
Szanowni Państwo, 
 
przesyłam kilka propozycji odnośnie zmian w oświacie: 
 
1. Urlopy nauczycieli: zrównianie długości urlopów dla nauczycieli w placówkach 
feryjnych i nieferyjnych. W obu rodzajach placówek pracują nauczyciele z takim 
samym wykształceniem. Obecnie faworyzowani są nauczyciele z placówek feryjnych: 
56 dni urlopu, pensum. Powoduje to, że większość nauczycieli woli pracować  
w szkołach, niż np. w przedszkolach. 
 
2. Skrócenie wakacji o 2 tygodnie (ucięcie tygodnia z początku i końca wakacji) - 
zamiast tego więcej wolnego w roku szkolnym np. można by dołożyć wolne  
w październiku, od września do świąt w grudniu nie ma wolnego poza ew. 1 i 11 
listopada, natomiast potem są święta, ferie, ferie wiosenne, egzaminy, majówka  
i wakacje. 

 

3. Respektowanie obowiązku szkolnego - tak jak w kilku innych krajach nieobecność 
w szkole powinna być usprawiedliwiana przez lekarza, ewentualnie na nieobecność 
mogą się zgodzić władze szkolne  

 
4. Zacieśnienie współpracy między szkołą, poradnią i rodzicem w kwestiach 
wychowawczych - obecnie jeżeli jest problem, szkoła nie może "zmusić" rodzica ani 
do tego żeby posłał dziecko do poradni, ani nawet do tego żeby przyszedł do szkoły 
porozmawiać. Trzeba wypracować jakieś mechanizmy radzenia sobie w takich 
sytuacjach. 
 
5. Wyposażenie nauczyciela w niezbędne rzeczy do wykonywania pracy - obecnie  
z pensji nauczyciela kontraktowego muszę sama zakupywać długopisy, ołówki, 
kredki, mazaki, markery, pomoce dydaktyczne, tusze do drukarki, papier ksero, folię 
do laminowania i wiele innych. 
 
6. Jasne i rzeczowe określenie obowiązków nauczycieli 
 
7. Wycofanie zewnętrznych egzaminów (poza maturą), brak rankingów szkół, 
ograniczenie liczby sprawdzianów 
 
8. Zmniejszenie liczebności klas w celu lepszej indywidualizacji 
 
9. Zwrócenie uwagi, ze uczeń poza prawami ma również obowiązki i respektowanie 
tego 
 
10. Wprowadzenie mundurków - ale nie takich, jak teraz były, tylko jednolitych, 
porządnych mundurków - dziewczynki rajstopy, spódnica, biała bluzka, żakiet; 
chłopcy spodnie, koszula, swetr 
 
11. Wprowadzenie stanowiska koordynatora, który odpowiednio reaguje wobec 
uczniów przeszkadzających na lekcji/uczniów trudnych 
 
Katarzyna Kozłowska 


