Број: 972-21-ПЖС-14/16
Дана 19.07.2016. године

Влада Републике Српске
Министарство просвјете и културе
Н/р министра, др Дане Малешевић

Предмет: Право на образовање дјеце без родитељског старања

У складу с правом дјетета на заштиту његове приватности садржај Препоруке се не
износи у цијелости

Поштовани,
Институција Омбудсмана за дјецу запримила је жалбу којом се указује на повреду
права на образовање дјевојчице XX без родитељског старања.
Дјевојчица XX рођена је 2008. године, а рјешењем Центра за социјални рад Бања Лука
збринута је у Дому „Рада Врањешевић” од 2016. године. Дјевојчица је прошла
припремну наставу и сада је уписана у први разред oсновне школе у Бањој Луци.
Ако дјевојчица XX настави редовно образовање, по завршетку основне школе неће
моћи редовно уписати средњу школу. При томе је кључни проблем да ће она похађати
основну школу са својим „вршњацима” иако је од истих старија двије или три године,
што само по себи доводи у питање њено право на образовање у складу са њеним
узрастом, њеним потребама и могућностима.
Разлика у годинама у том узрасту дјецу доводи у ситуације да су изложени питањима
на које немају одговоре, ничим нису допринијели ситуацији у којој су се нашли, а за
исту сносе посљедице.
На проблем остваривања права на образовање дјеце без родитељског старања
указали смо Вам Препоруком број 1408-23-ПЖС-31/15 од 10.11.2015. године1. У
одговору Институцији од 30.11.2015. године, између, осталог наводите: „Уколико се у
школу пријави дијете које има више од шест година, а које није до тада уписано у
школу, није похађало наставу ни завршило одређене разреде, школа формира
трочлану комисију која врши процјену зрелости и спремности дјетета за похађање
одређеног разреда, те предложи разред у који би ученик или ученица били уписани.
1

Препорука Омбудсмана за дјецу, број:1408 -23-ПЖС-31/15 од 10.11.2015. године

На тај начин се ученицима омогућава да похађају наставу и остале активности у
складу са својим могућностима и потребама па и узрастом.”2
Имајући у виду да право на образовање дјевојчици XX није омогућено у складу са
њеним узрастом, потребама и могућностима, и посебно да се ради о посебно
осјетљивој категорији - дјетету без родитељског старања за које је држава преузела и
обавезу и одговорност да предузме све потребне мјере да осигура остваривање свих
права из Конвенције, између осталих и право на образовање у складу са узрастом
дјетета, његовим потребама и могућностима,
Омбудсман за дјецу, у складу са овлаштењима утврђеним Законом о Омбудсману за
дјецу,
Предлаже Министарству просвјете и културе предузимање потребних мјера и
активности, на начин да наложи школи поступање у складу са одговором
Министарства од 30.11.2015. године чиме би се откланила ситуација, да дјевојчица од
8 година, збринута у установу социјалног старања, уписује први разред основне
школе, што доводи до повреде њеног права на образовање у складу са њеним
потребама, могућностима и узрастом,
те да о предузетим мјерама обавијести
Институцију у року од 30 дана.

С поштовањем,
Омбудсман за дјецу
др Нада Граховац
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