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    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

Przedstawię stanowisko Koła Poselskiego Wolni i Solidarni odnośnie do projektu ustawy 

wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe. Ustawa ta ma przede wszystkim charakter 

doprecyzowujący i proponuje takie rozwiązania, które w etapie przejściowym pozwolą 

uniknąć chaosu, a tym samym być może niepokoju związanego ze zmianami w oświacie. 

    Zgodnie z projektem ustawy Prawo oświatowe w Polsce zmieni się system edukacji, co 

wymaga dokładnych wytycznych, które pozwolą na przekształcenia struktury szkolnej, 

szczególnie w okresie przejściowym funkcjonowania ustawy, i zagwarantują właściwe 

warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wszystkim uczniom. Przepisy 

zawarte w tej ustawie mają również pomóc samorządom we właściwym nadzorze nad 

szkołami, którymi będą kierować sprawdzeni i odpowiednio przygotowani do tego zadania 

dyrektorzy. 

    Projektodawca, chcąc uniknąć błędów proceduralnych i niepotrzebnego chaosu, 

zaproponował w projekcie ustawy dwuetapową procedurę dostosowania sieci szkół, której 

zmianę będzie opiniował m.in. właściwy kurator oświaty. 

    Ważną zmianą w funkcjonowaniu samej szkoły będzie zmiana statutów, które muszą 

uwzględniać zmienione przepisy, a także lokalne potrzeby danej społeczności szkolnej. 

    W procedowanej ustawie istotne miejsce zajmują zmiany dotyczące samych nauczycieli i 

ustawy Karta Nauczyciela. W projekcie rząd w moim przekonaniu szczególnie zadbał o 

nauczycieli. Ustalono szereg przepisów przejściowych, które pozwalają na większą 

elastyczność nauczyciela w zakresie utrzymania etatu w szkole. W okresie przejściowym 

nauczyciel będzie mógł uzupełniać etat w innej szkole nawet wtedy, gdy nie będzie miał w 

swojej macierzystej placówce 1/2 pensum. 

    Ustalono również szczególne przepisy regulujące przydzielanie w roku szkolnym 

2019/2020 godzin ponadwymiarowych, by nadmierna liczba nadgodzin nie uniemożliwiała 

pracy w danej szkole innemu nauczycielowi. Ponadto dyrektorzy szkół są zobowiązani 



informować właściwego kuratora oświaty o wakatach, o których informacje kuratoria będą 

udostępniały na swojej stronie internetowej. 

    Istotną zmianą, która wprowadzona została przy okazji zmian systemowych, jest 

możliwość sprawdzenia przez dyrektora szkoły, czy nowo zatrudniany nauczyciel znajduje się 

w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych. 

    Liczę na to, że rząd zmieniający tak istotną dla wielu Polek i Polaków kwestię edukacji 

bardzo szybko przygotuje ramowe plany nauczania i podstawy programowe, aby rozwiać 

obawy nauczycieli, rodziców i samych uczniów. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni uważa, że zmiany w oświacie są konieczne, dlatego będzie 

głosowało za dalszym procedowaniem ustawy. 

 


