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zaprezentowaniem przez Panią Ministeľ Raportu

z

konsuĺtacji

ptłbliczllych oľaz odpowiedzią udzieloną Rzecznikowi Pľaw Dziecka nľ DPPIWPPIP.400.l2.20l6.JS na wystąpienie generalne z 25 paŹdziernika 2016 r', pľoSZę
o pľzyjęcie poniższych uwag.

Podtľzymuję swoją opinię, że wszelkie zmiany dotyczące ustroju szkolnego
powinny być pľzepľowadzane z niezwyklą rozwagą oraz w tempie umożliwiającym
dokonanie pogłębionej analizy skutków pľoponowanych rozwiązań oraz możliwości
przygotowania się do zaplanowanych zmian.

Mimo braku

wielopłasz czyznowych badań

na zidentyfikowanie obszaľów ryzyka

i

i

ekspertyr.

i

pozwoliłyby

skutecznie zabezpieczenie dobra dzieci pĺzed

i wątpliwościwyrażanych

następstwami proponowanych ĺozwiązań oraz wielu pytań

śľodowiskooświatowe'ľodziców

k,o..

przez

uczniów, działania resortu zmierzają do szybkiego

wpľow adz e ni a zapl anowanych zmian.

i

Niepokojący wydaje się fakt, Że decyzji o wspólnej edukacji dzieci w wieku ó-l2
13-16 lat rrie towaruyszy wprowadzenie szczegolnych rozwiązan służącychpľzygotowaniu

nauczycieli szkół podstawowych do podjęcia trudu nauki

i

wyclrowania uczniów w wieku

adolescencji (do tej poľy mieli otri inne doświadczeniaz młodszymi dziećmi).

Przýoczol'ly w udzielonej odpowiedzi cýat z Informclcji o wynikach kontroli NIK,|
że ĺrudnościwychowctwcze y, grtłpie ĺlzieci i młodzieży u,ystępLiq v, cJttżym nclsilenitl v,e
wszystkich ty1lach ĺ;zkół.Szczegĺilnie yl gimnaz.iach wielu llcznióu, prezenĺuje niepľclu,iclłov,e
1

Infoľmacja o wynikach kontrolo NlK Przeciv,clziulĺlłlie zjaluiskonl patologii l,ĺ,śróclĺlzieci i nllĺlclzież)l szkolnej,
V/arszawa 2014

2ó lat Konweĺlcji
o Prawach L)ziecka

wzorce Zachowań powstałe we wczesnym ĺlziecińsĺvliei tłĺľuląloneną u,cześniejszych eĺapach

edukacji dowodzi, Że błędy popełnione na wczesnym etapie edukacji (tu: sześcioletnia szkoła
podstawowa), są pÍZyczyną niepowodzeń

nauki. Także w Infoľmacji

o

i

trudności dzieci

i

młodzieŻy w dalszym toku

wynikąch kontľoli NIK cz\Ąamy, Że przyczynq truclności

w rozpoznaniu zachov,ań problurrlylych wśrĺ\ĺJuczniĺ|u, oľaz podejmowunitl skutecznych
działań prĺlĺłlaktycznychbył nieu,ysĺarcza.jĺ1cy poziom pľZygotou)anicĺ kaĺlry peclagogicznej,
szczególnie w obszaľze u,czeSnej inteľwenc.ii w syĺtlac.ji zagľoŻenia uzclleżnieniem.

Zatem podniesienie jakościpľacy nauczycieli na wczesnym etapie rozwoju jest
niezwykle istotne đlawłaściwegofunkcjonowania dziecka w przyszłości.Rzecznik Praw
Dziecka nadal stoi na stanowisku, Że dodatkowym Źľódłem pľoblerrrów wychowawczych
trroże być zabvzone poczucie bezpieczeństwa uczniów wywołane niepewnościązwiązaną
z

tak ogromnymi'

i

nie do końca jasnymi zmianami związanymi

z

przebudową

w takim

tempie ustroju szkolnego.

