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W związku z decyzją ustawodawcy o zmianie wieku, w jakim dziecko rozpoczyna 

obowiązek szkolny, ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  

i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35, dalej jako: ustawa zmieniająca), 

dzieciom urodzonym w I. połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają 

do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 

2016 r., zapewnia się możliwość w roku szkolnym 2016/2017 kontynuowania nauki  

w klasie II. szkoły podstawowej.  

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi rodziców uczniów szkół 

artystycznych, z których wynika brak analogicznego prawa do kontynuacji nauki w II. 

klasie szkoły artystycznej w roku szkolnym 2016/2017 przez dzieci urodzone w I. połowie 

2008 r., które w tym roku uczęszczają do klasy II.  Mając to na uwadze pismem z dnia 20 

kwietnia 2016 r. zwróciłem się do Centrum Edukacji Artystycznej z prośbą o udzielenie 

informacji w sprawie. 

Jak wynika z odpowiedzi z dnia 9 maja 2016 r. udzielonej przez CEA  (nr pisma 

WP.025.185.2016.KR), przepis art. 11 ust. 1 ustawy zmieniającej stosuje się wyłącznie do 

szkół podstawowych i nie ma on zastosowania do szkół artystycznych. Ponadto CEA 

wskazało, że przepisy dotyczące szkoły podstawowej mogą mieć zastosowanie do szkół 
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artystycznych tylko na mocy konkretnego upoważnienia ustawowego. W przypadku  

art. 11 ust. 1 ustawy zmieniającej brak jest przepisu, który przewidywałby możliwość 

powtarzania II. klasy również w szkołach artystycznych. Dlatego też, zdaniem CEA, 

należy uznać, iż wykluczenie takiej możliwości było intencją racjonalnego 

ustawodawcy (treść pisma w załączeniu). Taka sytuacja jednak budzi poważne 

wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich z punktu widzenia przestrzegania prawa 

do nauki, wynikającego z art. 70 Konstytucji w związku z wyrażoną w art. 32 

Konstytucji zasadą równości. Rzecznik Praw Obywatelskich nie znajduje racjonalnych 

argumentów, które przemawiałyby za zróżnicowaniem sytuacji prawnej dzieci 

uczęszczających do szkół podstawowych i do szkół artystycznych z punktu widzenia ich 

wieku.   

Z pism skarżących wynika, że kontaktują się oni w tej sprawie z Ministerstwem 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organem zakładającym i prowadzącym publiczne 

szkoły artystyczne (art. 5 ust. 3c ustawy o systemie oświaty). 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w odniesieniu do 

przedstawionych zagadnień oraz o przedstawienie informacji na temat odpowiedzi 

udzielanych skarżącym. 
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