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Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w związku ze sprawą dyscyplinarnego zawieszenia w obowiązkach przez dyrektora 

jednej z toruńskich szkół pani D. O.-S. Sprawa ta – jak wynika z relacji zarówno świadków, jak i samej zain-

teresowanej – ma kontekst personalny, ale dotyka bardzo ważnego zagadnienia, jakim są narastające proble-

my natury psychicznej i emocjonalnej wśród polskich dzieci i młodzieży oraz brak należytej opieki psycho-

logicznej w szkołach. 

Jak dowiadujemy się z przekazów medialnych, wspomniana nauczycielka od dłuższego czasu miała kon-

flikt z dyrektorem placówki, w której pracowała. Rozbieżności dotyczyły m.in. odgórnej decyzji dyrekcji, 

aby uczniów klas starszych podzielić na grupy według kryteriów: najzdolniejsi, średniozaawansowani i naj-

słabsi. Pani O.-S. była przeciw tworzeniu takich podziałów i w sposób jednoznaczny wyrażała swoją opinię 

na ten temat, co nie spodobało się przełożonemu i stało się przedmiotem szerszego sporu. Można się tutaj 

zastanowić, czy działania dyrekcji, dążące do tak wyraźnego podziału uczniów na lepszych i gorszych, nie 

wpływają deprymująco na część młodych ludzi i nie noszą znamion dyskryminacji. 

Kulminacją konfliktu i bezpośrednim powodem zawieszenia polonistki było przeprowadzenie przez nią 

lekcji na temat problemów dorastania i zlecenie zadania domowego związanego z zagadnieniem depresji. Pod 

pretekstem narażenia uczniów na kontakt z drastycznymi treściami i negatywnego wpływu zajęć na psychikę 

dzieci dyrektor szkoły zawiesił nauczycielkę w wykonywaniu obowiązków, obniżył jej wynagrodzenie, 

a nawet zakazał wstępu do placówki. Sprawa, choć swój początek miała jeszcze przed zakończeniem po-

przedniego roku szkolnego, ze względu na rozpatrywanie jej przez kolejne komisje dyscyplinarne nie została 

jeszcze w pełni rozstrzygnięta. 

Panie Ministrze, od kilku lat obserwujemy drastyczny wzrost liczby kryzysów psychicznych u dzieci 

i młodzieży. Narasta fala samookaleczeń i samobójstw. Psychiatrzy alarmują, że na dziecięcych oddziałach 

psychiatrycznych brakuje łóżek. Poradnie psychologiczne są oblegane, znalezienie w nich wolnego terminu 

niejednokrotnie graniczy z cudem. Wprowadzenie nauki zdalnej, związane z pandemią koronawirusa, jeszcze 

pogłębiło ten problem. Dzieci musiały się zmierzyć z licznymi stresami związanymi nie tylko z nową formą 

edukacji, ale z rozpowszechnianą przez media atmosferą ciągłego lęku o zdrowie, a nawet życie, 

z niepewnością, izolacją, odcięciem od rówieśników, narażeniem na przemoc w sieci, a czasem również ska-

zaniem na ciągły kontakt z dysfunkcyjnymi rodzinami, łącznie z przemocą domową. 

W tej sytuacji inwencja wspomnianej wyżej nauczycielki, bezinteresowna chęć wyjścia poza sztywne ra-

my programowe, wyczulenia dzieci na niebezpieczeństwa i próba wskazania ścieżek pomocy zasługuje 

na pochwałę, a nie kroki dyscyplinarne i związane z tym upokorzenia! W związku z powyższym bardzo pro-

szę Pana Ministra o interwencję w tej sprawie. 

Jednocześnie proszę o informację, jak wygląda w polskich szkołach dostęp uczniów do pomocy psycholo-

gicznej. Czy prawdą jest, iż obecnie niemal 50% uczniów nie ma dostępu do psychologa z powodu drama-

tycznych braków kadrowych? Czy ministerstwo planuje w najbliższym czasie wypełnienie tej luki poprzez 

zatrudnienie nowych pracowników?  

Będę również zobowiązany za przedstawienie krótkiego sprawozdania z efektów wdrożenia programu 

MEN z marca br. dotyczącego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli w pandemii, 

na który to ministerstwo planowało przeznaczyć kwotę 42 milionów zł. 

Z poważaniem 

Aleksander Pociej 

 

 
 


