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Gdańsk, 18 czerwca 2013 r. 

 

Pani Krystyna Szumilas 
Minister Edukacji Narodowej 
Al. Szucha 25 
00-918 Warszawa 

 

PETYCJA 

 Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wzywa  Rząd RP, 

który ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za stan oświaty w naszym kraju 

 do podjęcia natychmiastowych działań, które położą kres dalszemu pogarszaniu jakości 

polskiej edukacji. 

 Uważamy, że obecna dramatyczna sytuacja w polskiej oświacie jest efektem 

nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dokonanej z inicjatywy Rządu RP przez 

Parlament RP.  

 Zmiana ustawy i wynikające z niej rozporządzenia MEN już zaowocowały 

masową likwidacją szkół i placówek, a dalsze ich wprowadzanie grozi:  

1) obniżeniem jakości kształcenia, 

2) segregacją edukacyjną i społeczną uczniów, wynikającą z prywatyzacji szkół, 

3) dalszym ograniczaniem roli nadzoru pedagogicznego, 

4) dyskredytacją prestiżu zawodu nauczyciela. 
 

 Jedyną przesłanką obecnych zmian jest trudna sytuacja budżetowa, będąca efektem 

polityki finansowej państwa i w żadnym wypadku nie wpływa na podnoszenie jakości 

pracy szkół i warunków pracy nauczycieli i pracowników oświaty.  
  

SKOiW NSZZ „Solidarność” domaga się: 

1) zwiększenia nakładów na oświatę, 

2) zaprzestania likwidacji szkół,  

3) opracowania standardów oświatowych, 
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4) ograniczania samowoli organów prowadzących poprzez wzmocnienie kompetencji 

organów sprawujących nadzór pedagogiczny, 

5) objęcia przedszkoli subwencją oświatową 

6) objęcia Kartą Nauczyciela wszystkich nauczycieli bez względu na organ 

prowadzący daną szkołę lub placówkę oświatową, 

7) przywrócenia Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 

 W związku z wynikami badania czasu pracy nauczyciela, przeprowadzonymi przez 

Instytut Badań Edukacyjnych, domagamy się: 

1) dostosowania zakresu zadań i obowiązków nauczycieli tak, aby ich tydzień pracy 

nie przekraczał 40 godzin tygodniowo, 

2) przywrócenia nauczycielom uprawnień do przechodzenia na wcześniejszą 

emeryturę, 

3) wycofania dodatkowych niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych dla nauczyciela 

(art. 42 ust.2 pkt 2KN) tzw. „godzin karcianych”, 

4) określenia w Karcie Nauczyciela pensum dla pedagogów, psychologów, 

logopedów, 

5) ograniczenia biurokracji szkolnej.  
 

 Oświata jest dobrem całego narodu, nie jest wydatkiem finansowym, ale ważną  

i niezbędną inwestycją w przyszłość młodego pokolenia. Nie możemy pozwolić, aby 

krótkowzroczne i nieprzemyślane zmiany doprowadziły do dalszego obniżenia jakości 

kształcenia  pokoleń Polaków. 

 
 

Z poważaniem, 
 

Ryszard Proksa 
Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność” 

 
 
 
 
 
 
 
 


