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Notatka  

dotycząca realizacji praw dzieci narodowości romskiej do nauki  

w Szkole Podstawowej w Maszkowicach. 

 

W dniu 26 czerwca 2008 r. działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Tomasz Gellert – Dyrektor Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw 

Cudzoziemców oraz Marcin Sośniak – specjalista w ww. Zespole zapoznali się z 

organizacją nauczania dzieci romskich w Szkole Podstawowej w Maszkowicach oraz z 

warunkami, w jakich nauczanie to się odbywa. W trakcie wizytacji wysłuchano m.in. 

informacji nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz przedstawicieli władz samorządowych 

Gminy Łącko na temat funkcjonowania wspomnianej placówki. 

W dniu 27 czerwca 2008 r. pracownicy Biura RPO uczestniczyli w spotkaniu 

zorganizowanym przez Wojewodę Małopolskiego, poświęconym sytuacji panującej w 

Szkole w Maszkowicach. W spotkaniu tym udział również wzięli – obok przedstawicieli 

społeczności lokalnej, nauczycieli oraz władz samorządowych Gminy Łącko – Pełnomocnik 

Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przedstawiciele 

Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.  

 

Warszawa, dnia 7 lipca 2008 r. 
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Spostrzeżenia i uwagi. 

 

1. Do Szkoły Podstawowej w Maszkowicach uczęszcza 37 dzieci narodowości romskiej w 

wieku od 6 do 18 lat. Ogólna liczba dzieci pozostających w obowiązku szkolnym 

wynosi140. Dziewięcioro dzieci narodowości romskiej uczy się w klasach ogólnych 

(sześcioro w klasie zerowej i po jednym w klasach II, III i V). Z wyjaśnień udzielonych 

przez nauczycieli wynika, iż do klas ogólnych kierowane są te dzieci, które rozpoczęły 

edukację w klasie zerowej i w sposób regularny uczęszczały do szkoły. Pozostałe dzieci 

romskie uczą się natomiast w dwóch tzw. klasach wyrównawczych (z uwagi na fakt, iż 

w klasach tych są wyłącznie dzieci narodowości romskiej, zwane są one potocznie 

klasami romskimi). Klasy te przeznaczone są dla uczniów mających trudności w nauce, 

często opuszczających zajęcia. Do klas tych uczęszczają także dzieci romskie, wobec 

których, zgodnie z opiniami psychologiczno – pedagogicznymi, stosowane są obniżone 

wymagania edukacyjne (15 uczniów), bądź posiadają orzeczenia o lekkim lub 

umiarkowanym stopniu upośledzenia (4 osoby). 

W każdej z klas wyrównawczych zajęcia organizowane są łącznie dla trzech 

roczników (odpowiednio dla roczników klas I – III oraz klas IV – VI). Lekcje prowadzi 

jednocześnie dwóch nauczycieli. Zakres nauczania jest obniżony w stosunku do 

programów realizowanych w pozostałych klasach. Na podstawie informacji udzielonych 

osobom wizytującym nie sposób było jednak ustalić konkretnie, jak duże są odstępstwa 

od minimów programowych w poszczególnych klasach. 

Od września 2007 r. Szkoła zatrudnia dwóch asystentów romskich, przy czym – 

jak wskazują nauczyciele – w sposób prawidłowy swoją funkcję wypełnia tylko jeden z 

nich.  

 

2. Szkoła Podstawowa mieści się w dwóch budynkach połączonych korytarzem, przy 

którym znajdują się szatnie. W budynku głównym (większym), mieszczą się klasy 

ogólne, mniejszy natomiast przeznaczony został dla klas wyrównawczych. W praktyce 

oznacza to, iż uczą się w nim wyłącznie dzieci romskie. Standard obydwu obiektów jest 

zbliżony. W mniejszym budynku brak jest jednak pomieszczeń sanitarnych. 
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W minionym roku szkolnym, decyzją władz szkoły przejście pomiędzy 

budynkami zostało zamknięte. Skutkiem tego dzieci romskie uczące się w klasach 

wyrównawczych zmuszone były korzystać z innego wejścia do szkoły niż pozostali 

uczniowie. Likwidacja przejścia pomiędzy budynkami uzasadniana była przez 

nauczycieli koniecznością ograniczenia dostępu dzieci do szatni z uwagi na domniemane 

kradzieże.  

