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Szanowni Państwo 
Kuratorzy Oświaty

w związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 Minister Edukacji 

Narodowej przekazał szkołom i placówkom opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne, które będą obowiązywały od 1 września 2020 

roku.

Wobec powyższego oraz w kontekście art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

29016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910), na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 2 

oraz 10a ust.1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 141) zwracam się o udzielenie informacji o stanie przygotowania szkół i placówek na 

przyjęcie uczniów oraz wskazanie:

1. wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego dotyczących oceny stanu 

przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół z Państwa 

rejonu w związku z realizacją kształcenia na odległość w roku szkolnym 

2019/2020;

2. działań zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 w celu identyfikowania 

i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkół i placówek 

w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną;

3. działań zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 w celu weryfikacji, 

czy dyrektorzy szkół skutecznie kontrolują realizację obowiązku szkolnego przez 

uczniów oraz współpracują w tym zakresie z ich rodzicami, jak również 

z właściwymi organami. Mijający rok szkolny przyniósł tuż przed zakończeniem 

zajęć edukacyjnych wiele spraw, które dotyczyły kwestii promowania/lub nie do 

klasy programowo wyższej. Miały one bezpośredni związek z organizacją 
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kształcenia na odległość, w tym m.in. z nielogowaniem się uczniów na platformę 

edukacyjną, nieodbieraniem wiadomości i e-maili od nauczycieli, nierealizowaniem 

zlecanych zadań oraz brakiem kontaktu z ich rodzicami;

4. zgłoszeń dyrektorów szkół odnośnie sytuacji utrudniających dostosowanie szkół do 

realizacji ww. Wytycznych, celem zapewnienia uczniom bezpiecznego powrotu do 

nauki stacjonarnej lub przejścia na proponowane dwa dodatkowe modele. Jeśli były 

takie sygnały (także podczas bieżących narad), proszę o wskazanie zakresu 

problemów;

5. ewentualnych dodatkowych rozwiązań przyjętych przez Państwa Kuratorów, które 

będą wspierały funkcjonowanie szkół oraz odpowiadały na wątpliwości zgłaszane 

przez rodziców dzieci.

Niektórzy z Państwa są już w trakcie realizacji narad z dyrektorami szkół. Nie 

wymaga uzasadnienia potrzeba dobrej jakościowo współpracy dorosłych w tym trudnym 

czasie. Czego nam wszystkim życzę. Zwracam się z prośbą, aby mieli Państwo na uwadze 

zwłaszcza tę jakość, bo wszystkie kwestie regulowane w szkole przez prawo, jak również 

w oparciu o wewnętrzne ustalenia mają służyć dobru dziecka. Sprawy indywidulane, które 

trafiają do poszczególnych Kuratoriów Oświaty, jak również i te kierowane do Rzecznika 

Praw Dziecka są zawsze informacją. Zadaniem dorosłych jest dobre jej odczytanie i podjęcie 

skutecznych działań. 

Jednocześnie dziękując za dotychczasową współpracę, życzę Państwu w nowym roku 

szkolnym powodzenia w realizacji zamierzeń i wszelkich działaniach.

Informuję, że od dnia 29 czerwca 2020 r. siedziba Biura Rzecznika Praw Dziecka mieści się pod nowym 

adresem. Z uwagi na powyższe, proszę bieżącą korespondencję kierować na adres: 

ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.
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