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Szanowna Pani Premier! 

 

W związku z zapowiedziami środowiska, z którego poparcia pełni Pani zaszczytną 

funkcję Premiera Rządu RP, dotyczącymi zamiaru stopniowego wygaszania a w konsekwencji 

likwidacji w polskim systemie oświaty szkół na poziomie gimnazjów zwracamy się do Pani  

z uprzejmą prośbą o ponowne przemyślenie prezentowanej koncepcji i odstąpienie od 

decyzji mającej wpływ na poziom i przyszłośd polskiej edukacji, a której ewentualne 

pozytywne skutki na skutek wprowadzenia proponowanych zamian są trudne do określenia.  

Od chwili przejęcia odpowiedzialności za oświatę w Siedlcach siedlecki samorząd nie 

szczędził sił i wysiłków, by stale i sukcesywnie rozwijad jej potencjał zarówno 

infrastrukturalny jak i uzyskiwane efekty dydaktyczno-wychowawcze w podległych mu 

szkołach i placówkach. Odnieśliśmy na tym polu szereg sukcesów i dumni jesteśmy  

z osiągnięd będących zarówno efektem pracy nauczycieli jak i naszych starao związanych  

z rozwojem infrastruktury i unowocześnianiem warunków, w których realizowane są zadania 

edukacyjne. Mając świadomośd dalszych wyzwao, konieczności ciągłego zabiegania  

o warunki i kształt samorządowej oświaty ośmielamy się twierdzid, że likwidacja gimnazjów 

to koncepcja, która w żaden sposób nie rozwiązujejakichkolwiek problemów edukacyjnych.  

Warto pamiętad, iż efektywnośd gimnazjów potwierdzona została w ostatnich latach 

wielokrotnie, a czego dobitnym dowodem jest wysoka lokata uzyskana przez młodzież 

gimnazjalną w międzynarodowych badaniach osiągnięd uczniów PISA. Uważamy, że tak 

istotnej i ważnej decyzji nie można opierad na emocjonalnych przesłankach, bez wskazania 

żadnych obiektywnych argumentów, pozwalających mied pewnośd, że proponowane zmiany 

w sposób istotny przyczynią się do podniesienia poziomu i efektywności nauczania  

i wychowania w szkołach.  

Przed podjęciem tak ważnych decyzji proponujemy by zainicjowała i przeprowadziła 

Pani poważną debatę o systemie edukacji, której efektem mogłoby byd: 

 zwiększenie środków przekazywanych w ramach subwencji oświatowej; 

 doprowadzenie do zmniejszenia liczebności uczniów w klasach gimnazjalnych i nie tylko; 



 zwiększenie środków na rozwój kompetencji nauczycielskich dotyczących kształtowania 

umiejętności rozwiązywania problemów młodzieży wchodzącej w okres adolescencji; 

 zatrudnienie w każdej szkole pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych specjalistów 

wspierających nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu bieżących problemów 

wychowawczych w szkołach; 

 uzupełnienia podstawy programowej historii o treści pozwalające na kształtowanie 

postaw patriotycznych i wiedzy obywatelskiej; 

 realizacji programów rządowych pozwalających wspólnie z samorządami na 

wzbogacanie szkół i placówek o sale gimnastyczne, boiska, pomoce dydaktyczne oraz 

techniczne środki nauczania. 

 

Głęboko wierzymy, że dziejowa szansa związana z jednopartyjnym przejęciem 

odpowiedzialności za przyszłośd naszej Ojczyzny jaka pojawiła się na skutek 

październikowych wyborów parlamentarnych pozwoli Pani na spokojne, merytoryczne  

i odpowiedzialne podjęcie decyzji o wycofaniu ww. koncepcji. 

 

 

Z poważaniem  

Rada Miasta Siedlce 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 
- p. Anna Zelewska, Minister Edukacji Narodowej 
- p. Anna Maria Siarkowska – Poseł na Sejm RP 
- p. Teresa Wargocka – Poseł na Sejm RP 
- p. Krystyna Pawłowicz – Poseł na Sejm RP  
- p. Henryk Kowalczyk – Poseł na Sejm RP 
- p. Jolanta Hibner – Poseł na Sejm RP  
- p. Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP 
- p. Marek Zagórski – Poseł na Sejm RP 
- p. Czesław Mroczek – Poseł na Sejm RP 
- p. Marek Sawicki – Poseł na Sejm RP 
- p. Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP 
- p. Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP 
- p. Arkadiusz Czartoryski – Poseł na Sejm RP 
- p. Maria Zofia Koc – Senator RP 
- p. Waldemar Kraska – Senator RP 
- p. Robert Mamątow – Senator RP 


