ś\_-\

;í9'

ä#ffi

;í*i}
RZECZPOSPOLITA POLSKA

Warszawa, 31 marca 2017 roku

Rzecznik Praw Dziecka
Muľek Michaluk
LEw.422.7.2017.ES

Pan

Maľek Posobkiewicz
Główny Inspektoľ Sanitaľny
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Rzecznik Pľaw

h,

po Zapoznaniu się z Informacjq o wynikach kontroĺi NIK

pn. Bezpieczeństulo i higiena nauczania w szkołąch publicznych, przeprowadzonej w terminie

7.04-5.07

20ló roku, w ľamach priorýetu Popľawa skuteczności systemu

edukacyjnego,

kolejny raz zwÍaca uwagę na potrzebę popľawy warunków pobytu dzieci w szkole.
Jak wynika z powyŻszej Informacji, w kontrolach przepľowadzonych na zlecenie

NIK

uczestniczyli ľównież pracownicy właściwychstacji sanitarno-epidemiologicznych. Ich
wyniki są więc Znanę Panu Ministrowi.
Szkoła _ z uwagi na rolę, jaką pełni w życiu dziecka

-

ma wpływ na kształtowanie

m.in. prawidłowych nawykiw zdľowotnych' Niepokojące są więc wnioski pokontrolne,

ze szkił nie spełniała wymagań w zakľesie pełnego
uwzględnienia zasad higieny pracy umysłowej' Fakt ten wymaga szczególnego
zainteresowania, gdyŻ jednoznacznie wskazuje na brak ochľony dziecka przed

w

których wskazano, Że Żadna

niekorzystnymi warunkami tworzon1rmi w miejscu jego edukacji oraz pośľednio- brak
pľawidłowego wzorca dla kształtowania nawyków zdrowotnych.

Wykazane niepľawidłowościdotyczące m.in.: konstruowania tygodniowego
ľozkładu zajęc, organizacji pľZeľw międzylekcyjnych (w tym po zajęciach wychowania
ťĺzycznego), zapewnienia uczniom mozliwości pozostawiania

w szkole częściprzyborów

i

podręczników szkolnych, stanu sanitarnego stołówek, nadmieľnego zagęszczenia klas

-

pokazują skalę

i

różnorodnośćzagroŻeń, na które naraŻone jest w szkole dziecko i jego

zdrowie. Przeciwdziałanie tym niepľawidłowościomto

w dużej mierze

zadanie służb

podległych Panu Ministrowi. Diagnoza stanu bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach

at

a

va

27 lat Konwencji
o Prarvach

Dziecka

publicznych,

o

której wyżej mowa' jednoznacznie wskazuje na potrzebę ogľomnego

zaangażowania instýucji powołanych do kontľoli i kształtowania optymalnych warunków
ťlzycznego i społecznego ľozwoju dzięcka'

W związku z povĺyŻszym' na podstawie art. 10 ust'

l

pkt' 2 oraz 70a ust.| ustawy

z dnia 6 sýcznia 2000 r' o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U' z2015 Í. poz. Ż086, zpóźn. zm'),

pľoszę Pana Ministľa

o

szczegőlne zwrócenie uwagi

-w

toku ľealizowanych bieżących

kontroli w jednostkach systemu oświaty- na te obszary, w których uwidoczniono liczne
nieprawidłowości.Jednocześniezwracam się o rozwaŻeniemoŻliwości zainicjowaniadziałafi,

któľe

w

Szerszym kontekście uświadomiłyby dorosłym, odpowiedzialnym za t:worzenię

dzieciom właściwychwarunków do nauki, opieki
ma niezmiernie istotny wpływ na zdrowie

i

wychowania, Że jakośó ich pľacy

irozwőj kolejnych pokoleń Polaków.
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