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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka

Murek Michctlak
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Warszawa,Ż9 czerwca 20l7 roku

Pani
Anna Zalewska
Ministeľ Edukacji Narodowej
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reforma systemu oświaty w Polsce, wchodząca w Życie wÍaz Z nowym rokiem

szkolnym, nadal wzbudza niepokój duzej grupy ľodziców' Wątpliwości w tym zakĺesie

przekazu1ą oni także Rzecznikowi Praw Dziecka.

Informuję Panią Ministeľ, że w szczególnym zainteresowaniu Rzecznika, na skutek

licznych pytań kieľowanych do Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Pľaw Dziecka, jest

obecnie sýuacja uczniów klas pierwszych gimnazjőw,ktorzy w roku szkolnym 2016117 nie

otrzyrnali (lub nie otrzymają po jego zakonczeniu 31 sierpnia2017 roku) promocji do klasy

drugiej. Uczniowie ci od nowego roku szkolnego będą kontynuowali naukę w siódmej klasie

ośmioletniej szkoły podstawowej'

Niepokój Rzecznika budzi fakt, że wspomniana powyŻej grupa uczniów będzie objęta

podstawą pľogramową kształcenia i wychowania dostosowaną do nowego, zreformowanego

systemu edukacji, rőŻniącą się od tej' któľą uczniowie ci realizowali dotychczas. oznaczato,

ze będą dysponowali innym zasobęm wiedzy niŻ koledzy, z ktőrymi ptzyjdzie im się uczyc

w nowym ľoku szkolnym.

Ponadto naleŻy zauważyć,, że uczniowie ci otrzymali juŻ świadectwo ukończenia

szkoły podstawowej i tym samym awansowano ich do kolejnego etapu edukacyjnego.

Cofnięcie ich do wcześniejszego etapu kształcenia moŻe wiązać, się z powstaniem u nich

poczucia kľzpvdy, spowodowanej degľadacją w ich ściezce edukacyjnej oraz odebraniem

możliwości kontynuacji nauki w wybranej szkole. Zjawisko to moŻe skutkować

zmniejszeniem poziomu zaufania młodych ludzi do systemu edukacji oraz organów

i instýucji RP.

Z uwagi na powyższe, w opinii Rzecznika Pľaw Dziecka uczniowie ci będą wymagać

szczegő|ĺej tľoski i zainteresowania ze strony kadry pedagogicznej'

27 lat Konwencji
o Prawach Dziecka
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Dlatego działając na podstawie art. 10 ust' l pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku

o Rzeczniku Praw Dzięcka (Dz.U. z 2017 r. poz. 92Ż) zwracam się do Pani Minister

o infoľmację i wyjaśnienia w następującym zakresie:

o Jakiej |iczby dzieci dotyczy powyższy problem?

o W jaki sposób zabezpieczone zostanie dobro dzieci podczas kontynuacji ich

procesu kształcenia w warunkach zmienionych wymagań edukacyjnych?

. Jakie działania mające na celu uwľażliwienie dyrektoľów szkół i nauczycieli

na trudną sýuację tych uczniów i konieczność zindywidualizowania form

pracy w szkole podjęła Pani Minister?

Z uwagi na fakt, że obecny rok szkolny kończy się 3l sierpnia 2017 roku' proszę

o przekazanie Rzecznikowi ww. informacji po Zgľomadzeniu pełnych danych we wskazanym

zakresie. v \^*o_ĺ,.,. ,rJ-
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