W związku z powyŻszvrn niezbędne wydaje się udzielenie - szczęgólnie w okresie
pľzejściowym- dodatkowego' systemowego wspaľcia dla nauczycieli szkół podstawowych
(zatrudnienie dodatkowych specjalistów, zaplanowanie szkoleń dla nauczycieli). Zasadnym
wydaje się tez ľozwaŻenle pľzesunięcia w czasie wejściaw życie ľeformy, aby nauczyĺ:iele

mieli rnożliwośćkompleksowego pľZygotowania się do planowanych zmian.
Wyjaśnienie zanieszczone w zaptezentowanym Rapoľcie z konsultacji publicznvch,
dotyczące ogľaniczenia dostępnoścido wybľanego typu szkół

w związku ztzw.

kĺłlnttlĺlc,jq

ľoczników, w ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka ľównież jest niewystarczające.
Zgodnie Z proponowaną ľefoľmą oświaty uczniowie, ktőrzy jesienią 20l7 ľoku tľafią

do I

i VII klasy szkoły podstawowej,

będą pieľwszymi ľocznikami, które Íozpoczną naukę

według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jednocześnieuczniowie
pozostałych roczników będą kontynuować ľozpoczęty cykl nauczania w szkołach
podstawowych
techników

i

powszechnej

i

gimnazjach. oznacza to, Że w roku szkolnym 2O19l202O do liceów,

szkół bľanzowych trafi podwójny ľocznik uczniów

i

_ po VIII klasie

szkoły

III gimnazjum (a bioľąc pod uwagę daty uľodzenia dzieci są to tľzy roczniki:

2003,2004 i 2005)' W tej sýuacji, nawet pľzy najlepszej oľganizacji pracy szkół' klasy będą
musiały być bardzo liczne, a dostęp do wymarzonych szkőł bardzo utľudniony. Nie moŹe to
pozostać bez wpływu na jakośćedukacji, jaką odbiorądzieciZww. ľoczników.

Nadal bľak jest wyliczeń, któľe zobľazowałyby' Że takíe ograniczenie nie będzie rniało
miejsca. Infoľnracja. że częścgimnazjów zostanie przekształcona w szkoły ponadpodstawowe

2

i

ĺym.sam1lm zclkľe,s miejsc do,ĺtępny u, rekrutctcji na rok szlĺolny 20]9/2()20 v,blc,h szkołucll

nuięks4l się O mie'i'sctt dolc1cl closĺęplle clla giłnnazjcllistow, rrie zrnniejSZa ogrolnnego
zaniepokojenia ľodziców i uczniów związanego z dostępenr do wybľanych szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalrryclr. Liczba miejsc w liceach najczęŚciej wybieranych

przez uczniów na pewno nie zostanie bowiem podwojona.

W

związku'

z

powyŻszym podtľzymuję' że proponowane

wpľowadzających ustawę Pľawo oświatowerozwiązania
niekonstytucyjne, naľuszające

art.32 i 70 Konstytucji

gwarantujący wszystkim obywatelom ľówne traktowanie

w przepisaclr
mogą być uznane za

Rzeczypospolitej Polskiej,

i ľówny dostęp do

wykształcenia.

Niekoľzystna prawnie sytuacja uczniów, ktorzy w ľoku szkolnym ŻOl9l2O2O będą ubiegać się
o pľzyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych iponadpodstawowych' doprowadzi do nieľównego

traktowania ich

w zakľesie szans

edukacyjnych,

z

uwagi na zmniejszoną |iczbę miejsc

w ww' szkołach

Rzecznik Pľaw Dziecka zwľaca również uwagę na nieľówny dostęp do edukacji,

lloszący znanriona dyskľyminacji, w związku

z

planowaną realizacją nauczania

dwujęzy cznego w szkołach podstawowych.

Zgodnie

z

założeniami reÍbrmy' w ľamach tej samej szkoły, od klasy

VlI

nastąpi

podział na uczniów w oddziałach dwujęzycznych i pozostałych.
Wyjaśnienia zawalÍe w Raporcie z kołlsultacji publicznych, że taka sytuacja nie będzie
rniała miejsca' gdyŻ każda szkoła potłstclwowa może uĺv)oľzyćĺakie kla,ĺy. Jeśliwięc wszyscy

uczniou,ie klasy (l

z

dane.i szkoly spełnic1 y,ymogi .fbrmaĺne (w tym zaliczc1 spľclu,clzicln

trlreĺlyspozycii ięzykou,ych na u,clrunkach usĺcllonych u, szkoĺe), szkołcl zapeulni v)ymu.g('ye
v'ąrunki, nic nie sĺoi na pľzeszkodzie, zeby wszyscy konĺynuou,ali naukę oĺl klasy 7 ul oĺlc]ziąle
dv,uięzyczqlm nie wskazują' w jaki sposób szkoły mająrealizowaé cytowane ľozwiązania'
Nauczanie dwujęzyczne będzie można wprowadzić we wszystkich klasach VI szkoły
podstawowej, jeśliZostaną spełnione następujące warunki: zapewniona kadra o wynaganyclr

(wysokiclr) kwalifikacjach' deklaracja wszystkich uczniów klas

VI o chęci nauki

w oddziałach dwujęzycznych, ich odpowiednie uzdolnienia lingwistycznie' któľe umożliwią

im osiągnięcie sukcesu na sprawdzianie pľedyspozycjl językowych, aby spełnić wymóg
zawarty w aft.139 ust.1 pkt 2 pľojektu ustawy Pľaulo ĺlświclĺoule,przekazanej do Sejmu
pismem RM-l0_l36-16 z 10listopada Ż016 r.

