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Kielce, 13.01.2012 r.

KOMUNIKAT
z posiedzenia Prezydium SKOiW NSZZ „S” w dniach 12-13 stycznia 2012 r.
w Kielcach

Bieżąca sytuacja w oświacie, problemy szkolnictwa resortowego, działalność
zespołów roboczych, ustalenie planu posiedzeń Rady i Prezydium SKOiW – to główne
tematy obrad Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
które obradowało w Kielcach w dniach 12-13 stycznia br.
Prezydium SKOiW NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się szkodliwym
działaniom większości jednostek samorządu terytorialnego (jst) zmierzającym do masowych
likwidacji szkół i placówek oświatowych, łączenia szkół, zwiększania liczebności uczniów
w oddziałach klasowych. Te praktyki są drastycznie sprzeczne z zadaniami jst określonymi
w ustawie o samorządzie terytorialnym, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie edukacji publicznej (art. 7 pkt 8 tej ustawy).
W przekonaniu Prezydium taka „ oszczędnościowa” polityka oświatowa doprowadzi
w krótkim czasie do poważnego obniżenia jakości kształcenia i zmniejszy konkurencyjność
polskiej młodzieży na europejskim rynku pracy.
Prezydium SKOiW, w przyjętym stanowisku, apeluje o rozwagę w tym zakresie,
tak aby decyzje podejmowane ze względów ekonomicznych nie spowodowały pogorszenia
warunków kształcenia i wychowania, zmniejszenia oferty edukacyjnej i utraty pracy przez
nauczycieli i pracowników oświaty.
Z informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków planowanych
działań w zakresie oświaty i wychowania przekazanej w dniu 11 stycznia br. sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wynika, że

w subwencji oświatowej na rok 2012

są uwzględnione kwoty na regulację płac nauczycieli wdrożoną od 1 września 2011 roku
i przewidywaną
w

od 1 września 2012 roku, oraz środki

na przyjęcie sześciolatków

szkołach od września tego roku. W rezerwie budżetowej

zabezpieczone są środki

na wzrost składki rentowej.
Prezydium zauważa jednak, że w informacji pani minister nie zostały poruszone
sprawy dotyczące wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zachowania statusu

zawodowego nauczycieli, opracowania standardów kształcenia oraz braku skutecznego
nadzoru państwa nad realizacją działań oświatowych prowadzonych przez jst.
Prezydium SKOiW pozytywnie odbiera zapowiedź pani minister o czasie stabilizacji
w polskich szkołach i nie wprowadzaniu rewolucyjnych zmian oraz oczekuje rzeczywistej
realizacji zapowiadanego dialogu społecznego ze środowiskiem oświatowym, w tym także
z NSZZ „Solidarność”.
Rada SKOiW, tuż po powołaniu nowego Rządu RP, zaprosiła Panią minister Krystynę
Szumilas na spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Wciąż jednak nie ma odpowiedzi ze strony
p. minister.
Sekcja Krajowa będzie kontynuować monitorowanie wdrażania nowych przepisów
i rozwiązań

w zakresie szkolnictwa zawodowego.

W dalszym ciągu Prezydium SKOiW z uwagą obserwuje cykl

nieprzychylnych

nauczycielom artykułów w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. W oficjalnym stanowisku z dnia
27 grudnia ub. roku Sekcja Krajowa ustosunkowała się do niezgodnych z prawem działań
samorządów

oraz nierzetelnych

informacji dziennikarza o 8 godzinnym czasie pracy

nauczycieli w szkole. Naszym zdaniem, w sprawie bezprawnych działań organów
prowadzących i przekłamań

w prasie stanowisko powinno

zająć także Ministerstwo

Edukacji Narodowej.
Prezydium omówiło współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Ministerstwem Rolnictwa w zakresie szkół prowadzonych przez te resorty.
W Ministerstwie Kultury Sekcja Krajowa prowadzi rozmowy, m.in. nt. wynagrodzeń
pracowników administracji i obsługi szkół, funduszu zdrowotnego i awansu zawodowego
nauczycieli.
Prezydium omówiło także pracę zespołów roboczych SKOiW, zwłaszcza zespołu
płacowego i zespołu ds. szkolnictwa zawodowego. Tymczasowe obowiązki szefa zespołu
ds. szkolnictwa zawodowego będzie pełnić członek prezydium SKOiW Roman Laskowski.
Ustalono terminarz posiedzeń Rady i Prezydium Sekcji Krajowej. Najbliższe
posiedzenie Rady SKOiW odbędzie się w Toruniu w dniach 1-2 marca br.
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