MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 22 października 2014 r.
DKOW.501 5.73.2014

Sz. P.
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

odpowiadając na pismo z dnia 26 września 2014 r. (znak: ZEW/500/301/2014/JF), w sprawie zgłoszonych uwag do planowanych zmian przepisów
oświatowych w zakresie liczebności oddziału przedszkolnego oraz oddziałów
klas l-III, uprzejmie informuję.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty zrezygnowano
z zapisów dotyczących określenia liczebności dzieci w oddziałach
przedszkolnych przebywających pod opieką jednego nauczyciela
obowiązywać więc będą dotychczasowe przepisy wskazujące na liczbę
wychowanków w oddziale przedszkolnym.
-

Jednocześnie nie odstępujemy od określonego w ustawie z dnia 30 sierpnia
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz.
1265) standardu dotyczącego liczebności uczniów w oddziałach klas l-III do 25
został on zachowany.
-

Ewentualne zwiększenie liczby uczniów dotyczyć będzie wyjątkowej sytuacji tj.
przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły do oddziału, już
po rozpoczęciu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To jedyny przypadek,
w którym liczba uczniów w oddziale może zostać zwiększona.
-

-

Obecnie, dyrektor musi zorganizować pracę tak, aby w żadnym z oddziałów
klas pierwszych liczba uczniów nie przekraczała 25. W praktyce oznacza to, że
np. z dwóch działających do tej pory 25-osobowych oddziałów oraz jednego
nowego ucznia, musi utworzyć trzy oddziały klasy pierwszej. W efekcie jeden
z działających, już zintegrowanych oddziałów klas pierwszych musi zostać
podzielony. To natomiast oznacza dla dzieci uczących się w tym gronie od
początku roku szkolnego zmianę otoczenia, kolegów i nauczycieli. Taka
sytuacja powoduje rozdzielenie grupy rówieśników, między którymi zawiązały
się już relacje emocjonalne i koleżeńskie,
zrodziło się poczucie
bezpieczeństwa i więzi z wychowawcą.
Należy równocześnie podkreślić, że jeżeli do oddziału szkolnego klas 1- III
(oczywiście w ciągu roku szkolnego) zostanie przyjętych więcej niż dwóch
uczniów, zatrudnia się asystenta nauczyciela. Zatrudnienie asystenta
nauczyciela staje się obowiązkiem dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego.
Takie rozwiązanie wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia
uczniom właściwych warunków realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
oraz indywidualizacji procesu nauczania, w tym właściwego stymulowania
rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego ucznia.
Dodatkowo wyjaśniam, że projektowana zmiana wynika również z treści
wniosków i pism kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej,
dotyczących dopuszczenia możliwości przyjęcia w czasie roku szkolnego
dziecka do oddziału, który to oddział liczy już 25 dzieci.
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