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w sprawie: sytuacji w oświacie
Najistotniejszym elementem rozwoju społecznego jest wychowanie młodego
pokolenia. Edukacyjne obowiązki państwa zagwarantowane Polakom w Konstytucji
nie są realizowane przez obecną władzę w sposób należyty.
Nie może to dziwić skoro Premiera polskiego rządu edukacja nie zajmuje prawie
wcale. W jego pierwszym expose z 2007 roku szkolnictwo pojawiło się wyłącznie
w kontekście podwyżek nauczycieli, którymi obciążył samorządy nie zwiększając przy
tym subwencji oświatowej. W drugim, z 2011 roku, edukacji nie poświęcił
najmniejszej uwagi. Nikogo nie dziwi chaos panujący w resorcie oświaty skoro
Donald Tusk powierzył losy przyszłych pokoleń w ręce „wybitnych” wizjonerek
piastujących stanowiska Ministra Edukacji, najpierw Pani Hall a teraz Pani Szumilas.
Brak jednej spójnej wizji rozwoju tego kluczowego dla przyszłości narodu resortu
owocuje tragicznym spektaklem, którego ofiarami są młode pokolenia Polaków.
Nowy program nauczania wprowadzony przez Panią minister Hall prowadzi do
straszliwej deprecjacji wiedzy. Wprowadzona przez nią definicja uczenia polegająca
nie na zdobywaniu wiedzy a umiejętności skutkuje stałym obniżeniem poprzeczki
wymagań. Ograniczając naukę historii w szkole ponadgimnazjalnej tylko do pierwszej
klasy pozbawiono uczniów możliwości zdobycia uporządkowanej wiedzy historycznej
na rzecz strzępów nie powiązanych ze sobą faktów. Między 17 a 19 rokiem życia
można i należy uczyć młodzież dojrzałego myślenia o polskiej historii a nade
wszystko o patriotyzmie. Ogólnokrajowe protesty a nawet głodówki w obronie
obowiązkowej nauki historii skończyły się obligatoryjnością modułu „Panteon
narodowy i ojczyste spory” w nowym przedmiocie historia i społeczeństwo. Niestety
nie może to dziwić skoro partia rządząca wprowadza nowoczesne tendencje
edukacyjne sprowadzające się do stwierdzenia „nauka bez idei”. Dzięki temu łatwiej
nam wmówić, że jesteśmy genetycznymi antysemitami a patriotyzm jest synonimem
faszyzmu.
Jesteśmy
przekonani,
że
temu
celowi
służy
wyrzucenie
z gimnazjalnego kanonu lektur dzieł wieszczów. Najbardziej niebezpieczne jest
jednak zmuszenie 16 latków do dokonania wyboru swojej przyszłości, dramaty
wynikające z tego niestety jeszcze są przed nami. Wszystkie prognozy mówią o tym,
iż dzisiejsi uczniowie w trakcie swojej kariery zawodowej przynajmniej kilkukrotnie
zmienią zawód. Jest to w zupełnej opozycji do wąskiej specjalizacji jaką narzuca
reforma programowa, sprowadzając szkołę średnią do miejsca uczenia bloków
tematycznych niezbędnych aby zdać test maturalny.
Rosnąca fala agresji wśród uczniów jest stale pomijana przez zarządzających
edukacją. Przemoc wśród uczniów rośnie lawinowo, wśród samych dziewcząt poziom
przemocy wzrósł przez ostanie lata o ponad 150%, bez likwidacji gimnazjów nie
będziemy wstanie zahamować tego problemu. Obniżenie wieku szkolnego
zakomunikowane społeczeństwu niemal jako ukaz, dwukrotnie już odkładane
wyraźnie wskazuje na brak jednolitej i spójnej wizji modelu edukacji, a ponad milion
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podpisów zebranych pod wnioskiem referendalnym w tej kwestii zupełnie nie
przekonuje rządu do podjęcia jakiejkolwiek formy dialogu ze społeczeństwem.
Nadzór pedagogiczny, który powinien być elementem polityki państwa został
sprowadzony przez obecną koalicję do nieużytecznego dla oświaty miejsca
zatrudniania partyjnych kolegów. Kuratoria stały się biurokratycznymi urzędami nie
przynoszącymi żadnych efektów pozytywnych dla szkół. Najważniejszym zadaniem
dla nich stało się prowadzenie ewaluacji, z której nic nie wynika, ponieważ opiera się
ona na suchych ankietach, które nie biorą pod uwagę niczego innego. Ogromna
liczba przeprowadzonych oraz zaplanowanych ewaluacji nie wynika z jej
skuteczności, a z tego, że ministerstwo pozyskało część pieniędzy na wprowadzenie
tego projektu z funduszy unijnych i teraz trzeba ten nieżyciowy projekt kontynuować.
