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Rzęcznik Praw Dziecka od lat wskazuje na problemem niewłaściwej organizacji

konkursów przedmiotowych. W tej sprawie wielokrotnie apelował do Ministľa Edukacji

Narodowej'. Mimo deklaľacji kieľownictwa resortu co do uregulowania podnoszonych przez

Rzecznika kwestii zgodnie z dobľem dziecka, problem nię został rozwiązany, apropozycje

zmian zawaľte w projekcie rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego

rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowądzania konkursów, turniejów

i olimpiad, mogą go jeszcze pogłębió, co budzi mój najwyższy niepokój.

Zwracając się do kolejnych Ministrów Edukacji Naľodowej Rzecznik przedstawiał

uwagi sformułowane na podstawie licznych próśb o interwencję kierowanych w sprawie

oľganizacji konkuľsów przedmiotowych. Dla uczniów jest to (i zawsze była) niezwykle

istotna kwestia, ponieważ wyniki uzyskane w tym współzawodnictwie mogą Znacząco

wpływać na ich losy i dalszą edukację. Dają im bowiem szansę na zdobycie znaczących

pľzywilejów.

Skargi dotyczące przejawów nierównego traktowania uczniów _ wynikające z braku

jasnych reguł w pľoceduľze przebiegu konkursów przedmiotołvych w różnych

województwach - naleŻy uznać, za w pełni uzasadnione. Sýuacja wywołuje u dzieci poczucie

niespľawiedliwości. Konkuľsy powinny motywować je do dalszej wýężonej pľacy' rozwijać,

talenty i zainteľesowania, stanowić źrődło satysfakcji.

Rzecznik zwtacał uwagę na znaczącę róznice ľegulaminów konkursów

przedmiotowych w poszczególnych województwach. Zgłaszane ľóżnice dotyczyły m.in.:

l Wystąpienia generalne Rzecznika Pmw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej: ZB|N500/6812008/ESn, ZEW500l20-|l2013lAM,
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wysokoŚci progu punktowego umozliwiającego uczniom pľzejście do kolejnego etapu'

ograniczenia procentowego lub liczbowego docelowej liczby lauľeatów lub finalistów,

zmiany kľýerium uzyskania týułu lauľeata lub ťrnalisty w trakcie tľwania konkursu (w

zaleŻności od ogólnych wyników _ wysokich lub niskich), braku procedur wglądu do pľac

uczniów i możliwości odwołania się od decyzji komisji na dowolnym etapie konkursu,

atakŻe bľaku zapisów đotyczących udziału uczniów z niepełnosprawnością. Rzecznik

wskazywał takŻe na odmienne uľegulowania w zaleŻności od pľzedmiotu, którego konkuľs

dotyczy.

W odpowiedzi z 4 czerwca 2OI4 Í.2, udzielonej Rzecznikowi Praw Dziecka

na wystąpienie generalne z 5 maja 2OI4 r.3, Mi.'ister Edukacji Narodowej przyznał,

Że: obecny system organizacji konkursów dla uczniów gimnazjów przez poszczególnych

kuratorów oświaty nie spełnia oczekiwaľi wszystkich uczniów, rodziców,

a takze środowisk naukowych, zainteresowanych prącq z uczniem zdolnym w powyzszym

zalĺresie, podjęto działania zmierzajqce do anaĺizy istniejqcego systemu, jego oceny

i zasadnych zmian legislacyjnych.

Pomimo takiej deklaľacji ww. problem nie został rozwiązany.

Kolejna zapowiedż wyeliminowania nieprawidłowoŚci została przekazana

Rzecznikowi Praw Dziecka pismem z 25 maja 2016 r. przez Ministra Edukacji Narodoweja,

informującym o oľganizacji systematycznych spotkań roboczych pracowników ľesortu

edukacji z przedstawicielami kuľatoriów oświaty w celu wypľacowania propozycji rozwiqzaľi

w zakľesie ujednolicenia regulaminów konkursów przedmiotowych w województwach, stopnia

trudności zadań konkursowych, ujednolicenia wyłaniania finalistów laureatów konkursów,

a takŻe umoŻliyĺ,ienia dostępu do prac konkuľsowych (.'.). W piŚmie zawarta była takŻe

deklaracja zwľócenia szczegőlnej uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich

warunków organizacyjno-logisĘcznych uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapowiadane zmiany jednak nie zaszły, a Rzecznik Praw Dziecka nadal Zwraca uwagę

na pilną konieczność podjęcia dziaŁań w ww. zakresie, takze dotyczącą dostosowania

warunków organizacyjnych konkursów do udziału w nich uczniów z niepełnosprawnością.

