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tegoroczna dyskusja dotycząca możliwości przyjęcia w uchwałach rad gmin

dodatkowego kryterium rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, jakim jest „poddanie

dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym”, budzi wiele kontrowersji. Jej zwolennicy

argumentują wprowadzenie takiego rozwiązania potrzebą wsparcia dla programu

obligatoryjnych szczepień oraz troską o zdrowie dzieci.

Jako Rzecznik Praw Dziecka stoję na stanowisku, że szczepienia ochronne

są skutecznym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Chcę podkreślić, że nie

popieram w żadnej mierze postaw lekceważących prawny obowiązek szczepienia dzieci.

Jednakże mając na uwadze prawo dziecka do nauki i prawo do ochrony zdrowia

— których to bezpośrednio dotyczy przedstawiona wyżej społeczna debata — należy zauważyć,

iż niedopuszczalna jest sytuacja, gdy realizacja jednego prawa dziecka odbywa się poprzez

ograniczanie innego.

Ponadto analizując problem uwarunkowania dostępu dziecka do przedszkola

publicznego od przedłożenia stosownej dokumentacji o zrealizowanych szczepieniach

ochronnych, stwierdzam, że może pojawiać się wątpliwość w zakresie legalności

wprowadzenia takich rozwiązań.

W związku z powyższym, na mocy art. lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
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stanowiska w sprawie zgodności rozwiązań, o których mowa na wstępie, z przepisami ustawy

o systemie oświaty.

Analizując zgłoszony problem proszę w szczególności o zwrócenie uwagi

na poniższe kwestie:

— czy kompetencja organu prowadzącego, wprowadzona w art. 20c ust. 4 ww.

ustawy, do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów

branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, upoważnia

również organ prowadzący do gromadzenia danych z dokumentacji medycznej,

nie naruszając tym praw pacjenta?

czy proponowane kryterium, tj. „poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom

ochronnym” oraz sposób jego dokumentowania poprzez przedłożenie

stosowanego zaświadczenia o odbyciu szczepień lub długotrwałym ich odroczeniu

nie stoi w sprzeczności z art. 20z ustawy o systemie oświaty, który stanowi,

że rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane

o stanie zdrowia dziecka?

— czy proponowane kryterium nie stoi w sprzeczności z art. 14 ust. 3 ustawy

o systemie oświaty, stanowiącym, że dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane

odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale

przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania

przedszkolnego?


