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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Warszawa,471istopada 2016 r. 
DPPI-WPPiP.400.12.2016.JS 

Pan 
Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Ministrze, 

odnosząc się  do pisma nr ZEW.422.37.2016.JF z25 października 2016 r. 
w sprawie projektów: 

ustawy — Prawo oświatowe, 
ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę  — Prawo oświatowe, 

dziękuję  za analizę  ww. projektów oraz nadesłane uwagi i jednocześnie proszę  
o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Uprzejmie informuję, że projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne 
wygaszanie gimnazjów. Określono kilka wariantów wygaszania gimnazjów, 
które może być  realizowane poprzez: 

przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią  szkołę  
podstawową  lub 
włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, 
przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum, 
włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum, 
przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową  szkołę  I 
stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoty I stopnia. 

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia 
do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej 
niebędącej jednostką  samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej 
prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum. Projekt 
ustawy określa warunki i terminy obowiązujące przy przeprowadzaniu tych 
zmian. 



Równocześnie, uprzejmie informuję, że problematyka dotycząca zapewnienia 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniom ostatnio często pojawia się  
w centrum debaty publicznej. Wyniki prowadzonych w Polsce badań  nie 
uprawniają  do sformułowania tezy o nasilaniu się  zagrożeń, w szczególności 
agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, jednakże wskazują  
na niską  efektywność  podejmowanych przez szkoły oddziaływań  
wychowawczych i profilaktycznych, a także na pojawienie się  nowych rodzajów 
zachowań  agresywnych, np. związanych z korzystaniem z urządzeń  
elektronicznych (tzw. cyberprzemoc). Stosunkowo często agresja elektroniczna 
występuje wśród gimnazjalistów. To najtrudniejszy objaw szykanowania, 
obrażania, poniżania, czy ośmieszania nie tylko dlatego, że jest to obszar 
niewidoczny dla dorosłych — ale przede wszystkim z tego względu, 
iż  najczęściej przechodzi do świata poza szkołą. Wyniki raportu IBE1  wskazują, 
iż  80% dręczonych uczniów biorących udział  w badaniu czuje negatywne 
nastawienie do klasy. Uczniowie mają  obniżone poczucie własnej wartości, 
są  mniej otwarci na innych, bardziej zamknięci w swoim nieprzyjaznym 
rozwojowi świecie. Najbardziej na przemoc narażone są  dzieci/młodzież, które 
mają  dużą  potrzebę  akceptacji ze strony innych. Według przytoczonych 
powyżej badań  młodsi uczniowie częściej narażeni są  na przemoc fizyczną, zaś  
w gimnazjum mamy przede wszystkim do czynienia z przemocą  psychiczną. 
To właśnie ta forma przemocy niesie ze sobą  największe uszczerbki 
dla psychiki młodego człowieka. Stąd zauważyć  należy, iż  przypadający 
na gimnazjum czas rozwoju młodego człowieka jest okresem szczególnie 
narażonym na tę  formę  przemocy. 

Warto zwrócić  też  uwagę  na ustalenia poczynione przez Najwyższą  Izbę  
Kontroli w toku kontroli pn. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej (P/13/068), przeprowadzonej w szkołach i organach 
prowadzących w latach 2011-2013: w „Informacji o wynikach kontroli"2  
podkreślono, że „trudności wychowawcze w grupie dzieci i młodzieży występują  
w dużym nasileniu we wszystkich typach szkół", jednak „szczególnie 
w gimnazjach wielu uczniów prezentuje nieprawidłowe wzorce zachowań  
powstałe we wczesnym dzieciństwie i utrwalone na wcześniejszych etapach 
edukacji". 

Zmiana struktury systemu szkolnictwa nie przekłada się  wprost na poziom 
bezpieczeństwa uczniów. Poprawę  stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
można osiągnąć  tylko poprzez wzmocnienie bezpośrednich oddziaływań  
wychowawczych realizowanych w szkołach (placówkach), dostosowanych 
do uwarunkowań  lokalnych i potrzeb oraz oczekiwań  uczniów i uczennic, 
a także ich rodziców i opiekunów. Proponowane zmiany obejmują  szereg 
rozwiązań  mających na celu wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. 

1  Raport z badania „Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach". IBE, Warszawa 
2015 
2 Informacja o wynikach kontroli Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
Warszawa 2014. 
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Zmiana systemu szkolnego z obecnego: 6-letniej szkoły podstawowej, 
3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego 
technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej na: 8-letnia szkołę  
podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum 
i dwustopniową  szkołę  branżową: pierwszy stopień  - 3-letnią  i drugi stopień  - 
2-letnią  nie spowoduje zwiększenia problemów wychowawczych, gdyż  
uczniowie gimnazjum, którzy mieliby zmienić  szkołę  i środowisko kolegów 
i koleżanek będą  się  uczyli w tej samej szkole podstawowej tylko wydłużonej 
o 2 lata szkolne, a więc unikną  stresu związanego ze zmianą  otoczenia i szkoły. 
Dla tych uczniów zmiana szkoły na wybraną  przez siebie szkołę  
ponadpodstawową  nastąpi dopiero za dwa lata, wtedy już  będą  starsi i bardziej 
dojrzali do podejmowania decyzji wyboru szkoty dalszego, kolejnego etapu 
kształcenia. 

Ponadto w przepisach projektu ustawy zaproponowano połączenie szkolnego 
programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument 
zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym 
skierowane do uczniów, uwzględniającym wnioski z przeprowadzonej diagnozy 
potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej 
społeczności szkolnej. Połączenie programu profilaktyki stanowi naturalne 
uzupełnienie programu wychowawczego, który powinien tworzyć  spójną  całość  
°dziab/NA/a() wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, 
z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów i całego 
środowiska szkolnego. Program wychowawczo-profilaktyczny będzie 
uchwalany przez radę  rodziców w porozumieniu z radą  pedagogiczną  podobnie 
jak obecnie, a w przypadku braku porozumienia tych organów szkoły, program 
ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. 

