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R ZE C ZN IK PRAW OB YWAT EL SKICH  

 

VIII.800.13.2015.AM 

 Szanowny Panie Dyrektorze  

Rzecznik Praw Obywatelskich, pełniący jednocześnie funkcję niezależnego organu 

ds. równego traktowania, pragnie  złożyć wyrazy uznania za podejmowane przez Pana 

Dyrektora działania na rzecz promowania zasady równego traktowania w Gimnazjum 

w Piątkowisku. 

Gimnazjum w Piątkowisku jest jedną ze szkół realizujących projekt „Równa szkoła – 

szkoła bez dyskryminacji”, w którym również Rzecznik Praw Obywatelskich miał okazję 

uczestniczyć. W ramach projektu, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się 

seminarium zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz organizacje 

pozarządowe – Kampanię Przeciw Homofobii i Fundację na rzecz Różnorodności 

Społecznej – na temat dyskryminacji w systemie edukacji i edukacji antydyskryminacyjnej, 

promujące dobre praktyki sprzyjające równemu traktowaniu w szkole. Udział Gimnazjum 

w Piątkowisku w tego rodzaju projekcie jest przykładem takiej właśnie dobrej praktyki. 

Szkoły odgrywają szczególną rolę w promowaniu zasady równego traktowania – 

podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji jest 

obowiązkiem szkoły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.). 

W szkole powinny być także realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą 
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społeczność szkoły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, 

z późn. zm.). 

Zaangażowanie w projekt „Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji” jest realizacją 

nie tylko wskazanych wyżej obowiązków wynikających z rozporządzeń Ministra Edukacji 

Narodowej, ale również międzynarodowych standardów dotyczących ochrony praw 

człowieka i niedyskryminacji, w tym niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną 

i tożsamość płciową. O konieczności przyjęcia przez państwa członkowskie odpowiednich 

środków prawnych i innych środków, skierowanych do kadry nauczycielskiej oraz uczniów, 

mających na celu zagwarantowanie skutecznego korzystania z prawa do edukacji, bez 

dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową mowa jest m.in. 

w zaleceniu CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie 

środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej 

przyjętym przez Komitet Ministrów dnia 31 marca 2010 r. Środki te powinny 

w szczególności obejmować zagwarantowanie poszanowania prawa dzieci i młodzieży do 

nauki w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, zastraszania, wykluczenia 

społecznego lub innych form dyskryminującego i poniżającego traktowania związanego 

z orientacją seksualną lub tożsamością płciową. 

Raz jeszcze dziękuję Panu Dyrektorowi i nauczycielom za podejmowanie starań na 

rzecz krzewienia kultury praw człowieka i zasady równego traktowania w społeczności 

szkolnej. Wyrażam nadzieję, że zastosowana metoda pracy z uczniami w zakresie edukacji 

antydyskryminacyjnej znajdzie zastosowanie również w innych placówkach. 

W załączeniu przesyłam list skierowany do uczniów i uczennic Gimnazjum 

w Piątkowisku zaangażowanych w projekt „Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji”, 

z uprzejmą prośbą o jego przekazanie adresatom. 

       Z poważaniem  

Podpis na oryginale 

Do wiadomości: 
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Minister Edukacji Narodowej 
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