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Szanowna Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Stanowisko ZZRP
w sprawie projektu ustawy - Prawo oświatowe 

oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo
oświatowe

1. Problemy uczniów związane ze zmianą ustroju szkolnego

1. Problem ucznia, który nie otrzyma promocji w gimnazjum ( powrót z gimnazjum do 
podstawówki; kontynuacja nauki w oparciu o nową podstawę programową )

a. negatywna prognoza edukacyjna i wychowawcza dla ucznia
b. wzrost prawdopodobieństwa wypadnięcia ucznia z systemu edukacyjnego
c. wzrost prawdopodobieństwa objęcia ucznia kształceniem specjalnym ( np. z 

powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym )
2. Problem ucznia szkoły średniej, który nie otrzyma promocji ( kontynuacja nauki w oparciu o 

nową podstawę programową; prognoza edukacyjna i wychowawcza negatywna )
3. „Szary rynek" przyjęć do VII klasy w 2017r.

a. nieformalny wyścig po miejsca do „lepszych szkół" spoza rejonu, bez oficjalnych, 
jednakowych kryteriów przyjęć ( kryteria rekrutacji ustalane przez dyrektorów )

4. Wyścig o miejsca w szkole ponadgimnazjalnej w 2019 roku - problem obecnych VI- 
klasistów i uczniów I klasy gimnazjum ( 700 tys. uczniów )

a. szanse na dostanie się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej maleją o 50 proc. dla 
obu roczników

b. ograniczenie szans edukacyjnych dwóch roczników
c. traktowanie w nierówny sposób uczniów -  przebieg nauki w tym samym typie 

szkoły w oparciu o dwie różne podstawy programowe
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5. Zmniejszeniem szans na rozwój kompetencji informatycznych - ograniczenie liczby godzin 
informatyki do 1 godziny tygodniowo w klasie I liceum ogólnokształcącego (w następnych 
klasach liceum brak zajęć z informatyki -  Propozycje MEN do ramowych planów nauczania 
w 4 - letnim liceum ogólnokształcącym )

6. matura „dwóch prędkości"
a. egzamin dojrzałości po szkole branżowej - wstęp tylko do państwowej wyższej szkoły 

zawodowej ( zmniejszenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów )

2. Pozytywne propozycje zmian

1. wprowadzenie do klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz do klasy I i II liceum 
ogólnokształcącego obowiązkowych 10 godzin doradztwa zawodowego

2. upoważnienie ministra do określenia, w drodze rozporządzenia, treści programowych z 
zakresu doradztwa zawodowego, warunków i sposobu realizacji i organizacji doradztwa 
zawodowego w szkołach i placówkach

3. ustawowa delegacja dotycząca wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z którą w 
rozporządzeniu zostanie określony wzór opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka

4. propozycja by w/w rozporządzenie uwzględniało jak najpełniejszą realizację potrzeb 
dziecka lub ucznia, a także możliwość dostosowania odpowiednio działań w ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, form wychowania przygotowania 
przedszkolnego oraz form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka 
lub ucznia

5. zastąpienie określenia „upośledzenie umysłowe" określeniem „niepełnosprawność 
intelektualna"

6. utrzymanie ważności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na okres
I etapu edukacyjnego przed dniem 1 września 2017 r. do końca kształcenia w klasie IV 
szkoły podstawowej oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres
II etapu edukacyjnego przed dniem 1 września 2017 r. do końca kształcenia w szkole 
podstawowej.

7. zachowanie dotychczasowych warunków korzystania z pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej.

8. zniesienie konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi 
prowadzącemu

9. możliwość przejścia w stan nieczynny przez nauczycieli kontraktowych zatrudnionych na 
czas nieokreślony
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3. Zagrożenia dla nauczycieli w wyniku zmian ustrojowych
1. Utrata pracy przez ok. 35 tys. nauczycieli ( najczęściej z gimnazjum )

a. wstępne szacunki dyrektorów, którzy prowadzą zespoły szkół wskazują, że nie będą 
mieli możliwości zatrudnienia ok. 5 nauczycieli: 7684 gimnazja x 5 nauczycieli = 38 420

b. nieprecyzyjny zapis : utrzymanie liczby dzieci przypadającej na jeden etat pedagoga, 
psychologa, logopedę w wysokości nie wyższej niż dotychczas

—  aktualnie nie ma oficjalnego wskaźnika liczby dzieci przypadających na jeden 
etat pedagoga, psychologa, etc.; należy domniemywać, że chodzi o liczbę dzieci 
w danej szkole

—  w okresie wygaszania gimnazjum liczba uczniów w szkole będzie systematycznie 
spadać, co spowoduje ograniczenia etatów lub zwolnienia nauczycieli 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

2. art. 118 projektu ustawy wprowadzającej prawo oświatowe przewiduje, że od wejścia 
w życie nowych regulacji aż do 31 sierpnia 2019r. podjęcie dodatkowego zatrudnienia 
w innym przedszkolu, szkole lub placówce przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze zajęć będzie wymagać pisemnej zgody pracodawcy, wskazanego jako 
podstawowe miejsce zatrudnienia. Od roku szkolnego 2017/2018 nauczyciel, który 
zatai dorabianie, może zostać zwolniony z pracy wraz z końcem roku szkolnego
a. zgoda dotyczy nie tylko dodatkowej pracy na etacie, ale też innych form 

zatrudnienia, w tym umowy o dzieło lub zlecenia ( np. prowadzenia szkoleń )
b. nauczyciele, których uposażenie znajduje się aktualnie na bardzo niskim poziomie 

będą pozbawieni możliwości poprawienia swojego statusu ekonomicznego, w wielu 
przypadkach status ten ulegnie znacznemu obniżeniu

c. arbitralność decyzji dyrektora stanowi poważne zagrożenie dla równego 
traktowania pracowników, tym bardziej, że od decyzji dyrektora nie jest 
przewidziana żadna procedura odwoławcza

4. Wynagrodzenie nauczycieli w procesie wdrażania zmian

1. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, zaplanowano podwyższenie kwoty bazowej 
dla nauczycieli o 1,3%, czyli o 35,32 zł ( z kwoty 2 717,59 zł. w 2016r. do kwoty 2 752,91 zł.)