Z

aft. 139 ust.2 ww. pľojektu ustawy wynika, że w pľzypądlĺuvl,iększej liczby

kandydatów ,ĺpełniajqcych waľunki, o klóľych mĺłu,au) uSĺ. ], niz liczbcl wolnych mie.jsc

3

w oddziclle, o kĺórym mov)a w tłsĺ.I,

ncl trlieľwszym etapie pĺlstępowąnia rekľuĺclcyjnego

sq brane pod uu,agę łqcznie nasĺępujqce kry\eľia (..).
Zatem już ustawodawca pľzewiduje, że liczba tworzonych oddziałów dwujęzycznych

w szkole może być mniejsza niŻ |iczba chętrrych do nauki w tym oddziale. Z powyŻszego
wynika, Że mogą powstać klasy ,,lepsze'' i ,,gorsze" w ramach tej samej szkoły. Co gorsza

-

uczniowie zarnieszkali w ľejonie szkoły, któľa nie podejmie tego wyzwania, będą mieli
bardzo ogľaniczone szanse na kształcenie dwujęzycznie, bo dopiero w przypcĺdktl wolnych
mie.isc do oddziałóu, dwujęzycznych w pubĺicznych szkołach podsĺalltowych, na ĺľzecim eĺ.apie

postępowanią rekrutacy.jnego mogq być przyjęci kandydaci niebędqcy uczniąlni tej szkoły,
kt ĺi r zy

pľ zy s t q pil i do p

o s t ę 1l

oul an

i

a

re

kr uĺ a cy.j

n e

go.

Rzecznik Praw Dziecka nadal podkľeślakoniecznośc rea|ízacji pľawa dziecka
wyľażonego w aľt. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeozpospolitej Polskiej:

'ĺ4/

toku ustclĺ.ałliąprąw

dzieckcĺ orgĺny v,ładzy publiczne.i oľĺlzosoby ocĺpou,iedziąlne za ĺlziecko sq obou,ic1zane ĺJĺl

u,ysĺuchania

i w miarę możliwościuwzglęclnienia zdania

dzieckcl oraz art.

l2 Korrwencji

o

pľawaclr dziecka, któľy stanowi Pańsĺv,u-Strony zapewniajc1 ĺ]ziecku, kĺĺirejesĺ zdolne do
kształtowania 'gylych v,łąsnych 1loglqcĺów, prąv)o do swobodnego wyrażanicl v,łasnych
poglc1dĺiw we wszystkich spraulach ĺ].oĺyczqcych dziecką, przyjmujqc' je z nalezytq u)ągq,
,gtosownie

do wiektł oraz doirzałościdzieckcl, w tym pľzypadku w kontekście wysłuchania

dzieci, a szczegolnie girnrrazjalistów w spľawie planowanej ľeformy.

odkľywanie swoich mozliwości w nowym śľodowisku,bez obciążeń stereotypami i
sclrematami. któľe zostały sÍbľmułowanewobec nastolatków w tľakcie długiego 6-letniego
pobytu w szkole podstawowej' jest ważnynr etapem w ich rozwoju. Wpieranie ioh działań
przez kľeatywnych nauczycieli, pľzygotowanych do pľacy zmłodzieŻąw tym wieku, daje im
moŹliwośćodnalezienia własnych pasji i zainteľesowan oraz zbudowania właściwyclrrelacji
społecznych.

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka wszelkie zmlany muSZą być podyktowane dobľem

dzieci

i nie mogą naruszać

gwarantowanych Konstytucją

praw dziecka, dlatego działając na postawie art. l
o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j.
o ponowną

l

i

umowami międzynaľodowymi

ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000

ľ.

Dz. U. z 2015 ľ' poz' 2086), zwtacam się do Pani Ministeľ

i rzetelną analizę proponowanej zmiany w systemie polskiej edukacji.
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