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Pani
Urszula Augustan
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Pelnomocnik Rz^du
do spraw bezpieczehstwa w szkolach

odpowiadaj^c na pismo z 8 maja 2015 r., dotycz^ce projektow: uchwaly Rady
Ministrow w sprawie Rz^dowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organow
prowadz^cych

szkoly

w

zapewnianiu

bezpiecznych

warunkow nauki. wychowania

i opieki w szkolach - ..Bezpieczna+" oraz rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie
szczegolowych warunkow, form i trybu realizacji Rz^dowego programu wspomagania
w latach 2015-2018 organow prowadzacych szkoly w zapewnianiu bezpiecznych warunkow
nauki. wychowania i opieki w szkolach - .,Bezpieczna+'" prosz^ o prz>j^cie nast^puj^cych
uwag i propozycji:
1. Zgodnie z art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 wTzesnia 1991 r. o systemic oswiaty
(t. j . Dz. U. z 2004 r. Nr z pozn. zm.) Rada Ministrow moze przyj^c rz^dowy
program albo programy maj^ce na celu uspomaganie organow prowadz4cych
szkoly lub placowki w zapewnieniu bezpiecznych warunkow nauki, wychowania
i opieki. Art. 3 ww. ustawy stanowi. ze ilekroc w dalszych przepisach jest mowa
bez blizszego okreslenia o szkole - nalezy przez to rozumiec takze przedszkole.
Ustawodawca
skierowanych

umozliwil
takze

do

zatem

fmansowanie

programow

rz^dowych

organow^

prowadzacych

przedszkola.

Tymczasem

z projektu z 7 maja 2015 r. rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie
szczegolowych

warunkow, form

i trybu

realizacji Rzadowego

programu

wspomagania w latach 2015-2018 organow prowadzacych szkoly w zapewnianiu
bezpiecznych warunkow nauki. wychowania i opieki w szkolach - „Bezpieczna+"
w-^nika, ze zostal ograniczony w nim udzial przedszkoli. tj. zostaly one wyl^czone
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z mozliwosci uzyskania wsparcia finansowego, o czym stanowi § 2 ust. 2 pkt
1 WW. projektu.
W opinii Rzecznika Praw Dziecka realizacja prawa dziecka do bezpiiecznych
waninkow pobytu powinna rowniez uwzgl^dniac podnoszenie standardow bezpieczenstwa
w przedszkolach - w nie mniejszym zakresie niz w szko{ach, a wprowadzane dziatania
i metody pracy powinny bye dostosowane do potrzeb i mozliwosci najmJodszych.
2. Analizuj^c uzasadnienie do projektu uchwaty Rady Ministrow w sprawie
Rz^dowego programu wspomagania w iatach 2015-2018 organow prowadz^cych
szkoty

w

zapewnianiu

bezpiecznych

warunkow

nauki,

wychowania

i opieki w szkolach - „Bezpieczna+" oraz projektu z dnia 7 maja 2015 r.
Rzqdowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organow prowadz^cych
szkoly w zapewnianiu bezpiecznych warunkow nauki, wychowania i opieki
w szkolach - „Bezpieczna+" i przyj^te w nim zadania, zwracam uwag^ Pani
Minister na potrzeb^ wdrazania w szkolach i placowkach oswiatowych programu
mediacji rowiesniczych oraz programow profilaktycznych ukierunkowanych
na rozwi^ywanie konfliktow z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka stanowi^ one wazny element kreowania
bezpiecznego srodowiska szkoly. Tymczasem w projekcie Rz^dowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organow prowadzqcych szkoly w zapewnianiu
bezpiecznych warunkow nauki, wychowania i opieki w szkolach - „Bezpieczna+"
hie zwrocono uwagi na ten problem oraz nie zostaly zarekomendowane dzialania
w tym zakresie.
3. Podstawowym zalozeniem Programu jest wspomaganie organow prowadz^cych
szkoty w efektywnym wykorzystaniu monitoringu szkolnego. W ocenie Rzecznika
Praw Dziecka troska o bezpieczenstwo w szkole nie powinna przejawiac si^
w inwestowaniu w monitoring wizyjny. Podstawg

zapewnienia dzieciom

bezpieczenstwa na terenie szkoly powinny bye odpowiednie oddzialywania
wychowawcze

(podejmowane

we

wspolpracy

z

rodzicami) i

tworzenie

przyjaznego klimatu spolecznego. Zadanieni szkoly jest przeciez ksztahowanie
wlasciwych warunkow do swobodnego

i nieskr^powanego

rozwoju dzieci

i mlodziezy w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania. Instalowanie
kolejnych kamer jest zaprzeczeniem tej idei. Monitoring wizyjny rejestruje
sprawc^ nagannego zdarzenia juz po jego dokonaniu, umozliwia wymierzenie

mu kary, ale nie ma w takim stopniu jak zaklada projektodavvca charakteru
oddzialyuari

profilaktyczno-uychovvawczych. ktore powinny bye

podstaw^

systemu wyehowawezego. Povvyzsze vvnioski potwierdzaj^ doswiadczenia uielu
paristw europejskieh oraz USA, gdzie \v ostatnieh lataeh ogranieza si^ udzial
rozui^zari technicznych (w tym monitoringow elektronieznyeh) w procesie
edukaeyjno-wyehowawezym. Eliminuj^c

kameiy jednoczesnie

wielk^ rol^

przj'wi^zuje si^ do praey nauezycieli-wyehowawcow. Jest to tym bardziej wazne
w sytuaeji, gdy powszechnym problemem staje si^ bezosobowy, technicznoteehnologiczny charakter edukaeji instvluejonalnej, powoduj^ey zanik relacji
mi^dzyludzkich i poezucia wi^zi spolecznyeh, ktore powinny bye podstaw^
funkcjonowania czlowieka. Podkreslam rovvniez, ze \v przedstawionym Programie
brakuje standardow rozmieszczania monitoringu wizyjnego, co moze powodowac
w^tpliwosci w zakresie ingerencji w piy watnosc uczniow lub

V\T?CZ

prowadzic

do naruszania dobra dzieci, np. poprzez instalowanie kamer w salach lekeyjnych
oraz w toaletach. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka monitoring wizyjny powinien
ograniczac si^ do zewn^trznej ochrony bezpieczenstwa dzieci.
4. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, projekt planowanych dzialan maj^cych na celu
m.in.

zapewnienie

bezpiecznych

warunkow nauki, wychowania i opieki

w szkotach, powinien uwzgl^dnic rowTiiez potrzeb^ rekomendacji dziatah
dotycz^cych prevvencji zachowan samobojczych wsrod dzieci i mlodziez>'
(na terenie szkoly i poza ni^). Organy prowadz^ce szkoly i placovvki powinny
realizowac dzialania na poziomie lokalnvm z zakresu profilaktyki depresji
i samobojstvv (vv ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci), a szkoty powinny
umiec rozpoznawac pierwsze svTnptom} takiego zagrozenia. Zatem zasadnym jest
rozszerzenie dzialan programu o rekomendacji dziatari w zakresie podnoszenia
kompetencji

wszystkich pracownikow

szkoty

oraz

rodzicow w

zakresie

rozpoznawania i reagowania na sytuacje kryzysowe.
Bior^c powyzsze pod uwag?, w^ trosce o dobro dzieci. na postawie art. 11 ustawy
z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzecznikii Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z pozn. zm.). prosz^
Pani^ Minister o uwzgl^dnienie moich uwag w pracach nad projektami ww. dokumentow.
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