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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

Szanowna Pani Minister! 
W imieniu rodziców, którzy we wrześniu składali w moim biurze wiele zapytań i próśb o zajęcie się kwe-

stią wysokich cen podręczników szkolnych, chciałbym zwrócić uwagę Pani Minister na ten pogłębiający się 
problem. 

W dobie kryzysu poziom życia wielu rodzin w Polsce niestety się obniżył. Kształcenie dzieci i młodzieży 
jest sprawą nas wszystkich. To dzięki wysokiemu poziomowi edukacji nasz kraj będzie się rozwijał w przy-
szłości. Inwestycja w kształcenie dzieci, młodzieży i młodych ludzi to inwestycja w kapitał narodowy. Nie-
stety wielu rodziców, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, ma problem z zakupieniem podręczników, 
ponieważ są one zbyt drogie. Programy nauczania zmieniane są tak często, że podręczniki zeszłoroczne nie 
nadają się dla młodszego rodzeństwa. Ciągle zmieniane podręczniki i ćwiczenia muszą więc być nowe.  

O ile częste zmiany zrozumiałe były w czasie wprowadzania reformy (wprowadzanie gimnazjum, skróce-
nie nauki w liceum), o tyle obecnie, kiedy system funkcjonuje od kilku lat, zmiany w treści programowej 
podręczników nie muszą być tak częste. Posiadanie podręczników i ćwiczeń jest obowiązkowe – jak sugerują 
rodzice, należałoby zrównać dostęp do nich wszystkim, szczególnie dzieciom z biedniejszych rodzin. 

Inną zasadniczą kwestią jest liczba i waga podręczników, ćwiczeń i zeszytów, które dzieci noszą codzien-
nie do szkoły. Jak wiemy, ma to negatywny wpływ na ich zdrowie. Planowane jest wprowadzenie e-
podręcznika oraz przekazanie dla każdego ucznia laptopa czy tabletu. Jest to jednak bardzo kosztowne roz-
wiązanie. Dużo tańsze i prostsze wydaje się rozwiązanie funkcjonujące w Niemczech od lat. Tam dzieci wy-
pożyczają podręczniki ze szkoły i oddają je na koniec roku szkolnego, po to aby kolejne roczniki mogły z 
nich korzystać. Zamiast ćwiczeń wprowadzone są tak zwane zeszyty pracy, czyli kolorowe teczki, do których 
wpina się kartki z zadaniami. Wszystkie książki zostają w szkole, a dziecko zabiera do domu jedynie kartki 
pracy z zadaniami, które musi odrobić w domu. Dzięki temu znacznie ogranicza się koszty rodziców, którzy, 
jak deklarują w pismach kierowanych do mojego biura, chętnie zapłaciliby składkę na szafki dla uczniów i 
papier do zeszytu pracy. Dodatkowo w tym przypadku dzieci nie muszą dźwigać zbyt ciężkich plecaków, co 
przełoży się na ich zdrowie w przyszłości. 

W imieniu rodziców i swoim proszę więc Panią Minister o odpowiedź na pytanie: czy rozpatrywana była 
możliwość wprowadzenia proponowanych tutaj zmian? 

Z poważaniem 
Ryszard Górecki 


