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MINISTER EDUKACJI NARODOWg^ 

DJE.WNP.5002.21.2014 
Warszawa, 5maja2014r. 

Pani 
Irena Lipowicz 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Al. Solidarnosci 77 
00-090 Warszawa 

nawi^zuj^c do Pani pisma z 24 kwietnia br. (znak pisma T.800.1.2014.AM) 
dotycz^^cego programu Rdwnosciowe przedszkole. Jak uczynid wychowanie 
przedszkolne wrazliwym na pted uprzejmie informuj^: 

System o^wiaty w Polsce ma charakter zdecentralizowany a szkbty 
i nauczyciele posiadajsi, zagwarantowanq w ustawie o systemie oswiaty, 
autonomic w zakresie wyboru metod i programbw nauczania oraz sf6dk6w 
i materiatow dydaktycznych. Natomiast minister wtesciwy do spraw oSwiaty 
i wychowania jest zobowiqzany do wydania w fomnie rozporz^dzenia ppdstawy 
programowej okre^laj^cej umiej^thosci, ktore uczeh powihien nabyc po 
zakpnczeniu kazdego etapu edukacyjnego. Realizacja podstavuy jest 
obiigatpryjria dia wszystklch szkot i placowek wychowania przedszkolnego. 
Jednakie, tresci zawarte w niej mogq bye rozszerzane przez nauczycieli 
w programach nauczania, ktore sq dopuszczane do uzytku w danym 
przedszkolu lub szkole przez odpowiednio dyrektora przedszkola lub szkoly. 

Kryteria jakie musi spetniac program nauczania opisane s ^ w rozporz^dzeniu 
Minlstra Edukacji Narodowej z dnia 21 czenwca 2012 r. w sprawie dopuszczania 
do uzytku w szkole programdw wychowania przedszkolnego i programow 
nauczania oraz dopuszczania do uzytku szkolnego podr^cznikow. 

Zgodnie z przepisami wyzej przywotanego rozporze|dzenia program 
wychowania przedszkolnego moze bye dopuszczony do uzytku w danym 
przedszkolu, jezeli: 
1)stanowi opis sposobu realizaeji eelow ksztalcenia i zadah ustalonych 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, okreslonej 
w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 



oraz ksztalcenia ogblnego w poszczegolnych typach szkot, lub zadan, ktore 
mogq bye realizowane w ramach zaj?6 dodatkowych, okreslonych 
w przepisach w sprawie ramowych statutow publicznego przedszkola; 

2) zawiera: 
a) szczeg6towe cele ksztafcenia i wychowania, 
b) tresci zgodne z tresciami nauczania zawartymi w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego, 
c) sposoby ostqgania cel6w ksztatcenia i wychowania, 

z uwzgl^dnieniem mozliwoSci indywidualizacji pracy w zaieznosci od 
potrzeb i mozliwosci dzieci, 

d) metody przeprowadzania analizy gotowosci dziecka do podj^cia 
nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

3) jest poprawny pod wzgl^dem merytorycznym i dydaktycznym. 

Powyzsze oznacza, ze tzw. programy rownosciowe, w tym program 
Rdwno^ciowe przedszkole. Jak uczynic wychowanie przedszkolne wrazliwym 
na p/ec, nie programami wychowania przedszkolnego w rozumieniu 
rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. 
w sprawie dopuszczania do uzytku w szkole programow wychowania 
przedszkolnego i programdw nauczania oraz dopuszczania do uzytku 
szkolnego podr^cznikow. lego rodzaju programy, jezeli sq realizowane 
w przedszkolach powinny, zgodnie z art. 54 ustawy o systemie oSwiaty. 
stanowic integraln^ cz^sc programu wychowawczego obejmujqcego wszystkie 
tresci i dzialania o charakterze wychowawczym realizowane przez nauczycieli 
w przedszkolu. Program wychowawczy, w porozumieniu z rad^ pedagogiczn^, 
w przypadku przedszkoli samorz^dowych uchwala rada rodzicow, 
a w przypadku pozostatych przedszkoli organ wskazany w statucie przedszkola. 