Zadania wychowawcze odpowiednio dostosowane do możliwości i potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów dla poszczególnych typów szkół  zostaną  
określone w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dostosowanej 
do nowego systemu szkolnego. 

Zmiany treści, celów i zadań  wychowawczych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół  będą  dotyczyły 
określenia zadań/zagadnień  wychowawczych również  dla części zajęć  
z wychowawcą, podobnie jak w przypadku innych obowiązkowych zajęć  
edukacyjnych. Szczególnej uwagi wymaga rozszerzenie treści, które określać  
i promować  będą  właściwe zachowania, prozdrowotne, postawy prospołeczne, 
empatię  i przyjazne kontakty w szkole i poza szkołą. Proces nauczania 
i wychowania uczniów w szkołach i placówkach oświatowych powinien być  
spójny, dlatego szczególnie ważne jest, aby treści nauczania 
i kształtowanie postaw uczniów odnosiło się  do wszystkich wartości 
pozytywnych. Umiejętności psychospołeczne uczniów - istotne z punktu 
widzenia przeciwdziałania uzależnieniom oraz agresji i przemocy - rozwijane są  
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również  w ramach obowiązkowych zajęć  edukacyjnych zawartych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla danych typów szkół. 

Natomiast szczegółowe cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne, w tym 
wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego powinien określać  
statut szkoły, ponieważ  to szkoła (dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
oraz rodzice) jest bezpośrednio odpowiedzialna za wszystkie oddziaływania 
wychowawcze i profilaktyczne kierowane do uczniów. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej podziela opinię  Pana Rzecznika dotyczącą  
bezpieczeństwa uczniów, w tym zakresie, że na obraz bezpiecznej i przyjaznej 
szkoły składa się  wiele obszarów i uwarunkowań. Praca nad właściwym 
funkcjonowaniem ucznia we wszystkich wymiarach wymaga czasu, a więc w 8-
letniej szkole podstawowej będzie właśnie dłuższa o 2 lata, niż  obecnie w 6-
letniej szkole podstawowej. Pozytywny klimat szkoły jest efektem współpracy 
wszystkich pracowników tej samej szkoty podstawowej i środowiska — 
dyrektora, nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów, którzy są  już  znani. 
Natomiast stworzenie przyjaznego klimatu w nowej szkole gimnazjalnej, 
w nowym nieznanym środowisku właśnie wymaga więcej czasu nawet 
na wzajemne poznanie się  i akceptację. 

Uczniowie w szkole nowego systemu, tak jak ma to miejsce obecnie, nie będą  
pozbawieni swobodnego wyrażania własnej opinii. Uczniowie powinni 
znajdować  informacje na temat życia publicznego, wyrażać  własne zdanie 
w wybranych sprawach publicznych i potrafić  je uzasadnić  oraz powinni być  
otwarci na sprawy odmienne. Każda szkoła ma obowiązek kształtować  postawy 
uczniów oraz uczyć  interpretowania i wartościowania, dostrzegania 
zróżnicowanych postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych 
etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtować  tożsamość  ucznia. 

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adekwatnej 
do rozpoznanych potrzeb w tym zakresie, należy do kompetencji dyrektora 
szkoły. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje 
m. in. dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności 
psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, odpowiednio 
do rozpoznanych wcześniej potrzeb uczniów. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie 
zajęć  rozwijających uzdolnienia, zajęć  specjalistycznych oraz porad 
i konsultacji. 

Ponadto zauważyć  należy, iż  to zadaniem organu prowadzącego szkołę  jest 
m.in. zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz wyposażenie szkoły 
w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 
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nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań  
statutowych (art. 5 ust. 7 pkt 1 i 4 ustawy o systemie oświaty). 

Wśród czynników ryzyka i czynników chroniących uczniów raport IBE2  
wskazuje, że na przemoc mogą  być  bardziej niż  inni narażeni uczniowie 
o pewnych cechach indywidualnych, takich jak chociażby wiek lub płeć. 
Znaczenie pozytywne i negatywne mogą  mieć  też  cechy takie jak relacje 
z rodzinami, innymi uczniami, typ i klimat szkoły. Wymienione zostały różne 
poziomy, na których mogą  występować  rozmaite czynniki ryzyka i czynniki 
chroniące ucznia przed przemocą: 

I poziom indywidualny: uczeń; 
relacje: koledzy/koleżanki z klasy, rodzice, nauczyciele; 
grupa/klasa; 
środowisko szkolne; 
i dopiero na końcu system edukacji/społeczeństwo. 

Takie podejście, biorące pod uwagę  nie tylko indywidualne, ale grupowe 
i środowiskowe czynniki ryzyka oraz ich powiązania, związane jest 
z perspektywą  społeczno-ekologiczną  oraz koncepcją  „odporności", określanej 
po angielsku jako resilience. W badaniach mieszczących się  w nurcie 
społeczno-ekologicznym przyjmuje się, że rozwój człowieka zachodzi 
w pewnym środowisku, na który składają  się  między innymi rodzina, rówieśnicy, 
ale też  szkoła, społeczność  lokalna, media (obszerny przegląd badań  
prowadzonych w tym nurcie prezentuje K. Ostaszewski w 2012 r.) W ramach 
koncepcji resilience akcentuje się  rolę  różnych cech jednostkowych 
i środowiskowych w zwiększaniu lub zmniejszaniu ryzyka narażenia ucznia 
na różne negatywne zjawiska lub przejawiania przez niego ryzykownych 
zachowań. 
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Z poważaniem, 

E Mewka] 


