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Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,
Niestety, do Sejmu trafiła propozycja zmian w Prawie oświatowym, tzw. Lex
Czarnek. Zdaniem wielu samorządowców jest to dokument bardzo szkodliwy,
stanowiący kolejny element demolowania polskiego systemu edukacji. Nie
oferuje żadnego potrzebnego wsparcia dzieciom i młodzieży, uczniom i
nauczycielom oraz rodzicom, tylko daje narzędzia kontroli i karania oraz
prowadzi do upolitycznienia szkoły i wszechwładzy kuratora, czyli de facto
urzędnika, reprezentującego partię rządzącą. Władze samorządowe całej Polski
solidarnie protestują przeciwko zapowiadanym zmianom, które niszczą szkołę
demokratyczną, współzarządzaną przez nauczycieli, rodziców, uczniów, przez
Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców i samorząd uczniowski.
W tak trudnym dla Państwa czasie – czasie obostrzeń pandemicznych, nauki
zdalnej i hybrydowej, zamiast potrzebnego systemowego wsparcia dla dzieci,
rodziców, nauczycieli i dyrektorów, rząd i minister edukacji chcą nam narzucić
szkołę kontrolowaną, cenzurowaną, zindoktrynowaną i upartyjnioną. Tymczasem
oczekiwania społeczne są zgoła inne.
Widząc ogrom problemów, związanych z działalnością szkół w okresie pandemii,
jako Miasto podejmujemy różne inicjatywy wspierające kadrę pedagogiczną i
uczniów. Oferujemy specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli (np. „Apteczka
pierwszej pomocy”), zwiększyliśmy środki na pomoc psychologiczną, wspólnie
z organizacjami pozarządowymi i Firmą Szkoleniową Anny Szywały
organizujemy debaty i warsztaty dla nauczycieli z udziałem ekspertów takich jak
interwent kryzysowy prof. Tomasz Bilicki, a także uruchamiamy dodatkowe
dyżury psychologa po godzinach pracy szkoły w Centrum NGO przy ulicy
Długiej 33. Planujemy też kolejne przedsięwzięcia w najbliższym czasie we
współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Chcemy wspólnie
dokonać diagnozy tak tragicznego zjawiska, jak samobójstwa uczniów i stworzyć
podręcznik dla nauczycieli, by skutecznie mogli zadziałać w kryzysowej sytuacji.
Pandemia była ogromnym wyzwaniem dla Urzędu Miejskiego, a w sferze
miejskich przedszkoli i szkół gros takich problemów rozwiązywał Wydział

Edukacji, kierowany przez dyrektora Tadeusza Niedzielskiego. Dbaliśmy przede
wszystkim o to, by każdy uczeń miał możliwość pobierania nauki zdalnej. Razem
z dyrektorami dbaliśmy o bezpieczeństwo uczniów i pedagogów, kierując się
empatią i doświadczeniem, nie otrzymując w tym zakresie wsparcia ze strony
kuratorium.
Jako Prezydent Miasta chciałabym Państwa zapewnić o naszym dalszym
nieustannym wsparciu szkół w tych pandemicznych czasach, kiedy dzieci i
młodzież oraz ich rodzice, nauczyciele doświadczają szczególnej presji, nowych
problemów, sytuacji przemocowych, cyberprzemocy czy takich chorób jak
depresja. W systemie szkolnictwa w naszym kraju brakuje środków na wsparcie
specjalistów, zwłaszcza psychologów i psychiatrów. To właśnie w tej dziedzinie
potrzebne są natychmiastowe działania ministra edukacji i rządu RP, a nie w
dziedzinie upolityczniania placówek oświatowych. Musimy budować szkołę na
miarę potrzeb i wyzwań XXI wieku, sprostać oczekiwaniom i reagować na
kluczowe problemy. A programy nauczania winny odpowiadać wymogom
współczesności, pozwalając wykształcić młodych obywateli w oparciu o takie
wartości, jak szacunek dla drugiego człowieka, szacunek dla demokracji,
szacunek dla Ojczyzny. Wychowanie bowiem - wychowanie mądrych,
samodzielnych, wartościowych obywateli - to drugie obok przekazywania wiedzy
fundamentalne zadanie szkoły. Propozycje ministra Czarnka są dalekie od tej
wizji.
W załączeniu przesyłam Państwu stanowisko Związku Miast Polskich, do którego
Świdnica należy, stanowczo krytykujące przygotowane przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki propozycje zmian w Prawie oświatowym.
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