
Oświadczenie złożone 

przez senatora Artura Warzochę 

na 30. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Oświadczenie dotyczy szkolnych punktów konsultacyjnych. 

W związku z licznymi opiniami, które wpływają do przedstawicieli senackiej Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą ze strony środowisk polonijnych i Polaków mieszkających za granicą, 

a które dotyczą kwestii nazewnictwa placówek oświatowych zajmujących się kształceniem polskich dzieci 

i młodzieży przebywających za granicą, proszę o podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia do zmia-

ny obowiązującej obecnie nazwy używanej w przypadku placówek oświatowych przy przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z §1 pkt 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie or-

ganizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą placówki oświatowe, 

które umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemach oświaty innych krajów uzu-

pełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zgodnie 

z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania, nazwane zostały szkolnymi punk-

tami konsultacyjnymi. Nazwa ta została zastosowana w celu odróżnienia ich od innych placówek, w tym 

szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz zespołów przy polskich przedstawiciel-

stwach dyplomatycznych i innych placówkach prowadzących kształcenie w pełnym wymiarze, wobec któ-

rych używana jest inna nazwa, tj. „szkoła”, „gimnazjum” i „liceum ogólnokształcące” – zgodnie z §1 pkt 1 

wspomnianego tu rozporządzenia. 

Zdaniem przedstawicieli środowisk, które zgłaszają swoje uwagi w tej sprawie, nazwa „szkolny punkt 

konsultacyjny” jest niewłaściwa i myląca. Prowadzony w tych placówkach cykl kształcenia jest oparty na 

polskich podstawach programowych opracowanych i zatwierdzonych przez polskie władze oświatowe, co 

wiąże się z koniecznością spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie procesu i warunków kształcenia, 

przygotowania kadry pedagogicznej oraz wykorzystania właściwych podręczników i pomocy szkolnych. 

Dodatkową kwestią jest obniżenie prestiżu tych placówek, które nieoczekiwanie straciły status szkoły, a ich 

ranga w odczuciu społecznym została obniżona, co przede wszystkim dotyka uczęszczających tam uczniów, a 

w dalszej kolejności pracujących tam nauczycieli. 

Wydaje się, że nazwa „szkolny punkt konsultacyjny” – nawet w przypadku placówek, które prowadzą na-

uczanie w systemie uzupełniającym – jest wyjątkowo nietrafiona, ponieważ w żadnym aspekcie nie kojarzy 

się z procesem kształcenia czy wychowania.  

W związku z tym proszę o podjęcie działań w celu przywrócenia tym placówkom adekwatnej do faktycz-

nie pełnionej funkcji nazwy „Szkoła Polska” przy właściwej jednostce organizacyjnej typu przedstawiciel-

stwo dyplomatyczne, urząd konsularny czy przedstawicielstwo wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej. 
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