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Szanowny Panie Michalak,
Dziękuję za list i wyrażone w nim zatroskanie odnośnie wdrażania prawa do edukacji
dzieci z mniejszości polskiej.
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka Republiki Litewskiej, opisująca podstawy prawne
i kompetencje Rzecznika, określa, że Rzecznik Praw Dziecka kontroluje i nadzoruje jak
przepisy Konstytucji Republiki Litewskiej, międzynarodowe traktaty Republiki Litewskiej,
akty prawne UE, ustawy i inne akty prawne Republiki Litewskiej regulujące ochronę praw
i dobra dzieci, są wdrażane na Litwie. W celu polepszenia ochrony praw dzieci, ochrony praw
i dobra dzieci jak również kontroli ochrony praw dzieci na Litwie, Rzecznik Praw Dziecka
stale monitoruje jak prawo dzieci do zdobywania edukacji ogólnokształcącej w języku
ojczystym jest wdrażane w oparciu o narodową kulturę dziecka.
Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych (Ustawa nr VIII-1548)
została ratyfikowana przez Sejm Republiki Litewskiej 17 lutego 2000 r. i reguluje status
mniejszości narodowych na Litwie. Ta Konwencja jest częścią systemu prawnego Litwy (Art.
138 Konstytucji). Traktaty Republiki Litewskiej, które weszły w życie, są obowiązujące na
Litwie (Art. 11 Ustawy o Traktatach). Prawa mniejszości narodowych w poszczególnych
obszarach są zabezpieczone poprzez środki opisane w odpowiednich ustawach (Ustawa
o Oświacie i innych aktach prawnych). Międzynarodowe akty prawne, jak również krajowe
ustawy gwarantują prawa dziecku do korzystania z dóbr swojej kultury, do ochrony języka,
obyczajów i tradycji. Wymienione standardy prawne, zapewniające dziecku prawo do
edukacji w oparciu o równe możliwości i bez przejawów dyskryminacji oraz prawo do
edukacji w języku ojczystym są tworzone z zachowaniem postanowień Ustawy o Oświacie.
Ustawa o Oświacie określa, że w rejonach gdzie mniejszości narodowe tradycyjnie
stanowią znaczną część populacji, na prośbę tej społeczności, gmina zapewnia możliwość
nauki w języku mniejszości (paragraf 7 art. 28 Ustawy o Oświacie). Par. 2 art. 30 Ustawy
o Oświacie określa, że w szkołach edukacji ogólnokształcącej i nieformalnej, przepisy
(z poszanowaniem wymogów rodziców i uczących się), zapewniają nauczanie w języku
mniejszości etnicznej oraz sprzyjają poznawaniu kultury mniejszości. Proces nauczania jest

przeprowadzany lub określone przedmioty są nauczane w języku mniejszości. Przedmiot
nauczania języka litewskiego jest elementem programu nauczania w takich szkołach.
W szkołach tych, podstawowy i główny program nauczania są wdrażane w języku
mniejszości narodowej, podczas gdy wybrane przedmioty programu mogą być nauczane
w języku litewskim, na prośbę rodziców (opiekunów, kuratorów); poboczny program
nauczania jest wdrażany w języku mniejszości narodowej. Przedmioty programu wybrane
przez uczących się mogą być nauczane w języku litewskim (podparagrafy 1 i 2 paragrafu 2
art. 30). Postanowienia par. 3 art. 30 przewidują, że państwowe i gminne szkoły edukacji
początkowej i szkoły nauczania ogólnokształcącego oferują uczącym się należącym do
mniejszości narodowych, możliwości dodatkowego pobierania nauki w ich języku ojczystym;
jest to zależne od rzeczywistej potrzeby i dostępności specjalistów danego języka oraz od tego
czy proces nauczania jest organizowany w innym języku. Zgodnie z postanowieniami par. 4
tego samego artykułu, osoba należąca do mniejszości narodowej, może pobierać naukę
w języku ojczystym w szkole, która wdraża programy edukacji nieformalnej lub w innej
jednostce edukacyjnej.
