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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Kończymy trudny rok szkolny pełni obaw: właściwie nie wiemy, jaki będzie następny. Minister 

edukacji czeka z ogłoszeniem zmian w oświacie do wakacji. O tym, jak będzie w przyszłości wyglądał ustrój 

szkolny, jakie będą etapy kształcenia, w jakim kierunku zmierzają zmiany podstawy programowej, dowiemy 

się dopiero 27 czerwca w Toruniu. Do tego czasu żyjemy w niepewności, a po ogłoszeniu zmian 

prawdopodobnie trudno będzie o mówić o beztroskim wypoczynku. Już dziś mamy poważne powody do 

niepokoju o przyszłość oświaty. 

Nie cieszy nas zapowiedź minister edukacji dotycząca skrócenia o rok okresu kształcenia ogólnego (z 

dziewięciu do ośmiu lat). Pozytywne efekty funkcjonowania obecnego modelu edukacji są doskonale 

widoczne w kolejnych badaniach PISA: budzą podziw na świecie, a nasi uczniowie to europejska elita. Teraz 

ten sukces polskich uczniów i nauczycieli może być zaprzepaszczony. 

Nie cieszy nas statystyka dotycząca liczby spotkań zorganizowanych przez MEN w ramach tzw. dobrej 

zmiany. Bo to wyłącznie statystyka. To były zamknięte spotkania, niespełniające ani jednego z formalnych 

wymogów konsultacji publicznych i społecznych. 

Nie cieszą nas zapewnienia minister edukacji, że nikt nie straci pracy z powodu podwyższenia wieku 

obowiązku szkolnego. To puste deklaracje. Wiemy, że ta decyzja spowodowała zwolnienia nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej na niespotykaną dotąd skalę. 

Nie cieszy nas milczenie minister edukacji w najważniejszej kwestii: podniesienia poziomu wydatków 

państwa na polską edukację. Polska szkoła, by mogła się dalej rozwijać, musi być lepiej finansowana, a 

nauczyciele lepiej wynagradzani! 

Środowisko nauczycieli nie ma wygórowanych oczekiwań wobec władzy. Mówimy: nie przeszkadzajcie nam 

uczyć, dajcie nam przynajmniej jeden spokojny rok! Tymczasem słyszymy, że czeka nas co najmniej 200 

zmian w edukacji. Wśród nich pojawia się zapowiedź: nauczyciele będą musieli pracować w szkole od 

godziny 8 do 15! Jednym słowem, edukacyjny thriller przed nami. 

Dzisiaj jednak pragnę podziękować moim koleżankom i kolegom, nauczycielom i nauczycielkom za pracę 

w mijającym roku szkolnym, za profesjonalizm i zaangażowanie, za wysiłek, jaki wkładacie w kształcenie i 

wychowywanie młodych ludzi! 

Podziękowania kieruję także do pracowników szkolnej administracji i obsługi. To Wy każdego dnia dbacie o 

prawidłowe funkcjonowanie szkół i przedszkoli. 

Życzę nauczycielom i nauczycielkom, pracownikom administracji i obsługi, koleżankom i kolegom 

spokojnego wypoczynku i wytchnienia przed burzą, która pewnie nas nie ominie w nowym roku szkolnym! 

Śledźcie wydarzenia na naszej stronie www.znp.edu.pl, w Głosie Nauczycielskim i w mediach 

społecznościowych. 

Drodzy Uczniowie! 

Życzę Wam bezchmurnego nieba i dobrej zabawy. I proszę: wylogujcie się na wakacje, obserwujcie 

otaczający Was świat, a nie tylko swoje telefony! 
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