
Warszawa, 8 października 2018 r. 

 

Protokół dziewiątego posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności 

 

8 października 2018 r. odbyło się w gmachu Parlamentu RP dziewiąte posiedzenie 

Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności. Celem spotkania było przedstawienie 

oceny stanu edukacji w Polsce po reformie z punktu widzenia Rzecznika Praw Dziecka, 

przedstawicieli samorządów terytorialnych i naukowców oraz zapoznanie się                         

ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej. 

Według Rzecznika Praw Dziecka system edukacji wymaga przemyślanych zmian, 

wprowadzanych stopniowo i będących odpowiedzią na stwierdzone potrzeby i problemy 

uczniów. Dogłębna analiza z wyłonieniem kluczowych problemów i mocnych stron, które 

należałoby rozwijać, to najistotniejszy etap zmian. W opinii Rzecznika, trzeba je poprzedzić 

konsultacjami z praktykami szkolnymi, naukowcami i przede wszystkim uczniami. Z jego 

punktu widzenia, reforma została przeprowadzona zbyt szybko, co mogło zachwiać 

poczuciem bezpieczeństwa uczniów, a także pokrzyżować plany dotyczące nauki                   

w wybranych szkołach. 

Rzecznik Praw Dziecka poinformował, że w wystąpieniach do Ministra Edukacji 

Narodowej poruszył problem dyskryminacji uczniów pierwszego rocznika po reformie            

i ostatniego rocznika kończącego gimnazjum. Oba roczniki stanęły w jednym roku szkolnym, 

według słów Pana Rzecznika, do rywalizacji o miejsca w szkołach ponadpodstawowych. 

Rzecznik zwrócił uwagę zebranych na sygnały wpływające do jego biura, dotyczące 

nadmiernego obciążenia obowiązkami szkolnymi siódmo- i ośmioklasistów, dysponujących 

krótszym o rok czasem na opanowanie materiału do egzaminu kończącego szkołę 

podstawową, niż ich koledzy gimnazjaliści.    

Biuro Rzecznika Praw Dziecka odbiera również informacje o problemach związanych  

z organizacją nauki, takich jak prowizoryczne i niewystarczające warunki lokalowe oraz 

problemy wynikające z funkcjonowania szkół w tzw. systemie zmianowym, który skazuje 

dzieci, niekiedy, na całodobowe przebywanie w szkole. 



Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka reforma systemu edukacji wprowadziła istotne 

uprawnienie dla kuratorów oświaty – wydawanie opinii w kwestii planu sieci szkół. Jednakże 

w jego ocenie: obecne trudności w organizacji pracy szkół były możliwe do zdiagnozowania 

na początku 2017 roku. Można było przewidzieć, że wprowadzenie dwóch dodatkowych klas 

w struktury sześcioklasowej szkoły podstawowej może być trudne pod względem lokalowym    

i organizacyjnym. Wątpliwości te powinny znaleźć odzwierciedlenie w opiniach kuratorów 

oświaty w zakresie planów sieci szkół. Rozważyć jednak należy, czy powodem nie do końca 

właściwego ich działania było zbyt szybkie wprowadzanie reformy i wynikające z tego 

ograniczenia czasowe uniemożliwiające rzetelną analizę przedstawionej im propozycji planu 

sieci szkół.
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         Pani profesor Agnieszka Lewicka – Zelent z Biura Rzecznika Praw Dziecka 

przedstawiła wyniki rozeznania przeprowadzonego przez BRPD na losowo wybranej grupie 

siódmoklasistów oraz uczniów z SPE. Z propozycji posondażowych, wymienionych przez 