W toku spotkania z przedstawicielami władz samorządowych Gminy Łącko oraz 

Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, zwrócono ostrą uwagę na niedopuszczalność 

powyższej praktyki. Podkreślono, że wprowadzenie w szkole podziału na część 

przeznaczoną dla klas wyrównawczych (romskich) i ogólnych oraz zamknięcie przejścia 

pomiędzy nimi, było aktem dyskryminacji wobec dzieci ze społeczności romskiej oraz 

świadomą marginalizacją udziału dzieci romskich w życiu szkoły. Wójt Gminy Łącko 

zobowiązał się w czasie spotkania do zmiany zasad komunikacji wewnętrznej w Szkole 

od nowego roku szkolnego. Ze strony nauczycieli padła także propozycja przeniesienia 

jednej z klas wyrównawczych do budynku głównego i wprowadzenia w jej miejsce 

klasy ogólnej. 

 

3. Jak wynika z informacji uzyskanych w trakcie wizytacji, Szkoła udostępnia dzieciom 

romskim podręczniki i przybory szkolne. Ze środków  „Programu na rzecz społeczności 

romskiej” Szkoła pokrywa również koszty ubezpieczenia dzieci romskich od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Uczniom romskim Gmina Łącko zapewnia także dowóz do 

szkoły.  

W trakcie rozmowy z pracownikami Biura RPO, nauczyciele zwracali uwagę na 

trudności towarzyszące nauczaniu dzieci należących do społeczności romskiej. W ocenie 

nauczycieli, problem stanowi nadal niska frekwencja wśród uczniów oraz słaba 

znajomość języka polskiego. Znacznie utrudniony jest również kontakt z rodzicami, 

którzy – zdaniem nauczycieli – w większości nie są zainteresowani posyłaniem dzieci do 

szkoły. Władze Gminy zwracały przy tym uwagę na brak realniej możliwości 

egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez małoletnich. 
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4. W trakcie rozmowy z nauczycielami oraz przedstawicielami władz samorządowych 

Gminy poruszona została również kwestia dalszego funkcjonowania klas 

wyrównawczych, faktycznie przeznaczonych wyłącznie dla dzieci narodowości 

romskiej. W ocenie osób wizytujących, organizowanie nauki w tego typu klasach jest 

rozwiązaniem dalece niewłaściwym. Istnienie tych klas nie przyczynia się bowiem do 

wyrównania poziomu edukacji, a w wielu przypadkach skutkuje wręcz marginalizacją 

uczniów romskich i naraża ich na dyskryminację. Nauczyciele zgłosili jednak obawy 

związane z ewentualnym połączeniem klas ogólnych z wyrównawczymi. Obawy te 

dotyczyły w szczególności zwiększonej liczebności klas oraz obniżenia poziomu 

edukacji.  

Przedmiotowa sprawa omówiona została także podczas spotkania z Wojewodą 

Małopolskim w dniu 27 czerwca 2008 r. W trakcie spotkania przedstawiciel Kuratorium 

Oświaty zaproponował stopniowe „wygaszanie” klas wyrównawczych. Wygaszanie to 

polegać miałoby m.in. na zaprzestaniu naboru do klas wyrównawczych od września 

2008 r. oraz umożliwieniu dzieciom romskim przechodzenia do klas ogólnych w trakcie 

trwania roku szkolnego. Uczestnicy spotkania zgodzili się również, iż niezbędna do 

zapewnienia dzieciom romskim szansy równego startu w nauce, jest organizacja 

kształcenia przedszkolnego o rozszerzonym programie nauczania języka polskiego, a 

także zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki pozaszkolnej (poprzez utworzenie 

świetlicy). 

Wspomnieć w tym miejscu należy również o propozycji Wojewody 

Małopolskiego, dotyczącej stworzenia, przy współpracy ze społecznością lokalną oraz 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, mikroprogramu, którego celem 

byłaby w szczególności pomoc Szkole Podstawowej w Maszkowicach w realizacji 

procesu edukacji dzieci romskich. 

* 
*  * 
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Istnieje potrzeba dalszego monitorowania sytuacji w zakresie realizacji prawa do 

nauki w Szkole Podstawowej w Maszkowicach, a także wykonywania obowiązku 

szkolnego przez dzieci z rodzin romskich, a w szczególności:  

• zapewnienia w nowym roku szkolnym wspólnego wejścia do Szkoły dla 

wszystkich uczniów oraz swobodnego przejścia między budynkami Szkoły; 

• warunków nauki dzieci romskich w Szkole, zapewniających poszanowanie ich 

godności oraz równe traktowanie;  

• procesu wygaszania klas wyrównawczych przeznaczonych dla uczniów 

romskich; 

• realizacji zapowiedzi objęcia dzieci romskich kształcenia przedszkolnego o 

rozszerzonym programie nauczania języka polskiego oraz zapewnienia uczącym 

się dzieciom z osiedla romskiego w Maszkowicach odpowiedniej opieki 

pozaszkolnej. 

 

Sporządził Marcin Sośniak 


