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Gdańsk, 3. 10. 2018 r. 

 

 

 

Pan Ryszard Proksa –  

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” 

 
Szanowny Panie Przewodniczący,  

 

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w 

Gdańsku zwraca się o dalsze podjęcie sprawy opiniowania projektów organizacji pracy szkół. 

Zwracamy uwagę, że kilka ważnych spraw, które zgłaszaliśmy w pismach z dnia 10. 05. 2017 r. i z 21. 
02. 2018 r. dalej nie zostało rozwiązanych. Postulujemy, aby doprowadzić do: 

 

1. Zagwarantowania prawnego, że opinia ZZ będzie integralną częścią arkusza, który 

potem jest opiniowany przez Kuratorium Oświaty. Jednym z rozwiązań jest 

umieszczanie na wzorach projektów organizacji szkół stałego miejsca na podpisy 

związków zawodowych (podobnie jak jest miejsce na wpis rady pedagogicznej).  
2. Zapewnienia, że opiniowaniu przez ZZ podlegają wszystkie zmiany (aneksy) wprowadzane do 

arkuszy organizacji szkół. 

 

Zgłaszaliśmy też inne problemy – pytania: 
3. Jakie konsekwencje prawne może ponieść dyrektor szkoły, gdy nie przekaże projektu 

arkusza organizacji pracy szkół (każdej wersji) do zaopiniowania, zgodnie z art. 110 ustawy 

Prawo Oświatowe? 
4. Czy nie należy wpisać obowiązek uzgodnienia z kuratorem oświaty arkuszy organizacji 

szkół w miejsce opiniowania? 

 
 Przypominamy też, co napisaliśmy w ubiegłorocznych uwagach: „Opiniowanie projektów 

organizacji pracy szkół to niezwykle ważna sprawa, o której obligatoryjność nasz Związek upominał 

się od lat. Dobrze, że koalicja parlamentarno-rządowa wprowadziła zapis o obowiązku ich 

opiniowania, natomiast w praktyce pojawiło się kilka barier, problemów (art. 110 ustawy z 14 grudnia 
2016 r. – Prawo Oświatowe). Prosimy, aby wprowadzić stosowne korekty. Żeby nie było tak, iż piękna 

i ważna idea rozbija się o różnego rodzaju opór, przeciwdziałanie w praktyce szkolnej. A takie 

sytuacje czasami obserwujemy”. 

 

W imieniu Sekcji: 

 

 
       Barbara Kamińska           Anna Kocik                      Wojciech Książek 
(Zastępca Przewodniczącego Sekcji)               (Zastępca Przewodniczącego Sekcji)           (Przewodniczący Sekcji Gdańskiej) 
 

 
Do wiadomości:  

- Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 


