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Rzecznik Praw Dziecka wyraŻa zaniepokojenie inťormacjami na temat nieľównego

traktowania dzieci startujących w konkuľsach przedmiotolvych organizowanych pÍZez

kuľatorów oświaty. Z docierających do Rzecznika Pľaw Dziecka danych wynika, że konkursy

te nie przewidują ztóŻnicowania progľamowego w przypadku uczniów klas tľzecich

gimnazjów i uczniów klas ósmych. W jednej z publikacjil wskazuje się na ogľomny problem

w przypadku konkuľsőw z języków obcych' będących drugim nauczanym językiem obcym

w danej szkole' oczywistym wydaje się, że ogromne znaczeníe ma w tym przypadku czas

trwania nauki tego języka. Z przyÍoczonej w artykule wypowiedzi nauczycielki wynika,

Że nie jest mozliwe przygotowanie ucznia do tego konkuľsu w ciągu jednego ľoku nauki,

a takim właśnie czasem dysponują uczniowie obecnych klas ósmych, ktőrzy chcieliby wziąć,

w nim udział (uczniowie gimnazjum mieli na opanowanie tego materiału dwa lata).

W tej sýuacji szanse ósmoklasistów na awansowanie do kolejnych etapów konkursu

i uzyskanie statusu laureata bądż finalisty zostały pomniejszone. Uczniowie ci są zatem

w gorszym połoŻeniu nizich koleżanki i koledzy z ostatniej klasy gimnazjum.

Stworzenie odpowiednich możliwości uczniom do udziału w konkursach

przedmiotov\rych jest bardzo waŻnym czynnikiem motywującym ich do rozwijania

indywidualnych zainteľesowań' zdolności i pasji. Jednocześnie, z uwagi na Znaczenie statusu

ťrnalisty i laureata w tych konkursach z punktu widzenia zasad ľekrutacji do szkół

ponadpodstawowych' Są one okazją do zwiększenia szans na sukces w procesie rekrutacji
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do wymaľzonych szkół ponadpodstawowych. Dlatego w ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka

konieczne jest zapewnienie ľównych SZanS wszystkim uczestnikom tych przedsięwzięć.

popÍZez m.in. uwzględnienie róznic pľogľamowych w toku edukacji przebiegającej obecnie

dwutorowo - zgodnie z dawnym Systemem i tym po reformie. Sytuacja. w któľej uczniowie

mają do rozwiązania identyczne zadania' pomimo znaczących ľóżnic pľogľamowych i ilości

czasu przeznaczonego na opanowanie materiału jest niedopuszczalna z uwagi

na nierespektowanie zasady ľówności obywateli wobec pľawa ijawną ich dyskľyminację.

Konstytucja RP w art'32 stanowi. Że wszyscy są wobec pľawa ľówni i wszyscy mają

prawo do ľównego traktowania przez władze publiczne (ust. l). Nikt nie moŻe być

dyskľyminowany w Życíu politycznym, społecznym lub gospodarczym Z jakiejkolwiek

pÍZyczyny (ust' 2).

Mając powyŻsze nauwadze, działając namocyart. ll ustawy zdnia6stycznia2OO0ľ.

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

z zapyĄaniem, czy kwestia dostosowania kuratoryjnych konkursów przedmiotovvych

(nie tylko językowych) do zmienionego reformą polskiego systemu szkolnego,

w szczególności w zakĺesie konieczności uwzględnienia rőŻnic progľamowych w przypadku

uczniów kontynuujących edukację w dotychczasowym tľybie i pieľwszego rocznika objętego

zmianami, byŁa przedmiotem analízy ľesortu edukacji? Pľoszę ľównież o wskazanie' jakie

ew. dziaŁanía zamierza podjąc Pani Ministeľ w celu zagwarantowania realizacji zasady

równego tľaktowania w przypadku tegoľocznych ósmoklasistów biorących udział

w konkursach pľzedmiotowych?
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