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Zarz4du Krai owe go WZZ,,SolidarnoSd - OSwiata"
z 3O wrzeSnia 20L6 r.

w sprawie planowanych zmian w systemie o5wiaty

Po anaf izie projekt6w: ustawy

- Prawo oSwiatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzajqce
ustawq - Prawo ofwiatowe stwierdzamy, 2e nie udzielaj4 one satysfakcjonujqcych
odpowiedzi na wielokrotnie podnoszon e przez zwi4zki zawodowe kwestie.
Przede wszystkim brak jest propozycji calo6ciowych zmian

w podstawie programowej
ksztalcenia og6lnego i ksztalcenia zawodowego. Brak jest te2 calo5ciowej propozycji
ramowych plan6w nauczania na poszczeg6lnych etapach ksztatcenia i w poszczeg6lnych
klasach - zar6wno w nowej oSmioletniej szkole podstawowej, jak i czteroletnim liceum
o96lnoksztatc4cym oraz szkolach bran2owych pierwszego i drugiego stopnia.
WZZ ,,Solidarno56 - O6wiata" negatywnie ocenia zamiar wprowadzenia dwuletnicj
szkoly bran2owej drugiego stopnia oraz tzw. matury bran2owej. Uwa2amy, ze jest 1o
znaczne ograniczenie dla mlodzie2y zarnierzaj4cej ksztatcif siq dalej na stucliach
licencjackich Iin2ynieryjnych) i magisterskich. Wprowadzenie matury br.anzowej
doprowadzi do niespotykanej dotychczas sytuacji, gdy osoba posiadaj4ca tytut in2yniera
bqdzie musiala przed podjgciem studi6w magisterskich zda( najpicrw egzamin
dojrzaio6ci z przedmiot6w rozszerzonychl WZZ,,SolidarnoSd - O6wiata,, proponule,
ally szkola bran2owa drugiego stopnia byla trzyletnia i dawala mo2liwo6c
uzyskania normalnei matury. Warto w tym kontekScie skorzystai z pozytywnych
do5wiadczeri 3-letniego technikum na podbudowie 3-letniej zasadniczei szkotv
zaw,oCowej.

wZZ ,,Solidarnosi - o3wiata" uwala,2e btqdna jest propo zycja, aby
!r:dnym z warunkow
przyjgcia kandydata do szkoly bran2owej drugiego stopnia bylo ukoriczcnie
prz.ez.niego
szkoly branZowej pierwszc:go stopnia w roku szkolnym be"zpagleclnia poprzedzajqcym
rok szkolny, w kt6ry ubiega siq on o przyjqcie do szkoty bran2owej drugiego storlnia.
Uwa2amy, 2e stanowi to istotne ograniczenie tiro2noSci systemu dla absolwent6w
szkoly
bran2owej pierwszego stotrnia i nale2y z tego warunku zrezygnowai. Nale2y ponadto
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ujednolicii nazwy przedmiot6w zawodowych, okreSlii programy do przedmiot6w
zawodowych a tak2e obligatoryjnie ustalii podztal na grupy max. l-Z.-osobowe.
WZZ ,,Solidarno6d - OSwiata" z rrznaniem przyimuie propozycjq Ministerstwa
Edukacii Narodowei uwzglqdnienia w ramowych planach nauczania doradztwa
zawodowego [po 1-0 godzin w klasach VII i VIII szko]y podstawowej i po L0 godzin
w klasach I i ll liceum og6lnoksztalc4cego). To zdecydowanie bardzo dobry pomysl.
Nale2aloby jednak rozwaLy{ czy zasadniejsze nie byloby wprowadzenia zajq1
z doradztwa zawodowego w klasie II i III liceum o96lnoksztalcEcego [zamiast w klasie I)
- w klasie III mlodzie? bqdzie podejmowala decyzje o wyborze przedmiot6w
rozszerzonych, z kt6rych bqdzie zdawa( maturq a wigc bgdzie podejmowa( decyzje
o swojej dalszej Scie2ce rozwoju. Wtedy te2 potrzebne byloby wsparcie ze strony
profesj onal nego doradcy zawodowego.

WZZ ,,SolidarnoSi - OSwiata" stoi na stanowisku, ze przy konstruowaniu ramowych
plan6wrnauczania dla szkoly podstawowej i liceum og6lnoksztalcqcego nale2y wz.i4(.
pod uwagE propozycjq wiqksz.ej elastycznoSci dla dyrekto16w i rad pedagogicznych.
WZZ,,SolidarnoSd

- O6wiata" proponuje:

1.

