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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się grupa nauczycieli, którzy zwrócili uwagę na zapisy zawarte 

w nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, a konkretnie w art. 42. 

Obecnie artykuł ten w ust. 6 określa, że organ prowadzący dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz na-

uczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kie-

rownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwal-

nia ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3, tj. dydaktycznych, opiekuńczych i wycho-

wawczych. 

Tak sformułowany zapis doprowadził do tego, że jest bardzo duży rozrzut w liczbie godzin (tzw. pensum) 

dyrektorów. Sprawdziłam, że w różnych miejscowościach dyrektorzy tej samej wielkości szkół czy przed-

szkoli mają bardzo zróżnicowane pensum. I nie chodzi tu o 1 czy 2 godziny, ale o prawie drugie tyle. 

W Węgrowie, gdzie pracują nauczyciele, którzy się do mnie zwrócili, sprawa wygląda nieco inaczej, gdyż 

organ prowadzący okazał się bardzo „życzliwy”. Ale czy sprawiedliwy? Dyrektor szkoły liczącej 

40 oddziałów i 950 uczniów ma takie samo pensum jak dyrektor szkoły 15-oddziałowej, gdzie jest 

350 uczniów. Kierownik świetlicy, z której korzysta 70 uczniów, ma to samo pensum co kierownik świetlicy 

przyjmującej 350 uczniów. 

W rozmowie z panią K. Więcławek, wizytator Kuratorium Oświaty z oddziału w Siedlcach, dowiedziałam 

się, że pensum dyrektora największej szkoły w Siedlcach jest wyższe od pensum dyrektora szkoły podsta-

wowej w Węgrowie. Takich przykładów z terenu mojego okręgu senackiego mogłabym podać jeszcze kilka. 

Prezes stowarzyszenia edukacyjnego „Innovatione” Jerzy Mantur, były wizytator Kuratorium Oświaty 

w Białymstoku, stwierdził, że w jego województwie sytuacja wygląda tak samo, a najbardziej zróżnicowane 

jest pensum dyrektorów przedszkoli. 

Czy w przypadku szkół publicznych w całym kraju nie powinny obowiązywać te same zasady? Sposób, 

w jaki teraz funkcjonuje oświata, to wynik poczynań rządu PO – PSL. Wielokrotne zmienianie przez po-

przednią ekipę rządową prawa oświatowego doprowadziło do ogromnej dowolności w funkcjonowaniu pla-

cówek i zatrudnionych w nich nauczycieli. Sytuacja w oświacie jest daleka od przestrzegania zasad porządku 

prawnego i szeroko pojętej sprawiedliwości. 

Ostatnio wiele się mówi o konieczności nowelizowania ustawy – Karta Nauczyciela. Uważam, że jest to 

dobry moment, aby przywrócić dawny porządek prawny i ujednolicić zasady obowiązujące w placówkach 

publicznych. 

 
Ten sam artykuł w ust. 7 określa, że organ prowadzący ustala tygodniowy wymiar godzin pracy dla nau-

czycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. Około 5 lat temu w związku z tym 

zapisem rozpoczęła się w całej Polsce akcja wśród samorządowców, którzy podnosili pensum z 20 godzin do 

nawet 30 lub 35. W ten sposób zmniejszali wydatki ponoszone na cele oświatowe. Obecne stanowisko MEN 

jest takie, że należy ujednolicić pensum nauczycieli i ustalić je na poziomie 22 godzin. Dla wielu nauczycieli 

z terenu powiatu węgrowskiego będzie to oznaczało zwiększenie pensum, gdyż po długiej i burzliwej batalii, 

wspieranej przez radnych miejskich i powiatowych PiS, udało się tam utrzymać istniejącą od 1989 roku wy-

sokość tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych. 
Dlaczego trudno będzie się zgodzić z takim zwiększeniem pensum? Otóż nauczyciele pedagodzy, psycho-

lodzy i logopedzi zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych będą nadal mieć to samo pen-

sum, czyli 20 godzin tygodniowo. Natomiast osoby pracujące z takimi samymi dziećmi, mającymi takie same 

problemy, częstokroć prowadzące główną terapię, będą mieć podniesione pensum. Prawodawca (MEN) 

w 1998 roku w rozporządzeniu o trudnych i uciążliwych warunkach pracy pozbawił szkolnych terapeutów 

odpowiedniego dodatku. Dodatek za pracę z dzieckiem niepełnosprawnym mają logopedzi pracujący w po-

radni, w szkole specjalnej, ale nie w szkole ogólnodostępnej. 



Uważam, że jest to krzywdzące, bo obecność dzieci niepełnosprawnych w naszych szkołach jest już zja-

wiskiem całkowicie powszechnym. Kształcą się one w oddziałach integracyjnych. To kształcenie, tzw. włą-

czające, jest dla nich dobrodziejstwem, gdyż uczą się funkcjonowania w świecie ludzi zdrowych. Jednocze-

śnie dzieci uczą się wrażliwości na problemy drugiego człowieka. I właśnie terapia, która jest prowadzona 

z tymi dziećmi w szkołach masowych, przynosi najlepsze efekty. 

Pracujący w szkołach masowych logopedzi pracują w mniej komfortowych warunkach niż w poradni. 

Prowadząc zajęcia rewalidacyjne, muszą pracować w hałasie, który panuje podczas przerw między lekcjami, 

pracują bowiem w systemie 60-minutowym. Obecne rozwiązanie prawne obniża realne wynagrodzenie pra-

cującego w szkole masowej pedagoga, psychologa oraz logopedy. Już w chwili obecnej brak jest chętnych 

psychologów do pracy w szkole masowej, ponieważ znajdują oni zatrudnienie w poradniach i innych instytu-

cjach, które zapewniają wyższe wynagrodzenie. 

Pani Minister w swoich wystąpieniach wielokrotnie mówiła o tym, że wymienionych specjalistów trzeba 

zatrudniać w każdej szkole publicznej, aby propagować ideę kształcenia włączającego. Jestem tego samego 

zdania. Niestety obawiam się, że do szkół trafią nieliczni. 

Z wyrazami szacunku 

Maria Koc 
 


