
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
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2017 r. 

DWKI-WPB.512.2.2017.D1 

Pan 
Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Ministtze, 

bardzo dziękuję  za wyrazy wdzięczności za działania związane z niebezpiecznym 
zjawiskiem podejmowania przez dzieci zachowań  ryzykownych. 
Odnosząc się  do pisma z 20 marca 2017 roku nr ZEW.422.8.2017.ES w sprawie 
monitorowania problemu zachowań  autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz 
gromadzenia w systemie oświaty danych dotyczących liczby prób samobójczych 
i samouszkodzeń  ciała małoletnich uczniów, uprzejmie informuję. 

Podzielam pogląd, że wyniki badań  wskazujące na wzrost liczby prób samobójczych 
wśród dzieci i młodzieży budzą  najwyższy niepokój i dlatego determinują  
podejmowanie działań  mających na celu ograniczenie skali tego zjawiska. Planowanie 
i efektywne realizowanie profilaktyki zdrowia jest kluczowym zagadnieniem 
realizowanym na poziomie ponadresortowym i międzyresortowym. Stąd profilaktyka 
problemów zdrowia psychicznego jest jednym z celów operacyjnych Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-20201  koordynowanego przez Ministerstwo Zdrowia, 
którego beneficjentem jest także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na poziomie 
programu podejmowane będą  liczne działania, w tym działania dla dzieci i młodzieży 
nakierowane na osiągnięcie przez nich dobrostanu psychicznego, czyli jednego 
z czynników wpływających na doświadczanie pozytywnych emocji i wysokiego 
poziomu zadowolenia z życia. 

Pragnę  podkreślić, iż  brak jest jednoznacznych przesłanek, aby wnioskować  łączenie 
aktów autoagresji z powszechnym dostępem dzieci i młodzieży do mediów 
elektronicznych czy też  korzystaniem z gier komputerowych. Eksperci nie potwierdzają  
istnienia korelacji wskazujących na bezpośredni związek przyczynowo - skutkowy 
pomiędzy tymi zjawiskami. Bezspornie niekontrolowany dostęp do komputera 
i Internetu może powodować  konsekwencje zaburzające prawidłowy rozwój dziecka. 
Kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie są  stosunkowo dobrze 
rozpoznane, ponieważ  badania w tym obszarze prowadzone są  od początku 

1  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na 
lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492). 
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stosowania komputerów w nauczaniu szkolnym2. Dane statystyczne Komendy 
Głównej Policji z 2014 roku potwierdzają, że wśród dzieci i młodzieży do 19 roku życia 
zamachy samobójcze podejmowane były przez ok. 0,0096% populacji (tj. 499 osób). 
Dla populacji do 18 roku życia tendencja od 2014 roku jest spadkowa (2014 r. - 127 
osoby, 2015 r. —119 osób iw 2016 r. - 103 osoby). 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ze szczególną  uwagą  traktuje problem zachowań  
ryzykownych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Z rozwojem nowych 
technologii nieodłącznie związane jest wykorzystywanie ich w celach edukacyjnych, 
informacyjnych czy społecznych i niestety także sprzecznych z normami prawno-
etycznymi czy też  wręcz w celach przestępczych. Niestety to negatywne zjawisko 
społeczne objęto również  populację  dzieci i młodzieży szkolnej. 

Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 
wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-
komunikacyjnych jest jednym z podstawowych standardów funkcjonowania systemu 
oświaty3. Ustawa o systemie oświaty nakłada na szkoły (placówki) korzystające 
z Internetu obowiązek podejmowania działań  zabezpieczających uczniów 
przed dostępem do treści, które mogą  stanowić  zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju. Działania te obejmują  w szczególności zainstalowanie i aktualizowanie 
oprogramowania zabezpieczającego przed treściami niepożądanymi dla uczniów4. 
O doborze konkretnych środków i form realizacji tego obowiązku decyduje dyrektor 
szkoty (placówki), który sprawuje opiekę  nad uczniami oraz stwarza warunki 
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne5. 

Podstawową  wiedzę  dotyczącą  zagrożeń  występujących w świecie wirtualnym 
oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu uczniowie zdobywają  w toku 
obowiązkowych zajęć  edukacyjnych. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
kładzie nacisk na kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój, zwraca 
uwagę  na dbałość  o bezpieczeństwo własne i innych ludzi. W trakcie kształcenia 
w szkole uczniowie są  również  przygotowywani do stosowania norm etycznych 
i prawnych związanych z rozpowszechnianiem programów komputerowych, 
bezpieczeństwem i ochroną  danych oraz informacji w komputerze i w sieciach 
komputerowych. 
Umiejętności psychospołeczne uczniów istotne z punktu widzenia zabezpieczenia 
przed negatywnymi skutkami korzystania z komputera, Internetu czy multimediów, 
są  rozwijane w toku kształcenia. Ponadto każda szkoła obowiązana jest realizować  
działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz działania 
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli I rodziców. 
Programy tych działań  uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą  pedagogiczną6. 
Od nowego roku szkolnego 2017/2018, zgodnie z przepisem art. 26 ustawy Prawo 
oświatowe szkoły i placówki oświatowe będą  miały obowiązek realizacji programu 

2  Międzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej Health Behaviour in 
School-aged chi/dren (HBSC, Polska 2014); 
3  Art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 
zm.). 
4  Art. 4a ustawy o systemie oświaty. 
5  Art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. 
6  Art. 54 ust.2 ustawy o systemie oświaty. 
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wychowawczo-profilaktycznego opracowanego na podstawie przeprowadzonej 
diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. 
Realizowane treści i działania profilaktyczne będą  dostosowane do potrzeb 
rozwojowych uczniów i skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Zatem takie szerokie podejście do wszystkich interesariuszy szkoły z oddziaływaniami 
profilaktycznymi po uprzednim rozpoznaniu ich potrzeb umożliwi każdej społeczności 
trafne i skuteczne działania profilaktyczne. Należy podkreślić, że wszystkie te działania 
będą  monitorowane przez organy nadzoru pedagogicznego. 

