.iwości uwzględnienią zdania dziecka

oraz art. 12 Konwencji o pľawach dziecka, który stanowi: Panstwa-Stľony zapewniajq

dziecku, lđóre jest zdolne do kształtowania swych własnych poglqdow, prawo do swobodnego

wyrążąnią u,łąsn)lch poglqdow we wszystkich sprawach do4,czqg1lch dzieckn, pr4ljnlujqc

je z naleĘtq wag,q, stosownie do wieku oľaz dojrzałości dzieckn.

Nie ulega wątplirvości, że pľoponowana reforma doĘczy bezpośrednio dzieci, dlatego

prawo dziecka do lłysłuchania i swobodnego rłyľażania rvłasnej opinii powinno zostac

w pełni zreal:zowane,w szczególności dotyczy to mlodzieĘ gimnazjalnej.

Z rozmów Rzecznika z mlodzieżą jednoznacznie wynika, że dla 13-1atków

roąoczęcie nauki w gimnazjum jest waźnym etapem w ich Ąciu _ kolejnym krokiem w tak
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oczękiwaną przeznich doľosłośi a,,powrót'' do szkoĘ podstawowej stoi w sprzęczności z ich

marzeniami i ambicj ami, moĘrvującymi do kľeaýwnego dziďania.

W ocenie Rzecmika Praw Dziecka wszelkie zmiany muszą byó podyktowane dobrem

dzieci i nie mogą naruszać gwaľantowanych Konstýucją i umowami międzynaĺodorvymi

pľaw dziecka, dlatego dzialając na postawie art. ll ustawy z dnia 6 sĘcznia 2000 ľ.

o Rzeczniku Praw Dziecka (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2086), zwtacam się do Pani Ministeľ

o ponowną irzetelnąanalizę proponowanej zmiany w systemie polskiej edukacji'

Jednocześnie rvskazuję, że szczegółorve uwagi i propozycje Rzecznik Praw Dziecka

będzie zglaszal w trakcie dalszych prac nad pĄektowanymi pľzepisami. obecnie dokonanie

całościowej oceny nie jest mozlirve z uwagi na brak szczegółolł1.ch propozycji rozlvíązaÍl

(m.in. projektów aktów wykonawczych do ustawy).

Yé U\^Lcr1Á

5


