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Kraków, 2.04.2012 r.
KOMUNIKAT
(„S” oświatowa powołała Ogólnopolski Sztab Protestacyjny)

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w Krakowie Rada Sekcji Krajowej Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” powołała Ogólnopolski Sztab Protestacyjny.
Związkowcy żądają uchylenia rozporządzeń MEN w sprawie Podstawy Programowej
Kształcenia Ogólnego i w sprawie ramowych planów nauczania. Rada SKOiW wezwała
Ministra Edukacji Narodowej do ujawnienia nazwisk autorów reformy programowej
oraz do publicznego i szczegółowego rozliczenia kosztów jej przygotowania i wdrożenia
na wszystkich poziomach kształcenia.
W związku z trwającym protestem głodowym, zorganizowanym przez byłych
opozycjonistów, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kolejny raz
wezwała Ministra Edukacji Narodowej do rozpoczęcia rozmów z głodującymi. Popierając ten
słuszny protest, Rada postanowiła rozszerzyć działania protestacyjne, w celu zwrócenia uwagi
społeczeństwa na skutki, jakie przyniesie wprowadzenie reformy programowej. Członkowie
Rady SKOiW uważają, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie konsekwencje tej
wyjątkowo źle przygotowanej reformy.
- Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczył dobrze działający system edukacji
w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły. Szczególnie niebezpieczne są
ograniczenia treści języka polskiego i historii, których naturalną konsekwencją jest
ograniczenie tożsamości narodowej młodych Polaków. Pozbawienie absolwentów pierwszej
klasy liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego
rozwoj,u może skutkować dla wielu z nich załamaniem dalszej kariery edukacyjnej. Ponadto,
zmiany te grożą infantylizacją społeczeństwa i drastycznym ograniczeniem mobilności
młodego pokolenia na krajowym i europejskim rynku pracy – powiedział na konferencji
prasowej przewodniczący SKOiW Ryszard Proksa.
Wobec braku reakcji rządu na liczne akcje protestacyjne, trwające od 2008 roku,
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” powołała w dniu 2 kwietnia
2012 roku Ogólnopolski Sztab Protestacyjny i żąda uchylenia rozporządzeń: o Nowej
Podstawie Programowej i ramowych planach nauczania. W ramach akcji protestacyjnej
będzie prowadzona akcja informacyjna wśród rodziców i uczniów o szkodliwości Nowej
Podstawy Programowej, będą podjęte działania prawne i różne formy protestu.
Rada SKOiW żąda od Ministra Edukacji Narodowej ujawnienia nazwisk autorów
reformy programowej i rozliczenia kosztów jej wprowadzania.
- Wobec powszechnej w społeczeństwie negatywnej oceny zmian, wprowadzanych od ponad
pięciu lat przez rząd PO-PSL, Polacy mają prawo poznać szczegóły tego szkodliwego dla
polskiej szkoły przedsięwzięcia. Mają prawo znać nazwiska, dorobek zawodowy
i wynagrodzenia autorów podstawy programowej, wynagrodzenia autorów podręczników
oraz firmy wydające te podręczniki, programy i poradniki. Chcemy poznać nazwy firm
prowadzących szkolenia i konferencje oraz koszty ponoszone w związku z wprowadzaniem
reformy – czytamy w stanowisku Rady SKOiW NSZZ „Solidarność”.
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