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Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad i spotkania Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej
4 lutego 2016 r. w Krynicy Zdroju

Zmiany jakie planujemy w oświacie nie mogą odbyć się kosztem nauczycieli - mówiła minister

edukacji Anna Zalewska na spotkaniu z Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ

„Solidarność” w Krynicy. Minister Zalewska zapewniła, że zrobi wszystko, aby w 2017 r.
znalazły się środki na podniesienie wynagrodzenia nauczycieli.

Minister Anna Zalewska była gościem Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”, obradującej w Krynicy Zdroju. Na spotkaniu z Radą obecny był także
wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Robocza wizyta na Radzie KSOiW NSZZ „Solidarność” praktycznie rozpoczęła cykl

spotkań

konsultacyjnych

pod

hasłem

„Jak

zmienić

system

edukacji

w

Polsce”.

Mają one potrwać do końca czerwca br. Oprócz spotkań na szczeblu centralnym ze związkami
zawodowymi, korporacjami samorządowymi i przedstawicielami rodziców (Kongres Rad
Rodziców), w 16 województwach odbędą się konsultacje

poświęcone poszczególnym

obszarom edukacji. Ponadto, w miesiącu kwietniu 2016 r. kuratorzy oświaty zorganizują spotkania
z

nauczycielami

i

dyrektorami

w

sprawie

odbiurokratyzowania

pracy

szkół.

W czerwcu br. z inicjatywy wicepremiera Morawieckiego odbędzie się konferencja na temat

szkolnictwa zawodowego. Podsumowanie konsultacji nastąpi podczas tzw. stolików prezydenckich
w Kancelarii Prezydenta RP.

Równolegle, nad opracowaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

pracować

będzie

1840

ekspertów

„Dobrej

Zmiany”

powołanych

przez

MEN.

Najlepsze wyniki prac zostaną nagrodzone, najlepsi zostaną na stałe wpisani na listę
ekspertów MEN. Podsumowań i wniosków należy spodziewać się w lipcu br.

Minister Zalewska przewiduje, że projekty ustaw dotyczących zmian w systemie edukacji

będą gotowe do końca lutego 2017 r.

Pani Minister podkreślała, że ewentualne zmiany ustroju szkolnego nie odbędą się z dnia na

dzień, będzie to proces długofalowy. Wiele zmian będzie mogło wejść w życie dopiero za kilka lat,
i jest to związane z kwestią nowej podstawy programowej i podręczników.

Członkowie Rady KSOiW poruszyli temat podwyżek płac nauczycieli i pracowników

administracji i obsługi szkół oraz placówek oświatowych. Pani Minister zadeklarowała, że będzie
zabiegać o środki finansowe na podwyżki w oświacie w 2017 r.

Minister Zalewska wskazała kilka obszarów edukacji, w których w miarę szybko można

dokonać pozytywnych zmian. Są to:

- zniesienie egzaminu po klasie szóstej szkoły podstawowej,
- odbiurokratyzowanie oświaty,

- zmiana funkcjonowania nadzoru pedagogicznego.

MEN pracuje także nad zgłoszoną przez NSZZ „Solidarność” propozycją powrotu nauczycieli

placówek opiekuńczo-wychowawczych pod zapisy Karty Nauczyciela, a także nad uszczelnieniem
subwencji oświatowej dla szkół niepublicznych.

Ważną sprawą dla resortu edukacji jest zatrzymanie procesu zwolnień nauczycieli, których

jak podkreśliła minister edukacji, ubyło w ostatnich 8 latach 42 tys.

Ministerstwo edukacji, podejmie także prace nad zmianą subwencjonowania oświaty.

Przepisy o finansowaniu edukacji nie były praktycznie zmieniane od 2003 r. Minister Zalewska

mówiła o potrzebie objęcia subwencją oświatową przedszkoli (w pierwszej kolejności
sześciolatków) oraz wprowadzenia nowej „wagi” dla małych szkół.
Członkowie

Rady

zadawali

pytania

dotyczące

nowelizacji

Karty

Nauczyciela,

która m.in. ma zlikwidować zapisy dotyczące tzw. godzin karcianych. Najlepszym rozwiązaniem,
zdaniem związkowców, byłby powrót do stanu prawnego art. 42 Karty sprzed 2001 r.,
co zahamowałoby zakusy organów prowadzących do bezprawnego nakładania na nauczycieli
dodatkowych zadań.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał także o zgłaszanym już wcześniej

postulacie ujednolicenia pensum pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

i wpisaniu ich godzin pracy dydaktycznej do art. 42 Karty Nauczyciela w wymiarze takim, jaki

obowiązywał wcześniej w Karcie oraz przywróceniu art. 88 KN, czyli uprawnienia
do przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek.

Pytania członków Rady KSOiW dotyczyły także przyszłego funkcjonowania komisji

dyscyplinarnych dla nauczycieli, wprowadzenia standardów edukacyjnych, zapewnienia pracy
nauczycielom

gimnazjów

w

przypadku

ich

wygaszania,

przywrócenia

wychowania patriotycznego w szkołach, spraw emerytalnych nauczycieli praktycznej nauki
zawodu, nagród jubileuszowych po 45 latach pracy.
Rada

KSOiW

przyjęła

stanowisko

w

farmaceutycznego na poziomie szkół policealnych.

sprawie

utrzymania

kształcenia

technika

Rada wystosowała także apel do struktur regionalnych o przesyłanie wniosków, które będą

stanowiły materiał do opracowania kierunku działań Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”.
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