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z uwagi na rosnącą liczbę spraw kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka w związku

z naruszaniem przez nauczycieli praw i dobra dziecka po raz kolejny zwracam się

o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia

1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania

dyscyplinarnego — Dz. U. z Nr 15, poz. 64 (poprzednie wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka

w tej kwestii do Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2011 r.

oraz 4 kwietnia 2012 r.”). W ostatniej odpowiedzi z 27 września 2012 r. zostałem

poinformowany, że wprowadzenie proponowanych przeze mnie zmian będzie możliwe

dopiero po nowelizacji ustawy — Karta Nauczyciela, oraz że działania w tym zakresie zostały

już podjęte2.

Mając na względzie, że od czasu tamtej deklaracji minęły już dwa lata, zwracam się

do Pani o zintensyfikowanie prac w powyższym zakresie. Przypominam tragedię, która

wstrząsnęła Polską dwa lata temu, kiedy to w jednej z rodzin zastępczych doszło

do zabójstwa dwójki dzieci powierzonych jej opiece. Być może do tej tragedii by nie doszło,

gdyby szkoła właściwie wypełniała swoje zadania. Pracownicy placówki, do której

uczęszczała ich biologiczna córka, mimo posiadanej wiedzy o występowaniu przemocy w tej

„http://brpd.goy.pllwystapienia
odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej z 27 września 2012 r. znak DWST — WPZN — 4231581BSZ1123

• 25latKonwencji
o Prawach Dziecka



rodzinie, nie podjęli działań, do których byli zobligowani na podstawie ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.

Nieprawidłowości w tym zakresie, pomimo że skutkowały śmiercią dwójki dzieci,

nie dostrzegł rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli, który umorzył postępowania

wyjaśniające prowadzone wobec pracowników wspomnianej szkoły. Brak możliwości

złożenia zażalenia na ww. postanowienie — na co zwracałem uwagę w wystąpieniu

do Ministra Edukacji Narodowej z 4 kwietnia 2012 r. — daje przyzwolenie na akceptowanie

sytuacji, w których interes dziecka nie jest zabezpieczony, a prawo nieprzestrzegane.

A przecież nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

powinien kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

z poszanowaniem ich godności osobistej. Nie należy zapominać też, że przemoc w rodzinie

narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia. Sprawca przemocy

wobec bliskich nie może czuć się bezkarny, gdyż dalej będzie stosował przemoc. Brak reakcji

na takie zachowania nieraz już doprowadziły do tragedii. Konieczne jest zatem wyciąganie

wniosków, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych zdarzeń. Martwi mnie, że tym

razem tak się nie stało i do tej pory właściwe uregulowania w tym zakresie nie zostały

wprowadzone.

Ponadto, dostrzegam konieczność rozszerzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej

na wszystkich nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych

placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne. Zgodnie z aktualną treścią

przepisu 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców

zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych

przez kościelne osoby prawne (Dz. U. Nr 204, poz. 1722 z późn. zm.) odpowiedzialności

dyscyplinarnej podlegają jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani. Z uwagi na skalę

negatywnych zjawisk zachodzących w ww. placówkach oraz konieczność poprawy

bezpieczeństwa uczniów niezbędne jest, aby za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub

obowiązkom, określonym w 2 ww. rozporządzenia, odpowiadali wszyscy nauczyciele, a nie

tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. lOa i art. 11 ustawy z dnia 6 stycznia

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

do Pani Minister z prośbą o informację, na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad



zmianą przepisów w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Będę wdzięczny

za potraktowanie sprawy jako pilnej.
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