Także Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty nie wypełnia zadań do jakich zostało
powołane, brak wsparcia dla szkół i dyrektorów widoczny jest dla każdego gołym
okiem. Wyniki egzaminów uczniów świętokrzyskich szkół są coraz słabsze
w porównaniu ze średnią krajową. Zdawalność tegorocznej matury w naszym
województwie była najniższa w kraju. Wyraźnie wskazuje to na brak wspomagania
dla szkół naszego regionu, sama ewaluacja tych problemów nie rozwiąże.
Upolitycznienie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty nigdy nie było tak wielkie jak za
obecnego kierownictwa, ponieważ do pracy przyjmowani są wyłącznie członkowie
partii koalicyjnych, a kierownicze stanowiska służą do promocji partyjnych
nominantów, i stają się trampoliną do kariery politycznej. Złe zarządzanie budżetem
tej jednostki, ciągle spadające nakłady na pracę wizytatorów, zmniejszenie kwot na
ich delegacje przy ciągle rosnących kwotach na promocję zarządzających skłoniły już
wielu doświadczonych pracowników do ucieczki na inne stanowiska w oświacie, oraz
osłabiły morale pozostałych. Osłabia to merytorycznie ŚKO, ale na pewno pomaga
tworzyć sztab ludzi pracujący nad promocją przełożonych.
Aby ratować polską edukację należy jak najszybciej zapanować nad chaosem
stworzonym przez obecną władzę. Wiek szkolny nadal powinien wynosić siedem lat.
Należy zlikwidować gimnazja i wprowadzić 8 letnią szkołę podstawową, 4 letnie
liceum i 5 letnie technikum. Powrócić do podstawy programowej, która będzie
dawała wykształcenie wszechstronne umożliwiające wybór szerokiej gamy studiów
po szkole średniej, a także zapewni nauczanie historii wszystkim uczniom. Egzaminy
na wszystkich etapach edukacyjnych mają sprawdzać rzeczywistą wiedzę uczniów,
a nie umiejętność rozwiązywania testów.
Należy przywrócić właściwą rangę szkolnictwu zawodowemu. Jego rozwój powinien
korzystać z dualnych rozwiązań sprawdzonych w państwach gdzie bezrobocie wśród
młodych mieszkańców jest najniższe w Europie. Musimy posyłać młodzież na praktyki
zawodowe, które pozwolą im zdobyć umiejętności zawodowe, oraz stworzyć
nowoczesne warsztaty szkolne. Osiągnięcie tego bez wsparcia ze strony państwa jest
niemożliwe, na edukacji nie można oszczędzać. Dofinansowanie szkolnictwa
zawodowego zapewni nam stały dopływ wykształconych specjalistów, którzy
świadomie wybrali zawód oraz zmniejszy bezrobocie.
Aby poprawić jakość kształcenia należy zmniejszyć liczebność klas do 20 – 25
uczniów na wszystkich poziomach kształcenia. Dzięki temu z pewnością poprawią się
wyniki uczniów, ale co równie ważne zahamujemy niebezpieczne zjawisko masowych
zwolnień nauczycieli.
Zwiększenie subwencji oświatowej i objęcie nią przedszkoli zaowocuje iż staną się
one bardziej dostępne oraz pozwoli objąć uczniów właściwą opieką lekarską.
Niezbędne jest także wzmocnienie funkcji świetlic szkolnych, tak by młodzi uczniowie
mogli spędzić tam twórczo czas oczekiwania na rodziców, którzy kończą pracę
w godzinach popołudniowych. Jedną z głównych przyczyn wyboru szkoły prywatnej
przez rodziców, jest właśnie zapewnienie dziecku zajęć w godzinach popołudniowych,
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możliwość odrobienia pracy domowej, rozwój zainteresowań i pasji dzieci w okresie
oczekiwania na pracujących rodziców. Zwiększenie subwencji pozwoli na ukrócenie
procederu zamykania szkół oraz przekazywania ich w prywatne ręce.
Nadanie nauczycielowi statusu urzędnika państwowego przywróci jego należytą
pozycję w społeczeństwie. Należy jak najszybciej odbiurokratyzować ich pracę tak by
mogli skupić się na nauczaniu a nie na tworzeniu tysięcy zbędnych dokumentów.
Trzeba ukrócić lobbing wydawców przez który na rynku znajduje się wiele książek
o wątpliwej jakości. Do użytku należy dopuszczać tylko najlepsze publikacje dla
danego przedmiotu, co pozwoli młodszym rocznikom używać podręczniki po
starszych uczniach.
Koniecznym jest wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad szkołami, tak aby był on
instrumentem realizacji polityki oświatowej państwa.
Tylko szybkie wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na ustawienie polskiej
edukacji na właściwych torach i uchroni nas od katastrofy do jakiej zmierzamy pod
rządami obecnej władzy.
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