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Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michttlak

zEw .422.16.2018.KD

WaľSzawa' l4 sierpnia 20l8 roku

Pani
Anna Zalewska
Ministeľ Edukacji Narodowej

íus-.,"-o uO-ĺ*sl- śLl* /LĄ-Ą s
wielokrotnie zwracałęm się do Pani Ministerl w spľawie reformy Systemu oświaty,

w szczegőlności podnosząc kwestię tľudnej sytuacji uczniów, ktőrzy w Ż0l9 roku będą

uczestniczyli w pľocesie rekĺutacji do szkół ponadpodstawowych w warunkach zwiększonej

konkurencji. Z punktu widzenia dobľa dziecka - w ocenie Rzecznika Praw Dziecka

- realizowana reforma jest ľyzykownym przedsięwzięciem' przede wszystkim z uwagi

na tempo wprowadzanych zmian, bľaku pogłębionej analizy obejmującej sytuację dzieci

uczących się w popľzednim systemie i przyszłych skutków zmienianej rzeczywistości

szkolnej. Moje obawy potwierdziły skaľgi wpływające od dzieci, ľodziców i nauczycieli.

Szczegőlnie Smutny obraz pľzedstawiały pisma dotyczące uczniów ówczesnych klas

siódmych. Skargi dotyczyły przede wszystkim przeciąŻenia nauką z racjĺ skľócenia czasu

na opanowanie mateľiału w porównaniu do tego, którym dysponowali uczniowie gimnazjów'

Uczniowie i ich rodzice wskazywali takŻe na niepewność pľzyszłości dzieci, a takŻe na

zmęczenie i bľak czasu napozaszkolne aktywności.

Przyjęta w 1989 r. Konwencja o pľawach dziecka stanowi, Że we wszystkich

działclniclch doĘczqcych dzieci, podejmowanych przez pubĺiczne lub prywcttne insýĺucje

opieki społecznej, sqdy, włcldze ądministľacyjne lub ciąła ustawodawcze, Spľclwq nadľzędnq

będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecką.

Dlatego na nas' dorosłych (w tym na instytucjach publicznych) Spoczywa wielka

odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyĄi w sprawach dzieci. Powinniśmy

wsłuchiwać się w głos dzieci i jak najdokładniej poznać ich potrzeby. Warto przy tym
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podkreślić, Że nasze reakcje na zgłaszane problemy słuŻą budowaniu u dzieci i młodzieży

wzoÍca postępowania w ich przyszłym dorosłym życiu.

Chcąc blizej poznać, potrzeby uczniów klas siódmych, podjąłem decyzję o zbadaniu

sytuacji tej grupy dzieci. Nad przeprowadzaniem badania czuwał zespoł ekspertów

zdziedziny pedagogiki' W wylosowanych 76 szkołach w całej Polsce przeprowadzono

anonimowe ankiety. opľacowano kwestionariusze, a następnie pľZepľowadzono badanie

sondażowe' o opinię pytane były najwaŻniejsze grupy społeczności szkolnej: uczniowie klas

siódmych. ich nauczyciele, rodzice oraz dyľektoľzy szkół.

Wyniki badań pľZeprowadzonych ptzez Rzecznika Pľaw Dziecka pokazują

rzeczywistą sytuację siódmoklasistów w ľoku szkolnym 2O|7lŻOl8. Warto je dogłębnie

przeana|izować, by zyskać, wiedzę, z jakimi wyzwaniami borykają się ci młodzi ludzie.

Badanie powinno pomóc dyľektoľom, nauczycielom i szkolnym specjalistom odpowiedzieć

na pytanie' na któľe aspekty pracy na|eŻy szczególnie zwrócić uwagę? Czego dzieci

potrzebują i jak w związku z tym można im pomóc?

Raport Rzecznika Praw Dzięcka, przygotowany na podstawie sondażu opinii

młodzieży, ľodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół pn. Sytuacja uczniów klclsy VII

zreformowanej szkoły podstawowej, przekazuję na ręce Pani Minister z wnioskiem

o gľuntowną analizę sytuacji uczniów. Mam nadzieję, Że okaŻe się on pomocny

w planowanychprzez Panią Minister działaniach i posłuży udzieleniu skuteczniejszej pomocy

dzieciom, które w tym roku szkolnym staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej.

Działając na podstawie art. l}a onz art. l l ustawy z dnia 6 stycznia 2000 ľ.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U' z 2017 r. poz. 922), zwracam się do Pani Minister

o podjęcie działan ukierunkowanych na poprawę sytuacji uczniów ostatnich klas szkoły

podstawowej, a takŻe o włączenie tej pľoblematyki do zadań ľealizowanych w sposób

szczególny pÍzez Kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego.
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