Paragraf 8 Regulacji nt. Oświaty i Mniejszości Narodowych, przyjętej 16 stycznia
2002 roku przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzeniem nr 56, przewiduje, że edukacja
litewskich mniejszości narodowych jest zarządzana zgodnie z przepisami
odzwierciedlającymi prawo do zachowania tożsamości narodowej i kulturowej oraz
określającymi strukturę instytucji edukacji mniejszości narodowych, treści przekazywanych
w ramach edukacji oraz specyfiki procesu jak również podstawowych zasad finansowania
edukacji mniejszości narodowych.
Prawa do edukacji mniejszości narodowych zawarte w ustawach Republiki Litewskiej
i w innych aktach prawnych są zgodne z założeniami demokratycznymi wpisanymi
w międzynarodowe instrumenty prawne.
Narodowe Biuro Kontroli na Litwie w swoim raporcie krajowym (19 maja 2008 r.
raport nr VA-P5-50-2-10)wskazało, że na Litwie jest wiele szkół gdzie średnia ilość grup
uczniów w klasach szkolnych nie osiąga przeciętnego poziomu ilości uczniów zalecanego
przez akty prawne.
Zauważa się, że proporcja ilości uczniów i nauczycieli w szkołach edukacji
ogólnokształcącej na Litwie jest najmniejsza, w porównaniu z innymi krajami europejskimi.
Nierówność tej proporcji w poszczególnych gminach pokazuje, że niezbędna jest reforma
sieci szkół w celu racjonalnego wykorzystania przydzielanych środków finansowych.
By osiągnąć zamierzone cele (zapewnić jakość edukacji i rozpowszechnić trwały,
dostępny, gwarantowany i społecznie uzasadniony system edukacyjny) określono
w postanowieniach Krajowej Strategii Edukacji 2003-2012 (Krajowa Strategia Edukacji
2003-2012 przyjęta 4 lipca 2003 przez Sejm Republiki Litewskiej, uchwała nr IX-1700)
odpowiedzialność samorządów za dostępność i jakość edukacji w ramach terytorium ich
działania.

Zgodnie z paragrafami 6 i 7 art. 28 Ustawy o Oświacie, gmina musi mieć do
dyspozycji wystarczającą ilość jednostek zapewniających programy edukacji początkowej,
podstawowej, średniej i nieformalnej, tym samym zapewniając edukację poszczególnym
osobom i gwarantując im prawo do nauki w języku państwowym, jak również sieć instytucji
zapewniających pomoc uczącym się, nauczycielom i szkołom oraz społecznościom gdzie
mniejszość narodowa tradycyjnie stanowi znaczną część społeczeństwa. Na prośbę tego
społeczeństwa, gmina zapewnia możliwość uczenia się w języku mniejszości narodowej.
Ustawa o Lokalnych Samorządach przewiduje, że organizacja edukacji ogólnokształcącej
dzieci i młodzieży jak i ogólnokształcące szkolenie dorosłych jest przypisane (ograniczona
autonomia) działalności gminy (samorządu). Racjonalna reforma sieci szkół edukacji
ogólnokształcącej jest ważną reformą , mającą na celu zapewnienie dziecku prawa i szansy do
wyboru instytucji edukacyjnej zaspakajającej edukacyjne potrzeby dziecka, dobro
społeczności, optymalną sieć placówek edukacyjnych itd. Należy zauważyć, że jednym
z powodów reformy sieci szkół edukacji ogólnokształcącej jest obniżenie ilości dzieci
w wieku szkolnym. Według statystyk (Ministerstwa Edukacji i Nauki) ilość dzieci w wieku
szkolnym w ramach edukacji ogólnokształcącej spadła o 20 000. W roku 2007 – 485 879
uczniów pobierało naukę w ramach edukacji ogólnokształcącej, w 2008 – 464 917 i 440 504
w roku 2009. Planuje się, że w tym roku liczba uczniów wyniesie 418 500 (w tym 29 000
pierwszoklasistów).
