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Stanowisko 

Ray Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji do placówek  

wychowania pozaszkolnego 

 

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wnioskuje do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii zmiany 

ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego 

polegającej na przesunięciu terminu rekrutacji dla wskazanych typów placówek na  

2 lub 3 tydzień września, przy jednoczesnym prowadzeniu zajęć pokazowych.  

 

Uzasadnienie: 

 

Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe 

zasady rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych. Obowiązywać zaczęły nowe 

harmonogramy i kryteria naboru dzieci i młodzieży do stałych form nauczania. O ile 

usystematyzowanie kryteriów naboru wydaje się zrozumiałe, to wyznaczenie dnia 31 sierpnia 

jako końcowego terminu procedury naboru dla wszystkich typów placówek jest nielogiczne.   

I etap naboru ma się zakończyć ogłoszeniem list przyjętych i wykazem wolnych miejsc  

w grupach w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym danej gminy. II etap naboru 

(uzupełniający) ma się zakończyć ogłoszeniem list przyjętych do 31 sierpnia 2015 roku. 

Dyrektor placówki może też po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej przyjmować chętnych 

na wolne miejsca w ciągu całego roku szkolnego. 

Taka organizacja naboru nie uwzględnia specyfiki pracy placówek wychowania 

pozaszkolnego, nieferyjnych instytucji powołanych do kształtowania i rozwijania uzdolnień 

dzieci i młodzieży, pogłębiania ich wiedzy i umiejętności oraz organizowania rekreacji. Pałace 

młodzieży, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, 

międzyszkolne ośrodki sportowe i inne placówki o charakterze specjalistycznym, jak np. stacje 

młodego technika, planetaria - oferują zajęcia w grupach stałych i okazjonalnych oraz są 

animatorami życia kulturalnego w środowisku lokalnym. Ich organizacja pracy rokrocznie 

dopasowywana jest do możliwości czasowych, komunikacyjnych i organizacyjnych 

wychowanków oraz ich rodziców. Tymczasem, nowe terminy rekrutacji nie uwzględniają 

faktu, iż ani w czerwcu, ani w sierpniu żaden z rodziców nie zna obowiązkowego planu lekcji              

w nowym roku szkolnym. Nie może więc odpowiedzialnie stwierdzić, że wybiera tę czy inną 

formę zajęć pozaszkolnych w placówce. Chcąc zarezerwować miejsce na zajęciach dla 

dziecka, deklaruje chęć jego uczestnictwa na większej ilości zajęć. W ten sposób blokowane 

są miejsca na listach przyjętych i rozbudowywane nieoficjalne listy miejsc rezerwowych. 

 

Krajowa Sekcja  
Oświaty i Wychowania 

NSZZ 



Stwarza to atmosferę napięcia oraz nakłada na placówki trud weryfikacji zapisów 

wychowanków, a opiekunów zmusza do wypełniania kolejnych druków.  

Dotychczasowa praktyka pozwalała na prowadzenie zajęć pokazowych i bezpośrednie  

spotkania nauczycieli z rodzicami i kandydatami na terenie placówki oraz poza nią, spotkania  

z wychowankami kontynuującymi naukę. Dzięki temu możliwe było skorelowanie godzin 

zajęć z planem szkolnym wychowanka i dyspozycyjnością opiekunów doprowadzających 

przedszkolaków.  

Zmiana proponowana przez KSOiW NSZZ „Solidarność” nie wiąże się z żadnymi 

dodatkowymi nakładami finansowymi, a jej wprowadzenie w znaczący sposób  usprawni 

prowadzenie naboru do omawianego typu placówek oświatowych.  

Mając powyższe na uwadze zdecydowanie oczekujemy podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w omawianej kwestii.  
 
 
 
 
 

Ryszard Proksa 

przewodniczący KSOiW NSZZ „S” 