Zgodnie z podziałem kompetencji w obszarze zarządzania oświatą  nadzór 
nad funkcjonowaniem szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych 
sprawuje organ prowadzący7. Tak więc wskazane przez Najwyższą  Izbę  Kontroli9  
zaniedbania dyrektorów szkół  polegające na braku zabezpieczenia dostępu uczniów 
do treści mogących stanowić  zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju powinny 
spotkać  się  z adekwatną  reakcją  organu prowadzącego i znaleźć  odzwierciedlenie np. 
w ocenie ich pracy. Niezależnie od powyższego zapewnienie przedmiotowych 
zabezpieczeń  jest i nadal będzie kontrolowane także w toku nadzoru pedagogicznego, 
który obejmuje, m.in. - zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki9. 

Wspomnieć  należy, iż  istotne wsparcie dla szkół  w zapewnieniu bezpieczeństwa 
przy korzystaniu z komputera, Internetu i multimediów stanowi Rządowy program 
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach — Bezpieczna +. 
W ramach tego programu jest realizowane zadanie włączania rodziców uczniów 
w działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a jednym z celów 
szczegółowych programu jest poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich 
rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania 
na zagrożenia. 
Odnosząc się  do postulatu dotyczącego monitorowania problemu zachowań  
autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży, uprzejmie informuję, że zagadnienie 
to obejmuje monitoring prowadzony w ramach nadzoru pedagogicznego w szkołach 
i placówkach oświatowych w formie ewaluacji zewnętrznej. 
Należy dodać, że dane o próbach i zamachach samobójczych wśród dzieci i młodzieży 
są  zbierane i powszechnie dostępne na stronie Komendy Głównej Policji i GUS. 

Poza tym pragnę  nadmienić, iż  bezpośredni związek takich zachowań  ze stanem 
zdrowia psychicznego oraz problematyka szeroko rozumianej profilaktyki w tym 
zakresie co do zasady należy do właściwości Ministerstwa Zdrowia. Stąd też  
podejmowane przez oba resorty działania maja charakter uzupełniający się  względem 
stosowanych oddziaływań. 
Planowanie efektywnej polityki zdrowotnej nie jest uwarunkowane pozyskiwaniem 
i rejestrowaniem w systemie oświaty danych dotyczących liczby zamierzonych 
samouszkodzeń  wśród dzieci i młodzieży, które w ich wyniku trafiłyby do placówek 
służby zdrowia. Przypadki aktów autoagresji mają  miejsce zazwyczaj poza szkołą, 

7  Art. 34a ustawy o systemie oświaty. 
Informacja o wynikach kontroli Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych (P/16/099), 

NIK, Warszawa, 2017. 
9  Art. 33 ust. 2 pkt 6 ustawy o systemie oświaty. 
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zatem próba pozyskania takich danych przez szkołę  mogłaby być  postrzegana jako 
nieuprawnione ingerowanie w sprawy rodziny. Nie kwestionując potrzeby stworzenia 
rejestru prób samobójczych na potrzeby profilaktyki zdrowotnej (funkcjonowanie 
takiego rejestru umożliwiłoby otoczenie znajdujących się  w nim osób efektywną  
specjalistyczną  opieką), wyrażam opinię, iż  niecelowe jest konstruowanie takiego 
rejestru odrębnie dla dzieci i młodzieży w ramach systemu oświaty. 
Z badań  wynika, że znaczny odsetek nastolatków, którzy podjęli próbę  samobójstwa, 
wcześniej bezskutecznie poszukiwało pomocy u doroslychlo. Tak więc integralnym 
elementem efektywnej profilaktyki zachowań  autoagresywnych powinno być  
podniesienie kompetencji osób sprawujących opiekę  nad dziećmi — wychowawców, 
nauczycieli, rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów zaburzeń  psychicznych 
u dzieci i młodzieży. Umiejętność  rozpoznania problemu na wczesnym etapie jego 
powstania umożliwi podjęcie stosownych działań, m.in. skierowanie dziecka do 
właściwego specjalisty. Bardzo ważne znaczenie mają  właściwe relacje w społeczności 
szkolnej, co jest szczególnie akcentowane w polityce oświatowej państwa 
ukierunkowanej, m.in., na wzmocnienie funkcji wychowawczej i profilaktycznej szkoty. 

Pragnę  nadmienić, iż  od końca kwietnia br. Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzić  będzie szkolenia przygotowujące 
nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych z całej Polski do wsparcia szkół  
i placówek w prowadzeniu przez nie skutecznych i efektywnych oddziaływań  
profilaktycznych, które z kolei będą  wynikiem przeprowadzonej w środowisku szkolnym 
diagnozy potrzeb. 

Z poważaniem, 

Z upowatiienia.  
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Marzena Machałek 
Sekretarz Stanu 

/ — podpisany cyfrowo/ 

10 A. Bombik, D. Olejniczak "Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 13 Nr 2 (2014) — 
http://ceish.icm.edu.plicejshielement/bwmetal.elemenłdeskliqht-76c86143-1841-449b-bfe8-
54eccl3bd950/c/Babik  A Olejniczak D 2014 Uwarunkowania i profilaktyka samoboistw wsrod.pdf 
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