Właśnie dla dzięci z dysfunkcjami szczególnie ważne jest podkľeślanie ich mocnych stľon,

wspieranie talentów, wskazywanie form dalszego rozwoju. Podkľeślić przy tym naleŻy, Że

fakt bycia uczniem zdolnym w żadnym razie nie wyklucza mozliwości występowania takŻe
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niepełnospľawności. W przypadku dzieci z dysfunkcjami szczególnie ważne jest, by zasady

organizacji tych konkuľsów odbierały one jako spľawiedliwe.

Z pľzykľością pragnę zauwaŻyć, Żę obecnie Zaproponowane zmiany powielają

(i to w skali całego kraju) nieprawidłowości zgłaszane juŻ wcześniej przez Rzecznika

w odniesieniu do poszczególnych województw. Mogą pogłębiać u uczniów poczucie

niesprawiedliwości oľaz świadomość braku mozliwości bezpiecznego planowania dalszej

drogi rozwoju, naruszać, zaufanie do waznych organów i instýucji państwa polskiego.

Konkursy przedmiotowe są częścią realizacji prZęZ władzę publiczną obowiązku

zapewnienia edukacji obywatelom, zawartym w art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiejs, zaś art.51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 gľudnia 2016 r. - Pľawo oświatowe

(Dz. U. z 20|1 r. poz. 59, z pőŹn. Zm.) vłyraźnie określa, Że: Kurątor oświaty, w imieniu

wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zalłesie oświaty okľeślone w ustawie

i przepisach odrębnych ncl obszarze województwa, a w Szczególności: (.'.) organizuje

olimpiady, konkursy, turnieje, przegĺqdy oraz inne -for*y wspiłzawodnicfuva i prezentacji

osiqgnięć uczniów szkół na obszarze województwa,'

Zasady realizowania tego obowiązku okľeślają wydane na podstawie ww. ustawy

przepisy wykonawcze. Nie mogą być one jednak tworzone w sposób dowolny. Konstýucja

RP oľaz Konwencja o pľawach dziecka6 stawiają przed ustawodawcą wymagania w tym

zakľesie.

Zgodnie z art.2 KonstýucjiP.P Rzeczpospoĺita Polska jesĺ demolcratycznym państwem

prąwnym, urzeczywistniajqcym zasady sprawiedliwości społecznej. Jednym z podstawowych

ťrlarów państwa pľawa jest niewątpliwie stabilność obowiązującego w nim prawa. Zasada

ta ma chaľakter gwaľancyjny. obywatel (również małoletni) powinien mieć zatem poczucie

niezmienności, a więc pewności swojej sýuacji pľawnej, zarőwno w zakľesie obowiązków,

które na nim ciążą, jak również upľawnień, które mu pľzysługują. organy administracji

publicznej powinny działać na podstawie prawa i w jego granicach' Zasady te powinny być

czýelne i nie mogą opieľać się na aľbitralnej ingerencji władzy publicznej.

Rzecznik Praw Dziecka podkĺeśla, że stanowienie prawa' któľe daje organom

upľawnienia do dowolnego kształtowania i zmieniania sýuacji pľawnej obywatela (takŻe

małoletniego), to tworzenie warunków do podejmowania aľbitralnych rozstľzygnięć. Takie

5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1991 r' (Dz. U. Nr 78, poz' 483 z pożn' zm.\
6 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada l 989 r. ( Dz. |] . z l99l t
Nr l 20. poz. 526 z poźn' zm')
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Íozwiązania głęboko naľuszają zaufanie obywatela do państwa, a zatem nie sprzyjają

realizacji art' 2 Konstýucji RP.

Waľto podkľeślić za wyľokiem Trybunału Konstytucyjnego7, że:

Zasada zaufania ob1łuateĺa do paľistwa i stanowionego przez nie prawa opiera się

na pev,ności prawa a więc takim zespoĺe cech przysługujqcych prawu' które zapewniajq

jednostce bezpieczeństvvo prawne; umozliv,iajq jej decydowąnie o sv,oim postępowaniu

w opaľciu o pełnq znajomość przesłanek działania organów państwowych orąz konselałencji

prawnych, jakie jej dziąłania mogq pociqgnqć za sobq. Jednostka winna mieć mozliwość

oĺcreślenia zarówno konselałencji poszczegóĺnych zachowąľi i zdarzeń na gruncie

obov,iqzujqcego w danym momencie stanu prawnego jak tez oczekiwać, że prawodawcą nie

zmieni ich w sposób arbitralny.

