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Pani
Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej

L2R L)
wypełniając zobowiązanie nałożone na Rzecznika Praw Dziecka ustawą z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), pragnę

zwrócić uwagę Pani Minister na konieczność wzmocnienia ochrony dzieci przebywających w

niepublicznych placówkach.

W świetle obowiązujących przepisów osoby prawne i ńzyczne mogą zakładać

niepubliczne szkoły i placówki oświatowe po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej

przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednak tylko w przypadku szkół, ubiegających się

o nadanie uprawnień szkoły publicznej, powyższy wpis jest uwarunkowany pozytywną opinią

kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej wybrane kształcenie zawodowe — także

właściwego ministra, zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ponadto, przepisy prawa

zobowiązują kuratora oświaty tylko w przypadku szkół niepublicznych, które uzyskały

uprawnienia szkoły publicznej, do przeprowadzenia kontroli w ciągu pierwszych 6 miesięcy

ich działalności (art. 85 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Powyższe uregulowanie

nie dotyczy niepublicznych placówek.

Analiza spraw wpływających do mojego Biura (w tym sytuacji dzieci przebywających

w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zabrzu) jednoznacznie wskazuje na potrzebę

wprowadzenia analogicznych rozwiązań prawnych w odniesieniu do niepublicznych

placówek. Zwracam się zatem do Pani Minister z prośbą o podjęcie działań zmierzających

do zmiany przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), polegających na:

1) wprowadzeniu wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty gwarantującej,

że organizacja niepublicznej placówki nie będzie pozostawała w sprzeczności



z realizacją praw dziecka, przed dokonaniem jej wpisu do ewidencji prowadzonej

przez jednostkę samorządu terytoriahiego,

2) wprowadzeniu wymogu zbadania jej działalności przez kuratora oświaty w ciągu

pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a w szczególności zaś

stwierdzenia, czy sposób jej funkcjonowania jest zgodny z obowiązującymi

przepisami, w tym - z prawami dziecka.

Jednocześnie zwracam uwagę Pani Minister na niedostateczne uregulowania

w zakresie nadzoru pedagogicznego funkcjonujące w obecnym prawie oświatowym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) nie określa częstotliwości

z jaką kuratorzy oświaty powinni wykonywać zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego

w szkołach i placówkach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych). Praktyka pokazuje,

że placówki funkcjonują bez nadzoru pedagogicznego nawet po kilka lat. W przypadku

Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Zabrzu, od chwili wejścia w życie nowego

rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego (tj. od 2009 r.), placówka ta nie była

kontrolowana ani razu, pomimo wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości, skutkujących

wyrokiem karnym wobec jej dyrektora i koniecznością wymiany większości pracowników.

Śląski Kurator Oświaty poinformował Rzecznika, że placówki tej nie iiylosowano

do czynności planowych oraz nie wskazano do kontroli doraźnej z powodu braku skarg

i interwencji. Niezbędne wydaje się więc wprowadzenie w cytowanym rozporządzeniu takich

zmian, które eliminowałyby ww. sytuacje i uniezależniały prowadzenie nadzoru od wyniku

losowania bądź braku skarg.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) proszę Panią Minister o analizę problemu, a także podjęcie

działań, które będą służyły realizacji przedstawionych przeze ninie postulatów. Będę

wdzięczny za poinformowanie mnie o zajętym stanowisku.
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