
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 

Morawieckiego oraz do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o odniesienie się do poniższych uwag dotyczących zmian  

w oświacie proponowanych w projekcie ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r., 

wystosowanych bezpośrednio przez środowisko zrzeszające gminy województwa lubuskiego. 

1. Po przekształceniu placówek oświatowych, np. takich jak samodzielne gimnazja w przypadku małych 

gmin, problem może stanowić zagospodarowanie wcześniej powstałej infrastruktury – chodzi o odpowiednie 

zastosowanie budynków przyszkolnych, które będzie należało wykorzystać, by nie niszczały i nie stanowiły  

o niegospodarności jednostki. 

2. Zagęszczenie sieci placówek edukacyjnych w celu zmniejszenia odległości ucznia do szkoły jest 

rozwiązaniem, które w sposób drastyczny zwiększy i tak wysokie koszty ponoszone przez gminy na 

funkcjonowanie oświaty. Decyzja o przekształceniu gimnazjów w kolejne obwody szkolne winna leżeć 

wyłącznie w gestii samorządu lokalnego. 

3. Proponowane przepisy nadal nie precyzują interpretacji art. 42 ustawy o oświacie w sprawie tzw. godzin 

karcianych. 

4. Proponowane przepisy nadal nie precyzują minimalnej liczebności oddziału, od której jednostka 

samorządu terytorialnego otrzyma określoną subwencję. Kilkuosobowe klasy nie wspierają właściwego 

rozwoju dzieci i nie mobilizują nauczycieli do efektywnej pracy. Nadrzędną sprawą jest dobro dziecka, sama 

lokalizacja szkoły nie jest gwarantem sukcesu edukacyjnego. 

5. Chodzi też o wzrastające kompetencje kuratorów oświaty w zakresie odwołania dyrektora danej 

jednostki (art. 66 ust. 2) i w zakresie akceptacji arkuszy organizacyjnych – wydłuży to proces planowania 

pracy w jednostkach. Organ nadzorujący ma prawo wydawać zalecenia organowi wykonującemu,  

bez wskazania źródeł finansowania wprowadzania zaleceń. 

6. Zwalnianie nauczycieli w trybie opiniowania – w chwili obecnej utrudnione jest zwalnianie nauczycieli 

w okresie 1–30 maja. Jeśli organ nadzoru nie zatwierdzi arkuszy organizacyjnych z wprowadzoną zmianą  

do 15 kwietnia, uniemożliwi terminowe przeprowadzenie całego procesu. 

7. Pozostawienie obowiązku dowozu – wraz z opieką – dzieci pięcioletnich jednostkom samorządu 

terytorialnego po podwyższeniu wieku obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego do 6 lat pociąga 

za sobą dodatkowe koszty, które ponosi samorząd. 

8. Reforma nie uwzględnia samorządowych postulatów, tj. likwidacji średniego wynagrodzenia. 

Wobec powyższego wnoszę o analizę uwag oraz odniesienie się do nich w odpowiedzi na oświadczenie. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 

 


