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próśb o pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji szkolnych

kierowana do Rzecznika Praw Dziecka od początku września2017 roku, czyli od czasu
wejściaw życie reformy systemu edukacji, skłania mnie do pľzedstawienia Pani Ministeľ
stanowiska Rzecznika Pľaw Dziecka w tym zakľesie'

Problemy bezpośľedniokierowane do Rzecznika Praw Dziecka' a także poruszone
23 pażdziernika br. podczas posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowąnia Prawoľzqdności
nt. Stanu i skutków wprowadzenia reformy

które odbyły się

oświaý,jak równieŻpodczas spotkań zrodzicami,

w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 16 i 24 pażđziernikabr.,

wskazują

na powagę sytuacji w polskim systemie oświaty.

Rodzice z determinacją podkľeślają,że sytuacja szkolna ich dzieci nie tylko nie jest
prosta, ale w wielu pľzypadkach działa na ich szkodę' Podnoszą, że podmiotem zmian, które

nastąpiły w systemie edukacji powinno byi dziecko' Tymczasem ich spostrzeŹenia wskazują

raczej na fakt, Że szkoła po reformie edukacji nie jest miejscem przyjaznym dziecku.
W ocenie ľodziców

i

samych dzieci zmiany w sposób szczegő|ny dotknęły uczniów klas

siódmych szkoły podstawowej (a w przyszłościmogą dotknąć także uczniów obecnych klas
piątych i szóstych). Ich głos wymaga uważnego wysłuchania' refleksji i podjęcia rozwiązania
zgłaszany ch trudno

ści .

Pľobl emy naj częściej sygnal i zow anę
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zez ľodzic ów

:

do tej pory nie wszyscy uczniowie otrzymali komplet podręczników;

przeciąŻenie uczniowskich tornistrów;

wiele szkół podstawowych jest przepełnionych po wprowadzeniu dodatkowej
klasy (siódmej); dzieci uczą się w systemie zmianolvym; zajęcia z wychowania

oo
va

27 lat Konwencji
o Prawach Dziecka

ťlzycznego odbywają się na korytarzu; uczniowie nie mają gdzie spoŻywać,

posiłków; małe dzieci uczą się na jednym korytaľzu z siódmoklasistami; nie

ma miejsca na szafki szkolne, a tym samym została odebrana uczniom
mozliwoŚć pozostawienia

w szkole

częścipodľęczników

i

przyborów

szkolnych;
a

ramowy p|an nauczania dla uczniów klas siódmych jest przeładowany, zdarza
się że dzięci rozpoczynają zajęcia nawet o 7 .10, akończą o 16.25; tak ogromny

wysiłek nie może pozostać dla młodego oľganizmubez negatywnych skutków
zdrowotnych;
a

pľzeładowany progľam szkolny klas siódmych sprawia, Że nauczyciele częśc

swoich obowiązków przerzucają na ľodziców; ogľomna ilośćmateľiału
do pľzerobienia w domu powoduje, Żę rodzice uczą się

z

dziećmi dzięnnie

nawet po 3-5 godzin (czasem do póŹnych godzin wieczornych); weekendy też
nie są wolne, bo wtedy dzieci czýają lektuľy (np. pełen tekst ,,Pana Tadeusza''

_

lektura siódmoklasisty)

i

pľzygotowują się do sprawdzianów/kaľtkówek,

któľych w ciągu jednego tygodnia bywa po kilka;
o

wielu nauczycieli stosuje wykład, jako podstawową metodę nauczania;
odczuwalny jest też zbyt duży nacisk na tradycyjne nauczanie poszczególnych

przedmiotów zamiast podejścia inteľdyscyplinaľnego

i

pľoblemowego;

uczniowie są przeciąŻani pľacami domowymi, sprawdzianami/kaľtkówkami,
któľe często służąwywarciu na nich pľesji, by więcej uczylri się w domu oľaz
są

jedynym sposobem sprawdzania ich wiedzy;

Życie rodzinne zostało podporządkowane wyłącznie szkole

_ brak

czasu

na wspólne spaceľy' rozmowy;
a

bľak czasu na odpoczynek po zajęciach edukacyjnych, a takŻe na uprawianie

do utrzymania właściwejkondycji i kształtowania
stylu Życia), zabawę oraz uczestnictwo w zajęciach

sportu (niezbędnego
prozdrowotnego

domowych , przebywanie z rodzeństwem' ľozwijanie zainteresowań;
o

uczen moŻe wziąć, udział w konkursie pľzedmiotowym lub olimpiadzie, |ecz
bardzo często szkoła oczekuje, Że dziecko pľzygotuje się do tego spľawdzianu

wiedzy samodzielnie

w

domu. Dodatkowym utrudnieniem dla dzieci jest

towarzyszące im poczucie niepewności w kwestii zasad udziału w konkursie
(zarówno jeślichodzi o kryteľia kwaliťrkowania uczestników do kolejnych

2

etapów konkursu, jak i warunki uzyskiwania vĺyrőŻnień oľaz týułów laureata

lub finalisty konkuľsu), gdyŻ te - jak uľegulowano w ľozporządzeniu Ministľa

Edukacji Narodowej z dnia l8 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozpoľządzenie

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów' turniejów i
olimpiad (Dz.U. poz' 1580) - mogą zostać w kazdej chwili zmienione.