zwiekszenie liczby.godzin do dyspozycji dyrektora szkoly do 2 godzin na oddziat
na wszystkich etapach ksztalcenia;
2. dopracowanie przepistiw dotyczqcyh przeznaczenia godzin do dyspozycji
dyrektora w taki spos6b, aby mogly by6 one przeznaczone na zwiqkszenie liczlry
godzin zajgi. obowiqzkowych z niekt6rych przedmiot6w [w zale2no5ci od potrzeb
klasy) lub teL na realizacjq potrzeb i zainteresowafi uczni6w [np. zajqcia
wyr6wnawcze, kola zainteresowari, indyr,vidualizacja prac),' z. dzie(mi zgodnie
z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznych o dostosowaniu warunk6w
nauczania etc.);
3. poczqwszy od V klasy szkoly podstawowej okre6li6 doln4 i g6rnq granicg liczby
obowiqzkowych zajqd edukacyjnych w tygodniu, co pozwoli w spos6b elastyczny
zwigkszyd w danej klasie liczbg obowiqzkowych zajqt (zgodnie z wystqpujqcymi
potrzebami) oraz latwiej rozloLy( godziny z przedmiot6w, dla kt6rych okreSlono
w5p6ln4 liczbq godzin na danym etapie np. 18 godzin w szkole podstawowej
z przeznaczeniem na biologiq, geografiq , fizykq i chemiq;
4.' w nowej podstawie programowej wskazane byloby oddzielnie dla klasy czwartej
szkoiy podstawowej okre5lenie szczeg6iowych wymagaf dla wszystkich
prz.edmiotSw oraz warunk6w isposobu ich realizacji - z uwagi na fakt,2e klasa
czwarta ma stanowi6 lagodne przejScie dla dzieci z I etapu edukacyjnego
do dalszych etap6w ksztalcenia;
5. w zwi4;rku z propozycjq zwigkszenia liczby godzin zaiqt z historii nalezy zadbai o
dobril korelacjq w zakresie doboru treSci nauczania pomigdzy histori4 a jqzykiem
polskim igeografi4 [m.in. znajomo5i mapy);
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6. na obowiqzkowych

zajqciach wychowania fizycznego naleiy obligatoryjnie
zapewni6 podziai na grupy w oddzialach liczqcych co najmniej24 uczni6w.

Wolny Zwi4zek Zawodowy ,,Solidarno56 - O5wiata" konsekwentnie domaga siq
od Minister Edukacii Narodowej okre5lenia standard6w liczebno5ci oddzial6w
i szk6l poszczeg6lnych typ6w. lJwaiamy,2e w szczeg6lnych przypadkach [dotyczy to
przede wszystkim wielkich miast) nale2y w przepisach wprowadzi( kilkuletni okres
przejSciowy na dostosowanie siQ jednostek samorz4du terytorialnego [JST)
do ustawowych wymog6w. Wymagaioby to jednak zgody wyra2anej kazdego roku
przez wlaSciwego kuratora o$wiaty po przeanalizowaniu merytorycznych argument6w
danej JST.

- O6wiata" uwa|a,2e

wystgpuj4cy ni2 demograficzny jest doskonalq
ucywilizowania warunk6w nauczania i zdecydowanego poprawienia

WZZ ,,Solidarno6i

okazjq do
warunk6w pracy nauczycieli. Uwa2amy, 2e maksymalna liczebnoS6 oddzialu
w szkole podstawowei to 20 dzieci a $/ szkole Sredniei to 30 uczni6w.
Nale2y ponadto obligatoryjnie wskaza(. przedmioty, gdzie musi nastEpii podzial na
grupy np. wychorvanie fizyczne, jgzyki obce, fizyka, chemia, informatyka. Liczebno5i
grup nie powinna przekraczai 12 os6b.

Analizowane projekty ustaw milczE te| w istotnej kwestii kwalifikacji nauczycieli
do nauczania nowych przedmiot6w. Klasycznym przyktadem jest dula grupa
nauczycieli, kt6rzy ukoficzyli w minionych latach wylzlcznie studia w zakresie przyrody
- czy nabgdq oni z mocy prawa uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej
biologii igeografii?
Nie ma tei ladnych propozycji ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycz4cej
roz.wi4zania problemu nauczania jgzyka obcego w przedszkolach, Uwaiamy, 2e nic
powinno odbywad siq to kosztem nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nale2y
zatem jasno'okreSlii w przepisach; 2e jqzyk obcy jest nauczany przez drugiego
nauczyciela iw malej grupie dzieci - w obecno5ci nauczyciela prowadzqcego dan4 grupq
przedszkolnq.

Wolny ZwiEzek Zawodowy ,,Solidarno56 - OSwiata" negatywnie

ocenia

proponowane rozwlqzania w czg6ci dotyczqcej nauczycieli i pracownik6w
z likwidowanych gimnazi6w'- dotyczy w szczeg6lnoSci tych przypadk6w, gdzie f ST
nie podeimie decyzii o przeksztalceniu gimnazium w inny typ szkoly.
Wskazujemy,2e zaproponowane roz.wi4zania - a w zasadzie jedno: stan nieczynny
fub jednorazowa odprawa ,. nie pozwalaj4 na zastosowanie innych rozwiEzait
np, skorzystania z programu przekwalifikowania lub programu dobrowolnych ociej56
z'zawodu.