ĺI/artości te, przy zmianie prawa, prawodawca narusza wtedy, sdy jego

rozstrzygnięcie jest dla jednostki zaskoczeniem, bo w danych okoĺicznościach nie mogła była

go przewidzieć, szczegóĺnie zaś wĺedy, gdy pľzy jego podejmowąniu prawodawca mógł

przypuszczać, że gdyby jednostka przewid1.łvała zmianę prawa, byłaby inaczej zadecydowała

o swoich sprawach.

Nalezy równiez w tym miejscu wskazać na artykuł 3 ust. 1 Konwencji o pľawach

dziecka, który obliguje Polskę do przyjmowania rozwiązań pľawnych zgodnych z dobrem

dziecka we wszystkich działaniach dotyczqcych dzieci, podejmowanych przez publiczne lub

pľywatne insĘtucje opieki społecznej, sqdy, władze administracyjne ĺub ciała ustawodawcze,

S pr aw q nadr zę dnq b ę dzi e n aj l e ps z e z ab e zpi e c ze ni e i nt er e s ów dzie cką'

Zgodnie z projektem, $ 4 ust. 4 rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie oľganizacji orąz sposobu przeprowadząnią konkursów, turniejów i olimpiad

otrzBał brzmienie:

Regulamin konkuľsu nie może być zmieniany w ciqgu roku szkolnego, Z zastrzeżeniem

ust. 4a.

Następnie, po ust. 4 dodano ust. 4a i 4b w brzmieniu:

Zmiany w ľegulaminie konkursu w ciqgu ľoku szkolnego mogq być dokonane

w pr zyp adku uza s adni o nej ko ni e c zno ś c i zm i any :

l) terminu przeprowadzenią eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu;

2) kryteriów la,ualifikowania uczestników do kolejnych stopni konkursu;

3) warunków uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureatą lub finalisty konkursu.

7 
Wy'ok TK z dnia l4 czerwca 2000 ľ. sygn. P.3/00 (Dz.U. nľ 50 poz. 600)
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oraz

Lĺĺ przypadkll wystqpienia okoliczności, o których mowa w ust. ĺa, kurator ośu,iaty

n i e zy, ĺ o c zn i e pr z e kazuj e u c z e s t n i ko m ko nkur s u info r m acj ę o zmi an a c h.

W ocenie Rzecznika Praw Dzięcka dokonywanię zmian regulaminu w trakcie trwania

konkuľsu ptzeczy nie tylko zasadzie pewności sýuacji prawnej ucznia, ale takŻe

obowiązkowi współpracy Z rodzicami, który jest wymogiem wskazywanym w przepisach

prawa oświatowego. Jest .vqiÍazem lekceważenia woli ľodziców, wyrazonej w udzieleniu

przez nich zgody na przystąpienie dziecka do konkuľsu, któľa została oparta na treści

regulaminu obowiązującego w momencie podejmowania takiej decyzji8.

Ponađto uczniowie, ich ľodzice i nauczyciele nie będą mogli zaplanować pľzygotowań

do konkuľsu i udziału w kolejnych jego etapach zarőwno w zakĺesie ustalonych kľýeriów

kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni konkuľsu' jak i warunków uzyskiwania

wyróżnień oraz týułów laureata lub finalisty konkursu, gdyŻ te jak wynika

z projektu - mogą zostać w kazdej chwili zmienione.

Wobec powyzszego, działając na podstawie aľt. 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), zwracam się do Pani Minister

o wnikliwą ana|izę wskazanego problemu w kontekście zaproponowanych zmian w pľojekcie

ww. rozporządzenia i podjęcie działan, których celem będzie ochĺona dobra dziecka

w najvĺyŻszym stopniu.

\_
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8 
Uczeń i jego rodzice _ reprezentujący ucznia _ zapoznają się z regulaminenl konkursu przedmiotowego i potwierdzają ten fďit podpiseln

(w większości województw taki wymógjest formulowany w regulaminie konkursów organizorvanych przez kuratora oświaty).
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