Informacje pŕzekazane przez rodziców

i

uczniów powinny zostać, zauwaŻonę. Ich

relacje wskazują jednoznacznie, jak negatywnie zmienia się szkolna rzeczywistośći jak
niekoľzystnie wpływa to na funkcjonowanie dziecka.
WśľódprzywoŁanych vĺyŻej pľoblemów znalazły się takze te, na które od wielu juŻ |at
Zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka, a ktőre teraz

-

-

w nowej szkolnej ľzeczywistości

przybrały na sile. Zagadnienie budowania szeroko pojętych bezpiecznych

i higienicznych

warunków pobytu dzieci w szkole było pľzedmiotem wystąpień geneľalnych kierowanych

do Głównego Inspektoľa Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz organów nadzoľu
pedagogicznego. Rzecznik zwracał

w nich

uwagę na kwestię nadmiernego obciążenia

dziecięcych kręgosłupów tomistľamiiplecakami, wskazując takŻe na moŻliwe rozwiązania
w tym zakľesie służącedziecku. Skutkiem tych działań była ľegulacja prawna' która obliguje
szkoły do zapewnienia dzieciom miejsca na podľęczniki i przybory szkolnel. Po interwencji

Rzecznika Praw Dziecka Główny Inspektor Sanitarny wydał teŻ zalecenia odnośnie
właściwegowyboľu tornistľďplecaka szkolnego' jego wagi w stosunku do wagi ciała dziecka,
atakŻe opľacował poradnik' jak prawidłowo zapakować tomister i kontrolować jego właściwe

uzytkowanie. Niestety nadal w pľaktyce szkolnej pľoblem nie został rozwiązany. Informują

o tym zarówno Główny Inspektor Sanitarny (w ľocznych sprawozdaniach), jak i Najwyzsza

Izba Kontľoli. Rodzice zaśpodnoszą, Żę w tym ľoku sytuacja jest szczególnie trudna
z powodu pľzepełnieniaszkół, spowodowanego ľefoľmą edukacji.

W marcu bľ. Najwyzszalzba Kontroli2 przedstawiła Informację o wynikach kontroli,
w której przekazano m.in., że: w żadnej ze skontrolowanych szkół nie zorganizovlano ĺlczniom

zajęć z pełnym uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłou,ej, tym samym nie zostały
stworzone optymalne waľunki do efektyu)nego pľZyswajania v,iedzy. Równiez działania
podejmowane w ceĺu zapewnienia bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole nie
były skuteczne.
L

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

i

Spor'tu

zdnia3l grudnia

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.

'

tzG.43o.oO4.2O16 Infonnacja

publicznych.

o

wynikach kontľoli Bezpieczeństwo

3

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

U. z2003

i

r. Nr 6, poz. 69 z póŹn. zm),

higiena nauczania

w

szkołach

1) Skontľoĺou,clne szkoĺy organizou,clĺy pľacę ucznióv, Z nąru''zeniem

pracy umysłou,ej we

zcl'gad higieny

wsz1lstkich stwierdzono planowanie przedmiotów

u,ymagajqcych zwiększonej koncenĺľacji na ostatnich godzinach lekcyjnych,

y, pľzypadku 9I,7% szkóĺ łqczenie takich przedmiotów

w bĺoki, a w

80(%

nierównomierne obciqżenie uczniów przedmiotami u, poszczegĺílnych dniach
tygodnia.

2) Tylko 33,3% skontroĺowanych szkół zapewniło uczniom co

najmniej

dziesięciominuto'we przerwy międzyĺekcyjne, zalecane przez Głównego Inspektora

Sanitaľnego. ĺľpozostałych szkołach długośćniektóľych przerw wynosiła zaledwie

pięć mintlt, co nie stwarzało waľunków do wystarczajqcej regeneracji sił
i uzyskania optymalnej eíektyu,ng3ci pracy umysłowej. Było to szczególnie
nąganne w odniesieniu do przerw następujqcych po lekcji wychowania fizycznego

(87'5% szkół, w których występowały przeľwy pięciominutowe), gdyz utľudniało

uczniom zachowanie higieny osobistej

i mogło powodować niechęć

do uczestnictwą w tego rodzaju zajęciach. Stwierdzono również przypadek
wprowadzenia przeru,y niespełna jednominutou,ej,

i

to w sytuacji, gdy zajęcia

odbywały się w trzech budynkach szkoĺnych, w tym w jednym oddaĺonym kilka
minut dľogi od budynku głównego.