Rada Gminy reorganizuje, likwiduje i reformuje niezależnie edukację początkową
i inne nieformalne jednostki edukacyjne, podczas gdy, edukacja ogólnokształcąca, specjalna,
zawodowa oraz instytucje wspierające dziecko w wieku szkolnym, nauczyciele i szkoła, są
reorganizowane
i reformowane zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Rząd, par. 1 art. 44 Ustawy o Oświacie
(„kryteria reorganizacji, likwidacji i reformy edukacji ogólnokształcącej, specjalnej,
zawodowej i instytucji wspierających uczących się, nauczycieli i szkoły” przyjęte przez
Dekret Rządowy 14 czerwca 2004 r. nr 746). Minimalna ilość uczących się w klasach
w ramach szkół edukacji ogólnokształcącej i kryteria akredytacji programów edukacyjnych
zawarte w aktach prawnych stosowane są we wszystkich szkołach.
Poprawki do Ustawy o Oświacie są obecnie przedmiotem dyskusji w Sejmie
Republiki Litewskiej. Zapisy Projektu Ustawy mówiące o tym, że rodzaj edukacji w ramach
szkoły średniej zniknie do 2012, wzbudziły wiele dyskusji w społeczeństwie. Część
społeczności edukacyjnej (w tym polska i litewska) chce pozostawienia możliwości uczenia
się w ramach edukacji średniej lub w długoletnim gimnazjum od 1 do 12 klasy. To dlatego
Projekt Ustawy jest dostosowywany do zapisów określających następujące rodzaje edukacji
ogólnokształcącej: szkoła początkowa, pro-gimnazjum, szkoła podstawowa, szkoła średnia,
gimnazjum (par. 2 Art. 14 Projektu Ustawy o Oświacie). Zgodnie z dostosowanym projektem,
„długoletnie gimnazjum” gdzie dzieci byłyby edukowane od 1 do 12 klasy, mogłyby być
zarządzane przez szkoły wobec których stosuje się zasadę tzw. „pojedynczej okazji” itd.
Poprawki do Ustawy o Oświacie nie są jeszcze przyjęte.
Samorząd przy podejmowaniu reformy sieci szkół nauczania ogólnokształcącego,
musi przestrzegać zapisów aktów prawnych Republiki Litewskiej tj. musi wziąć pod uwagę

zapisy obowiązującej Ustawy o Oświacie i innych aktów prawnych podczas rozważania
możliwości wprowadzenia w określonej szkole programów nauczania szkoły średniej.
Dla przykładu, samorząd Wilna zaplanował, że od 2012 pozostaną 2 gimnazja, 10
szkół podstawowych i 3 początkowe, gdzie przedmioty będą nauczane w języku polskim.
Jednakże, nie pozwala to obiektywnie stwierdzić , że dzieci, które będą chciały uczyć się po
polsku, nie będą miały możliwości uczenia się zgodnie z programem szkoły średniej. Po
przyjęciu przez Sejm poprawek do Ustawy o Oświacie, samorządy nadal będą mogły
dostosować plany reformy sieci szkół edukacji ogólnokształcącej zgodnie z zapisami Ustawy.
Zapisy art. 2 i 28 Konwencji o Prawach Dziecka gwarantują wszystkie zapewnione
prawa, bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka,
religii, poglądów politycznych czy innych opinii, kraju pochodzenia, majątku,
niepełnosprawności, urodzenia lub innego statusu dziecka, czy jego rodziców lub prawnych
opiekunów, jak również prawo dziecka do edukacji na zasadzie równych możliwości.
Dyskryminacja w obszarze edukacji, może być pojmowana jako możliwość pozbawienia
pojedynczej osoby czy grupy osób, sposobności dążenia do jakiejkolwiek formy oraz jakości
(poziomu) edukacji. Wszystkie dzieci na Litwie mają realną łatwość w kwestii wyboru
instytucji edukacyjnej, tak by uczyły się zgodnie z programami szkoły początkowej,
podstawowej i średniej, bez dyskryminowania nauki w języku polskim. Obecnie, nie ma
powodu utrzymywać, że reforma sieci szkół i akty prawne (ich poprawki) odzwierciedlające
zmiany w systemie edukacji mogłyby naruszyć zapewnione dzieciom prawa w zakresie
edukacji.
Rzecznik Praw Dziecka dba o stosowne wdrażanie praw do edukacji dla wszystkich
dzieci, w tym dzieci z mniejszości narodowych (polskiej, rosyjskiej i innych) zgodnie
z obowiązkami nałożonymi przez ustawę.
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