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Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zaniepokojony skalą likwidacji placówek 

oświatowych w Polsce. 

Wg danych z 15 województw, opublikowanych dzisiaj przez Polską Agencję Prasową, 

samorządy chcą zlikwidować ok. 1500 placówek oświatowych - szkół, przedszkoli, burs, 

schronisk młodzieżowych. 

Według ZNP, ta niespotykana w poprzednich latach skala likwidacji świadczy o tym, 

że  mamy do czynienia z procesem demontażu publicznej edukacji, który budzi uzasadniony 

społeczny niepokój. Jeśli te dane znajdą potwierdzenie, okaże się, że z oświatowej mapy 

Polski może zniknąć nawet trzykrotnie więcej szkół niż w ubiegłym roku. 

Zdajemy sobie sprawę, że samorządy zamykają część szkół ponadgimanzjalnych w wyniku 

reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego wprowadzonej przez MEN. 

Zwracamy jednak uwagę, że dzisiaj decyzja o likwidacji szkoły jest wyłącznie decyzją 

podejmowaną przez samorząd. W 2008 r. parlament ograniczył rolę kuratora oświaty, 

pozbawiając go wiążącej opinii do uchwał samorządów w zakresie likwidacji szkół. 

Czas, jaki upłynął od tej decyzji parlamentu pokazał, że jest to rozwiązanie błędne. 

Pozostawione poza kontrolą administracji rządowej samorządy lokalne (a przynajmniej duża 

ich część), chętnie i ławo pozbywają się swoich zadań, a tym samym odpowiedzialności. O 

tym, że nie ma zgody na taką politykę edukacyjną gmin i powiatów świadczą liczne protesty 

rodziców, pracowników oświaty, a nawet uczniów, które miały miejsce w ostatnim czasie 

(Warszawa, Kraków, Poznań, Wałbrzych, Chełm, Gdańsk, Kalisz, Radom, Sosnowiec, 

Podkarpacie i in.). 

 W tej sytuacji Związek: 

- postuluje przywrócenie kuratorowi oświaty uprawnień w zakresie skutecznego opiniowania 

uchwał dotyczących likwidacji szkół i placówek oświaty; 

- w specjalnym liście do premiera Donalda Tuska zaapelował o natychmiastowe „podjęcie 

działań w celu ochrony edukacji publicznej” i już w połowie lutego poprosił o spotkanie 

Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami ZNP; 

- zwrócił się do minister edukacji Krystyny Szumilas z wnioskiem o pilne spotkanie ws. 

likwidowanych szkół; 

- zaproponował w specjalnym dokumencie „Pakt dla edukacji” propozycje rozwiązań w 

zakresie publicznej edukacji; 

- podkreśla, że bezpłatna oświata publiczna prowadzona przez samorządy stanowi 

wspólne dobro całego społeczeństwa, a państwo jest zobowiązane dbać o jej powszechną 

dostępność oraz wysoką jakość. 