Organizacja zrzeszona w Forum Zwiqzk6w Zawodowych oraz w Conf6d6ration Europe6nne des Syndicats Ind

Nlp 9671191575, REGON 093L96404,

KRS

0000211047

4

Uwaiamy,l.e propozycja stworzenia przy kuratorze o6wiaty ,,banku" szukaj4cych pracy
nauczycieli jest catkowicie chybiona. Proponowany przepis nie naklada na dyrektora
szkoly 2adnego obowiqzku i nie jest obarczony 2adnA sankcjA za niezastosowanie siq
do. niego. Zdecydowanie lepszym i skuteczniejszym rozwiqzaniem, naszym zdaniem,
byioby nadanie kuratorowi o5wiaty prawa do skierowania takiego nauczyciela do pracy
w danej szkole i nalo2enie na dyrektora szkoty obowi4zku przy)qcia go do pracy
na danym stanowisku. W obecnej formule projektowane przez MEN przepisy
sq tylko pozorowaniem rozwiqzania drastycznego problemu zwolniefi nauczycieli.

WZZ ,,Solidarno56 - O5wiata" opowiada siq konsekwentnie za stworzeniem
przez MEN takich przepis6w, kt6re uniemoiliwiE dyrektorom szk6l i organom
prowadzEcym blokowanie zatrudniania nauczycieli i pracownik6w z plac6wek
zagro2onych likwidaciq, MEN, planuj4c zmiany, nie bierze pod uwagq stanu
faktycznego - szczeg6lnie w wielkich miastach. Przy konstruowaniu przepis6w
pomijany jest fakt, 2e faktycznE wladzg w znacznej czg6ci fST sprawuj4 przedstawiciele
partii politycznych, kt6re sq od roku w ostrej opozycji do obecnej formacji rzqdzEcej
w Polsce. WZZ ..Solidarno66 : OSruiata", Da raz koleinv, domaea sie od MEN takich
zanisow nrawnvch, aby nauqzyciele i pozostali pracownicy o6wiaty nie stali siq
ofiarami..r,vb-ezlardonowei walce.-t-o.czonei przez partie polityqzne! Przypominamy,
2e edukacja jest bardzo wraZliw4 sferq Zycia spolecznego i wymaga wypracowywania
szerokiego consensusu zar6wno co do kierunku zmian, jaki szczeg6lowych rozwi4zan.

Wolny'ZwiAzek Zawo.dowy ..S9lidarno$6 -_ O6wiata" wnioskuie do Premier RzAdu
Beaty Szydlo oraz Minister Edukacii. Narodowej Anny Zalewskiei o w$f.,czecie"

rskq
$rcplarsach:

1. niezwlocznego przywr6cenia nauczycielom prawa do wcze6niejszei
emerytury (ti. wczeSnieiszego brzmienia art. BB Karty Nauczyciela)
umo2liwi to m.in. zmnieiszenie liczby zwalnianych nauczycieli z przyczyn
z:wi4zanych 4 reorganizaciami oraz umoZliwi nab6r mlodych os6b
do zawodu;

2. ustalenia l2-miesiqcznego stanu nieczynnego dla nauczycieli
i 1Z-miesigcznei odprawy w przypadku zastosowania art. 20 Karty

.
3.
.

Nauczyciela - utrzymanie dotychczasowych przepis6w nie daje faktycznych
mo2liwoSci r<izwi4zania problemu, gdyi najwcze6niei zmiany mogE pojawi6
siq dopiero po uplywie 10 miesigcy;
przyigcia ,,Programu dobrowolnych. odei36 z zawodl" zakladaiqcego

wyplacenie osobom zainteresowanym odej6ciem z zawodu odprawy
w wysokoSci ;np. S-letnich zarobk6w tj. zastosowania wobec nauczycieli
rozwi4za(t, kt6re Paristwo Polskie stosowalo wobec innych grup
zawodowych w sektorach, kt6re poddawane byly restrukturyzacii podczas
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4.

ostatnich 2O lat; program winien zostad sfinansowany ze Srodk6w bud2etu
centralnego
umo2liwienia nauczycielom z plac6wek zagroionych likidacjq
przekwalifikowania siq; program m6glby byf finansowany ze frodk6w
centralnych np. Kraiowego Funduszu Szkoleniowego.

wolny zwi4zek Zawodowy ,,solidarnosd oswiata"
domaga siq przesuniqcia decyzii o dokonaniu zmian
Reasumuiqc,

w dotychczasowym systemie edukacji o minimum 1 rok ti. wdraiania
zmian naiwcze5niei od 01.09.20L8 r.
Takie rozwi4zanie umo2liwi Ministerstwu Edukacji Narodowei oraz zwiqzkom
zawodowym zrzeszajEcym nauczycieli i pracownik6w o5wiaty wypracowania
rozwi4zaft, kt6re bqdq mogly byt zaakceptowane przez Srodowisko. Uniemo2liwi
teiL manipulowanie opiniq publicznq przez te Srodowiska polityczne, kt6re
proponowane zmiany w oSwiacie traktui4 tylko iako swoiste ,,paliwo" do walki
politycznei.
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