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Gdańsk, 8. 11. 2016 r.
Projekt

Stanowisko

w sprawie projektu zmian ustroju szkolnego

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, po
analizie odpowiedzi MEN na opinię Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczącej
projektów ustaw „Prawo oświatowe” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę – prawo
oświatowe” podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące odłożenia proponowanych zmian
w oświacie co najmniej o rok.
W odpowiedzi MEN brak deklaracji dotyczącej spełnienia szeregu postulatów
zawartych w opinii naszego Związku. Zapowiedź, że będą one dopiero przedmiotem rozmów
zespołu, który jeszcze nawet nie został powołany przez Panią Minister Annę Zalewską, budzi
nasz zdecydowany sprzeciw.
W ocenie Rady niejasne są cele proponowanych zmian, brak ich odpowiedniego
zabezpieczenia finansowego (w tym na podwyżki wynagrodzeń), opóźnienia w przedstawieniu
programowej części zmian, niedostateczna informacja. W polskiej edukacji nie dzieje się nic na
tyle złego, co uzasadniałoby taki pośpiech w przygotowywaniu bardzo poważnych
strukturalnych i programowych zmian.
Za jedną z najpilniejszych spraw do załatwienia są środki na zajęcia pozalekcyjne,
które nadal realizowane są przez nauczycieli za darmo, na podstawie zapisów art. 42 ust.
2 pkt 2 Karty Nauczyciela.
Rada, w oparciu o uchwałę Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z 28 września br., decyduje się na przeprowadzenie ankiety/sondażu wśród
pracowników edukacji w regionie gdańskim dotyczącej ewentualnych form protestu
w przypadku braku spełnienia postulatów związkowych.
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Stanowisko otrzymują:
- Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej – za pośrednictwem KSOiW NSZZ „S”,
- Szkoły i placówki oświatowe w województwie pomorskim,
- Środki społecznego przekazu.
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