3) Dziclłania ną rzecz tzw. ,,lekkich tornistrów"
ĺ4ĺprzypcldĺan

tylko

w

jednej szkole były skuteczne.

czterech szkół przelłoczenie zalecanego ciężaru tornistrów/plecaków

(l0'% masy ciała ucznia) dotyczyło wszystkich zbadanych uczniów, w 23 szkołach
_ ponad połowy (w slĺrajnym przypadku cięzar tornistra/pĺecaka wyniósł 43,2%
masy ciała ucznia). Przyczynq takiego stanu rzeczy było głównie niezapewnienie
uczniom moŻliwościpozostawienia w szkole częścipľzyboróu, ĺub podręczników
szkolnych lub zorganizowanie tej możliwościu, sposób niefunkcjonalny.

4) W

78'3% szkół objętych kontrolq częśćzajęć dydaktycznych odbyvała się

w pomieszczeniach, w któľych na jednego ucznia pľzypadałapowierzchnia
mniejsza niż 2 m2, w tym

(slĺrajnie nawet

I,l

-

w przypadku 40,4%

m'?). Pomimo,

-

nie przelłaczałaoną ],5 m2

że obowiqzujqce pľzepisy prawa nie ľegulujq

maksymalnej ĺiczebnościklas (z wyjqtkiem kląs I-III szkół podstawowych), ani
minimalnej powierzchni przypadajqcej na jednego ucznia, nie można uznać tego
stanu za v,łaściwy'gdyż nadmierne zagęszczenie klas nie sprzyja efektywnej pracy
umysłowej oľaz nie gwarantuje w pełni bezpieczeństv,a przebwajqcych w takich

4

pomieszczeniach osób,

na przykład lĘ razie konieczności natychmiasĺov,ej

ewakuacji.
Szeroką dyskusję społeczną wywołał teżtemat podjęty przez Rzecznika Praw Dziecka

dotyczący pľac domovvych. Przybrała ona na sile

w tym roku szkolnym, w

kontekście

w wyniku refoľmy do przyswojenia w ciągu dwóch lat
do realizacji w ciągu trzech lat gimnazjum). W tej sprawie

siódmoklasistów (zmuszonych
materiału przewidzianego

otľzymuję wiele listów. Wprawdzie w Polsce funkcjonują szkoły, któľych uczniowie nie
muSZą w domu odrabiać lekcji' lecz są to nieliczne wyjątki.

Ponownie podkĺeślam,że nan)czyciele nie mogą przerzucać, swoich obowiązków
w zakľesię realizacji podstawy progľamowej na đziecii ich rodziców. Zarőwno w pľzypadku

pľac domowych, jak

i w całym procesie kształcenia, niezbędna jest indywidualizacja pracy

zucznięmpoprzez uwzględnianie jego mozliwości,pľedyspozycji oraz zainteľesowań, co nie
stanowi oczywistej praktyki w kazdej szkole. odpowiedŹ na pýanie, d|aczego tak się dzieje,
nie jest łatwa i właśniedlatego obszar ten powinien być monitorowany zę szczegő|ną uwagą.

Konieczne jest zdiagnozowanie, czy zarőwno system kształcenia, jak

i doskonalenia

nauczycieli odpowiada na pottzeby współczesnej edukacji. W opinii Rzecznika Praw Dziecka

jego efektywnoŚć powinna być mierzona stopniem rea|izacji potrzeb dziecka. To dziecko

i jego

podmiotowość powinny być podstawą wszelkich działań w tym zakĺesie' Dziecko

powinno spotykać na swojej ścieŹceedukacyjnej tylko takich pedagogów, którzy będą

potrafili zorganizować jego proces uczenia się zgodnie

z

aktualnym stanem wiedzy

pedagogicznej, będą jego przyjaciółmi wspieľającymi twőrcze dział'ania, odkľywającymi
potencjały i zachęcającym do pogłębiania zainteľesowan oraz ľozwijania talentów.

Mając povĺyŻsze na uwadze, działając na podstawie aľt' 10a ust.
ustawy

z

dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz'

l

oraz aľt. 11 ust'

U' z 2017 r. poz.

1

922\,

zwracam się do Pani Minister o podjęcie analizy wskazanych problemów, a następnie działaÍl

mających na celu spowodowanie, aby dzieci w jak najmniejszym stopniu były narażone
na negatywne skutki zbyt pospiesznego wprowadzania refoľmy edukacji.
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