2. Uważamy, że w okresie wdrażania zmian ustrojowych w oświacie trudno oczekiwać od 
nauczycieli zaangażowania i motywacji na rzecz zmiany przy ciągle postępującej 
pauperyzacji zawodu nauczyciela ( proponowana kwota bazowa jest o 38% wyższa od 
minimalnej płacy, zaplanowanej od 1.01.2017r.)

3. Wnosimy, by kwota bazowa wzrosła minimum o 20% (czyli o 544 zł ) do poziomu 
3261,59 zł.
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5. Poradnie psychologiczno -  pedagogiczne w procesie wdrażania 
zmian

1. Proponujemy wykreślenie z art. 127 ustawy Prawo oświatowe ust. 11
2. Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wywołuje skutki prawne analogiczne do 

skutków decyzji administracyjnej, w tym skutki finansowe ( związane z przekazywaniem 
subwencji oświatowej)

3. Podzielamy stanowisko Związku Powiatów Polskich, że zarówno opiniowanie o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju dziecka jak i jego realizacja powinno być przypisane do publicznych 
poradni psychologiczno -  pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 
( brak rejonizacji w przypadku niepublicznych poradni psychologiczno -  pedagogicznych, 
brak obowiązku zawierania porozumień przez niepubliczne poradnie psychologiczno- 
pedagogiczne )

4. Po raz kolejny ( poprzednio w piśmie ZZRP 18/2015 z dnia 20.08.2015r. ) odnosimy się 
krytycznie do zapisu: „kurator oświaty współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji 
zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, 
potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli". Zapis ten , w naszej ocenie, daje zbyt duże 
możliwości interpretacyjne i wymaga uszczegółowienia:

i. Na czym to współdziałanie ma literalnie polegać ?
ii. Jaka jest rola, zadania oraz odpowiedzialność poszczególnych placówek w 

opisanym współdziałaniu?
iii. W jaki sposób opisane zadanie ma być finansowane ?

5. Nie wiemy czy planowana jest zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasady 
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni 
specjalistycznych, w związku z tym nie wiemy jak Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi 
rolę poradni w procesie zmian ustroju szkolnego i reformy systemu oświaty

6. Oczekujemy wzmocnienia roli poradni psychologiczno -  pedagogicznych w systemie 
oświaty na poziomie zapisów ustawowych.

6. Uwagi końcowe
Przedłożone do konsultacji projekty ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe 
oraz Prawo oświatowe - wprowadzają zmiany do obowiązującego ustroju szkolnego. Z treści 
dokumentów nie dowiadujemy się:

1. Jaka jest przewidywana edukacyjna i wychowawcza "wartość dodana" planowanej reformy 
oświaty?

2. Jakie potrzeby uczniów będą w wyższym stopniu zaspokajane niż w dotychczasowym 
modelu kształcenia?

3. Jaka będzie obowiązywać podstawa programowa kształcenia ogólnego ?

Gwarantowane w Konstytucji prawo do edukacji jest jednym z podstawowych praw człowieka, 
warunkującym korzystanie z innych, w szczególności prawa do świadomego i aktywnego 
uczestniczenia w życiu społecznym. Kształcenie w systemie szkolnym i poza nim powinno zapewnić
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każdemu umiejętności podstawowe, niezbędne do pomyślnego życia, działania i współdziałania we 
współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Umiejętności te powinny wzmacniać szanse polskiej 
młodzieży na europejskim i światowym rynku pracy. Są to:

—  Umiejętność uczenia się
—  Umiejętność krytycznego myślenia
—  Znajomość języków obcych;
—  Umiejętność biegłego posługiwania się podstawami matematyki, wiedzy o 

otaczającej nas przyrodzie, oraz współczesnymi technikami przekazu informacji
—  Umiejętność komunikowania
—  Umiejętności rozumienia i korzystania z informacji typowej i najczęściej pojawiającej 

się w życiu codziennym; w pracy, w szkole, w życiu publicznym i społecznościach 
lokalnych.

Umiejętności te powinny być kształtowane na niezbędnym poziomie minimum, w powszechnym, 
obowiązującym wszystkich kształceniu na poziomie podstawowym i średnim.

Osiągnięcie powyższych celów wymaga odbudowania roli nauczycieli w życiu kraju. Zawód ten 
wymaga stworzenia warunków do twórczego rozwoju wykonujących go ludzi. Służyć temu musi 
także poprawa warunków pracy i płacy nauczycieli.

Przedłożenie do konsultacji tylko projektów ustaw, bez aktów wykonawczych, powoduje, że 
odnosimy się do proponowanych zmian negatywnie, ponieważ nie wiemy w jakim kierunku ma 
zmierzać polska oświata ( poza zmianami ustroju szkolnego )

Uważamy, że reforma oświaty nie jest dobrze przygotowana a co za tym idzie -  nie powinna wejść 
w życie od 1 września 2017r.
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PRZEWODNICZĄCA 
Związku Zawodowego 
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