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Szanowny Panie Ministrze,  
 

odpowiadając na pismo nr ZEW.422.16.2018.KD z 1 października 2018 r.  
w sprawie uwzględnienia problemów sygnalizowanych w Raporcie Rzecznika 
Praw Dziecka pn. Sytuacja uczniów klasy VII zreformowanej szkoły  
podstawowej w działaniach z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku 
szkolnym 2018/2019, uprzejmie informuję. 

Wszystkie podejmowane przez Ministra Edukacji Narodowej działania stawiają 
w centrum dziecko – ucznia i zmierzają do osiągnięcia celu, którym jest 
zapewnienie mu warunków niezbędnych do rozwoju oraz przygotowanie  
go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. Każdego roku 
Minister Edukacji Narodowej, wskazując podstawowe kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa, określa także zadania z zakresu nadzoru 
pedagogicznego, w tym: 

 tematy kontroli planowych, 

 zakresy ewaluacji, 

 zakresy monitorowania. 

W roku szkolnym 2018/2019 jest nim np. Ocena prawidłowości zapewnienia 
uczniom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie 
kurator oświaty, uwzględniając wnioski z nadzoru pedagogicznego,  
ma możliwość określenia liczby ewaluacji w wybranym przez siebie zakresie. 

Jednym z określonych ustawowo zadań nadzoru pedagogicznego, oprócz 
oceniania stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej, 



 

 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, jest udzielanie 
pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań.  

Minister Edukacji Narodowej podziela stanowisko, że nie może być 
przyzwolenia na łamanie praw dziecka w polskiej szkole, dlatego z uwagą 
zapoznał się z raportem pn. Sytuacja uczniów klasy VII zreformowanej szkoły 
podstawowej. 

Minister Edukacji Narodowej na bieżąco prowadzi analizy spraw wpływających 
do MEN, w tym przekazywanych przez Rzecznika Praw Dziecka  
oraz sprawozdań rocznych i stałego monitoringu prowadzonego przez 
kuratorów oświaty w województwach. Swoje stanowisko przedstawił  
w odpowiedzi z 20 września 2018 r.1  

Odnosząc się do kwestii roli kuratorów oświaty we wdrażaniu reformy związanej 
z wygaszeniem kształcenia na poziomie gimnazjalnym i przywróceniem 
ośmioletniej szkoły podstawowej, należy zauważyć, że jednostki samorządu 
terytorialnego, przedstawiając sposób dostosowania sieci szkół do nowego 
ustroju szkolnego, opierały się na strukturze już istniejącej. Na kształt sieci - 
wskutek zmian ustawowych z roku 2009 - kuratorzy nie mieli wpływu aż do roku 
2016. Oznacza to, że w dużej mierze kształt sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów przedstawiony do zaopiniowania kuratorom na początku roku 2017, 
był wynikiem decyzji organów stanowiących gmin podejmowanych w stanie 
prawnym, kiedy to opinia kuratora oświaty w zakresie likwidacji szkół oraz 
kształtu ich obwodów, nie była opinią wiążącą.  

Jednocześnie mając na uwadze, że zarówno prawa, jak i potrzeby uczniów 
powinny być respektowane, Minister Edukacji Narodowej zwrócił się  
do wszystkich kuratorów oświaty z prośbą o analizę raportu  
oraz odpowiedzi na problemy w nim sygnalizowane. Wskazał również  
na konieczność uwzględnienia poruszanych kwestii w działaniach 
prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego nad szkołami/placówkami  
w roku szkolnym 2018/2019 adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb w tym 
zakresie (kopia pisma w załączeniu). 
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