
 

Warszawa, dn. 12.10.2016 

 

Stanowisko Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej 

dotyczące projektu „Prawa Oświatowego” – uwagi szczegółowe 

 

Odbiurokratyzowanie oświaty 

Dobra zmiana miała nas uwolnić od biurokracji w edukacji, tymczasem rządzący chcą 

wszystko na nowo zmieniać i zmuszają szkoły do pisania np.: nowych statutów, szczególnie  

w przypadku przekształcania liceum ogólnokształcącego z 3 na 4 -letnie. (art. 130 ust.1-2 

ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”) oraz na nowo zdobycia 

pozytywnych opinii Straży Pożarnej oraz Sanepidu w przypadku przekształcania się szkół, 

mimo że szkoła pozostaje w tym samym budynku (art. 149 ustawy „Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe”). 

Postulujemy wykreślenie art. 130 ust.1-2 i art. 149 z projektu ustawy „Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe” 

Prawa nauczyciela 

Uzyskiwanie zgody przez nauczyciela na pracę w innej niż macierzysta szkole,  

w okresie przejściowym, to zamach na swobody obywatelskie. W czasie wolnym każdy ma 

prawo decydować o tym, co robi. 

Autonomia szkół 

Wzmocnienie  nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi – pojęcie to 

może oznaczać wszystko, ale należy przypuszczać, że autonomia szkół, już i tak ograniczona, 

zniknie, czemu zdecydowanie się sprzeciwiamy. 

Edukacja domowa 

Środowiska związane z Edukacją Domową w Polsce z niepokojem przyjmują niektóre 

przepisy zaproponowane przez MEN w projekcie nowej ustawy – Prawo Oświatowe. Jeśli 

wejdą one w życie, to zdecydowanie utrudnią edukację domową w wielu rodzinach 

korzystających z tej formy nauki.  

Niekorzystne zmiany wprowadzane przez nową ustawę „Prawo oświatowe” w zakresie 

edukacji domowej 

 



Art. 37 ust. 2 pkt. 1 – wprowadzenie rejonizacji wojewódzkiej  

Przepis ten ogranicza w sposób rażący prawo rodziców do wyboru dowolnej szkoły dla 

swojego dziecka. MEN nie przedstawił żadnego uzasadnienia wprowadzenia takiej zmiany. 

Wprowadzenie rejonizacji narusza przepisy Konstytucji RP dotyczące równego dostępu do 

edukacji (art. 70 ust. 3 oraz ust. 4 Konstytucji).  

Nie ma żadnego uzasadnienia dla wprowadzenia zasady, według której dziecko uczące się  

w systemie klasowo-lekcyjnym może uczęszczać do szkoły w sąsiednim województwie,  

a dziecko w edukacji domowej nie. Wywoła to absurdalne problemy dzieci zamieszkujących 

w okolicy granic województw, które mogłyby realizować obowiązek szkolny w szkole  

w najbliższej okolicy, ale tuż za granica województwa.  

Propozycja ta narusza także gwarancje dotyczące wolności wyznaniowej poprzez 

uniemożliwienie gromadzenia w ramach jednej diecezjalnej szkoły katolickiej dzieci z terenu 

całej diecezji (granice diecezji nie pokrywają się z granicami województw). 

W naszej ocenie brak jest obiektywnego uzasadnienia dla odmiennego traktowania dzieci 

realizujących obowiązek szkolny w edukacji domowej. Nie sposób uznać tego za pozostające 

w zgodzie z konstytucyjną normą, wedle której Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 

państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji 

RP). 

Prawo rodziców do decydowania o kształcie edukacji ich dzieci zawarte jest w szeregu aktów 

prawnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych (Konstytucja RP art. 48 ust.1, art. 53 

ust.3, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka art. 26 pkt. 2 i 3, Konwencja o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności art. 2, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej art. 

14 pkt. 3).  

Należy również podnieść, iż:  

● efektem tego zapisu jest pozbawienie Polaków mieszkających za granicą możliwości 

nauki w szkole wg polskiego systemu oświaty co prowadzi do osłabienia ich więzi  

z Ojczyzną i utrudnia decyzję o powrocie do Polski,  

● rodziny realizujące edukację domową, w których zwykle tylko jedno z rodziców 

pracuje, a dzieci nie chodzą do szkoły, są bardziej mobilne, i mogą korzystać z zajęć 

dodatkowych czy konsultacji poza miejscem zamieszkania, co jest wpisane w proces 

edukacyjny,  

● wiele szkół organizuje zajęcia lub kluby edukacji domowej w pobliżu miejsca 

zamieszkania swoich uczniów, 

● sprawą kluczową dla rodziców jest, aby szkoła, do której przypisane jest ich dziecko, 

rozumiała specyfikę edukacji domowej i dzięki temu tworzyła sprzyjające warunki 

dla tej formy edukacji; dlatego nie powinno się ograniczać rodzicom prawa do 

wybrania najlepszej oferty dla swojego dziecka, 

● ograniczenie rodzicom prawa do wyboru szkoły będzie skutkowało tym, iż szkoły 

przestaną przywiązywać wagę do oferty edukacyjnej, skutkiem czego ulegnie ona 

pogorszeniu,  



● w ciągu trwających 8 miesięcy rozmów zespołu ds. edukacji domowej powołanego  

z inicjatywy MEN konsekwentnie zapewniano, że nie toczą się żadne prace 

legislacyjne w kwestii rejonizacji w edukacji domowej. 

Postulujemy wykreślenie art. 37 ust. 2 pkt. 1 z projektu ustawy. 

Art. 37 ust. 2 pkt. 2 lit a. – wprowadzenie wymogu uzyskania opinii publicznej poradni 

psychologiczno -pedagogicznej  

Nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia obowiązku uzyskania opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Ze względu na rejonizację dostępność poradni publicznych 

jest ograniczona, a czas oczekiwania na opinię bardzo długi. Pedagodzy z publicznych 

poradni niechętnie dostosowują termin badania do potrzeb rodziców, których dzieci realizują 

obowiązek szkolny w edukacji domowej. Nie ma także uzasadnienia ograniczenie działania 

placówek niepublicznych w tym zakresie. 

Proponujemy jeden z poniższych wariantów Art. 37 ust. 2 pkt 2 lit a.:  

a) wykreślenie obowiązku uzyskiwania opinii w poradni  

b) zmianę brzmienia przepisu na tożsamy do przyjętego w przypadku możliwości 

rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie (art. 36 ust. 2 pkt 2): „Opinię  

o rozwoju dziecka wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 

165 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych” 

Zmiany pozytywne dotyczące edukacji domowej 

Art. 37 ust. 7 pkt. 2-3 – konsultacje, pomoce naukowe 

Pozytywnie oceniamy zmiany rozszerzające wsparcie rodzin edukacji domowej, polegające 

na możliwości korzystania z konsultacji oraz pomocy naukowych. 

Zmiany, które nie znalazły miejsca w nowej ustawie w zakresie edukacji domowej  

W projekcie ustawy zabrakło miejsca na postulaty przedstawicieli rodziców, których dzieci 

realizują obowiązek szkolny w edukacji domowej zaprezentowane w MEN w trakcie 

prowadzonych przez wiele miesięcy prac grupy roboczej. Postulaty te były przygotowane 

wraz ich uzasadnieniem oraz oceną skutków finansowych (http://edukacjadomowa.pl/grupa/): 

 refinansowanie części zajęć realizowanych poza szkołą,  

 edukacja na odległość,  

 wprowadzenie możliwości powtarzania klasy bez cofnięcia zgody dyrektora szkoły na 

realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 
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