Oznacza to, ze decyzje dotycz^ce realizacji konkretnych program6w 
zawieraje|cych tresci wychowawcze. w tym tzw. programow rowno^ciowych, 
podejmujq wspolnie rady rodzicow i rady pedagogiczne, ktorych 
przewodnicz^cymi s ^ dyrektorzy sprawujqcy nadzor pedagogiczny i kieruj^cy 
dziatalno^ci^ szkofy lub przedszkola. Jezeli zatem, wspomniane programy 
nauczania, program wychowawczy czy program profilaktyki zostaly przyj^te 
zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami to nauczyciel ma peine prawo do ich 
realizacji. 

Ponadto, warto przypomniec, ze zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 pazdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168. poz. 1324 z p6zn. zm.) jednym z wymagan 
stawianych wobec przedszkoli, szk6# i placowek o^wiatowych jest realizacja 
dziateri antydyskryminacyjnych obejmuj^cych cat^ spolecznos6 przedszkola, 
szkoty lub plac6wki. Spelnianie tego wymagania jest badane. w procesie 
ewaluacji zewn^trznej, przez organy nadzoru pedagogicznego. 

Do pomocy w wypelnieniu wymagan (w tym takze wyzej wspomnianego) 
stawianych wobec ww. jednostek systemu oswiaty - s ^ zobowi^zane. 
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prowadzone przez jednostki samorzqdu terytorialnego, placowki doskonalenia 
nauczycieli. Placowki te zgodnie ze znowelizowanym w 2013 r. 
rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie placdwek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z pozn. 
zm.) maj^ obowi^zek organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego 
nauczycieli m.in. w zakresie wymagah stawianych przez panstwo 
przedszkolom, szkotom i plac6wkom. W ramach wspomagania szkot i placowek 
podobne dziatenia maj^ obowiqzek organizowac i prowadzic r6wniez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne, zgodnie 
z rozporzqdzeniami Ministra Edukacji Narodowej: 
1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegdiowych zasad dzialania 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych, 

2) z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegdiowych zasad dzialania bibliotek 
pedagogicznych. 

Tym samym w dzialania systemu wspomagania nauczycieli i szk6l realizowane 
przez placowki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne, zostat wbudowany stafy mechanizm 
zobowiqzuj^cy je do dziatan w zakresie pomocy przedszkolom, szkdom 
i nauczycielom w spelnianiu nalozonych na nich wymagah, w tym wymagah 
zwiqzanych z realizacj^ szeroko poj^tych dziatah antydyskryminacyjnych. 

Ponadto uprzejmie informuj§, ze w zwi^zku z pojawieniem si? wystqpieh 
dotyczqcych realizacji w przedszkolach programu Rownosciowe przedszkole. 
Jak uczynic wychowanie przedszkolne wrazliwym na pled czterej kuratorzy 
o§wiaty (mazowiecki, Iddzki, slqski i dolnosl^ski), w zesztym roku, zostali 
poproszeni o sprawdzenie w trybie kontroli doraznej, czy w placowkach 
przedszkolnych program ten, w zakresie wspotpracy z rodzicami, realizowany 
jest zgodnie z obowi^zuj^cym prawem. Jak wynika z informacji przekazanych 
przez kuratorow oswiaty, pytanie dotycz^ce ewentualnej realizacji programu 
Rdwnosciowe przedszkole (...) skierowano do 7 532 nadzorowanych przez 
kuratorow oSwiaty placowek wychowania przedszkolnego (pytanie otrzymafy 
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkofy podstawowe, w ktorych s ^ oddziafy 
przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego). Z zebranych 
informacji na temat ewentualnej realizacji programu Rownosciowe przedszkole 
(...) oraz przeprowadzonych kontroli doraznych wynika, ze na terenie czterech 
wojewodztw, na przelomie pazdziernika i listopada zesztego roku w 11 
placowkach wychowania przedszkolnego, w cz?§ci lub cabSci, realizowany by\ 
wspomnlany wyzej program. Jak informowali kuratorzy oswiaty wskutek 
przeprowadzonych kontroli nie wydano zaieceh pokontrolnych co oznacza, ze 
nie stwierdzono w kontrolowanych przedszkolach, szkolach i innych formach 
wychowania przedszkolnego dziaiah niezgodnych z obowi^zuj^cym prawem. 
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! MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
[ Joanna Berdzik 
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