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Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie bieżącej sytuacji w oświacie
Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uważa, iż obecna
dramatyczna sytuacja w polskiej oświacie jest efektem nowelizacji ustawy o systemie
oświaty, dokonanej w 2008 roku z inicjatywy Rządu RP przez Parlament RP.
Zmiana ustawy i wynikające z niej rozporządzenia MEN spowodowały masową
likwidację szkół i placówek oświatowych.
Praktyka pokazuje, że jedynym czynnikiem decydującym o likwidacji szkół przez
samorządy jest czynnik ekonomiczny, pomimo, że placówka cieszy się zainteresowaniem
rodziców, uczniów i ciekawą ofertą edukacyjną.

SKOiW NSZZ „Solidarność” zaopiniowała negatywnie w/w projekt ustawy,
stwierdzając, że zaproponowane zmiany grożą:



„obniżeniem jakości kształcenia,



segregacją edukacyjną i społeczną uczniów wynikająca z prywatyzacji szkół,



pogorszeniem warunków nauki i bezpieczeństwa w szkołach i placówkach,



oddaniem zbyt dużej części nadzoru edukacji w ręce samorządów, dla których
głównym kryterium jest czynnik ekonomiczny,



pogorszeniem

sytuacji

dzieci

sześcioletnich, z

uwagi

na

brak

właściwego

przygotowania projektu wdrożenia obowiązku szkolnego od 6-tego roku życia,



pogorszeniem warunków pracy i nauki w szkołach podstawowych przez skokowe
zwiększenie liczebności dzieci w szkole i poszczególnych oddziałach, wydłużenie
pracy szkół,



ograniczeniem liczby godzin języka polskiego, historii, geografii i realizowanie
programu w dwóch różnych typach szkół.”

Rzeczywistość pokazuje, że SKOiW NSZZ „Solidarność” dokonała trafnej oceny
możliwych skutków projektowanych zmian w systemie polskiej edukacji.

Domagamy się, aby Rząd RP, który ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za stan
oświaty, niezwłocznie przystąpił do zdecydowanych działań, które położą kres masowej
likwidacji szkół i pogarszaniu jakości polskiej edukacji. W ocenie SKOiW NSZZ
„Solidarność” koniecznym jest:


zwiększenie nakładów na oświatę ,



opracowanie standardów oświatowych,



ograniczenie samowoli organów prowadzących poprzez wzmocnienie kompetencji
organów sprawujących nadzór pedagogiczny,



objęcie przedszkoli dotacją oświatową,



dokonania zmiany podstawy programowej,



naprawy systemu szkolnictwa zawodowego.

SKOiW

NSZZ

„Solidarność”

podtrzymuje

gotowość

do

merytorycznego

współdziałania w duchu rzeczywistego dialogu społecznego, w celu ratowania polskiego
systemu edukacji.

Z poważaniem,
Ryszard Proksa
Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