Panią profesor, należałoby obecnie: przeprowadzić badania naukowe na grupie 

reprezentatywnej z wykorzystaniem narzędzi o wysokich wartościach psychometrycznych 

przez MEN; dostosować przepisy do uzyskiwanych wyników badań (diagnoza – modyfikacja – 

diagnoza – itd.); objąć wsparciem uczniów, u których występują nasilone problemy; 

dostosować pomoc psychologiczną do potrzeb bieżących; zwrócić uwagę na aspekt 

wychowawczy funkcjonowania szkół; położyć nacisk na współpracę różnych podmiotów 

(organów ustawodawczych, instytucji badawczych i naukowych, samorządów terytorialnych, 

społeczności szkolnej).
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         Profesor Krzysztof Konarzewski objaśnił zebranym metodę tworzenia podstawy 

programowej. Według niego podstawa programowa opracowana w 2017 r. jest nową wersją 

starej, ze wszystkimi jej wadami. Zdaniem profesora obecnie obowiązująca podstawa została 

częściowo przepisana z poprzedniej starą metodą. W jego opinii, nowi autorzy anachronicznie 

pozostałą część podzielili, niektóre zagadnienia skreślili i dodali sporo nowych. Według 

definicji przytoczonej przez prof. Konarzewskiego, że: „Treść nauczania – jak nauczał 

Johann Herbart – musi pochodzić z nauk, ale zasada doboru treści musi leżeć poza nauką”  

zasadą doboru jest niezbędność treści kształcenia dla osiągnięcia ogólnych celów edukacji.  

                                                           
1
 Z informacji Rzecznika Praw Dziecka skierowanej do sen. Tomasza Grodzkiego, przewodniczącego Senackiego 

Zespołu Monitorowania Praworządności. 
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 Stan edukacji w Polsce po  reformie (w trakcie reformy?) Głos w dyskusji: opracowanie przygotowane przez  

Panią profesor Agnieszkę Lewicką – Zelent z Biura Rzecznika Praw Dziecka.  



         Wynika stąd, że: 

 wszelkie prace nad podstawą programową należy zaczynać od postawienia ogólnych 

celów edukacji, 

 od autorów podstawy należy wymagać dowodu, że każde zagadnienie, które 

wprowadzają do szkół, jest niezbędne do osiągnięcia określonego celu, a ogół 

zagadnień jest wystarczający do osiągnięcia wszystkich celów.
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         Rozbieżność między obowiązującą podstawą a definicją, w ocenie profesora, oddala 

polską edukację od potrzeb życia społecznego, politycznego i gospodarczego. 

W dyskusji zastanawiano się nad rolą samorządów terytorialnych w realizacji reformy. 

Przedstawiciele samorządów stwierdzili, iż przeprowadzają reformę, ale kosztem 

niezbędnych inwestycji samorządowych, na które brakuje już funduszy. Członkowie Zespołu 

zwrócili również uwagę na konieczność reaktywacji szkolnictwa zawodowego, w czym 

pomóc ma korelacja ze szkolnictwem wyższym. 

W opinii samorządowców reforma, która wymagała dużych nakładów finansowych, nie 

ma przełożenia na efekty jakościowe. Klasy ulegają rozdrobnieniu, tworzy się klasy 

równoległe. W dalszym ciągu szwankuje szkolnictwo zawodowe. Zgłoszono również 

konieczność wprowadzenia progów punktowych dostępu do poszczególnych typów szkół. 

Palący problem stanowi także izolacja wiążąca się z nauczaniem indywidualnym.                   

W podsumowaniu dyskusji, profesor Krzysztof Konarzewski wyszedł z pomysłem powołania 

stałego zespołu, który pracowałby z ludźmi, np. Rady Programowej przy Ministerstwie 

Edukacji Narodowej. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało Zespołowi pisemną informację Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie warunków szkolnych uczniów i nauczycieli klas VII, którzy    

w świetle raportu Rzecznika Praw Dziecka z 17 sierpnia 2018 r. mierzą się z konsekwencjami 

źle ułożonych programów nauczania: nadmiarem nauki i prac domowych, niemożnością 

pełnej realizacji programu oraz niemożnością zrozumiałego zaprezentowania nauczanych 

treści. 

                                                                                                             BSS.AD 
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 Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Dlaczego ciągle zawodzi?: opracowanie przygotowane przez 

Pana profesora Krzysztofa Konarzewskiego. 


