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List otwarty do parlamentarzystów w sprawie projektu nowelizacji
ustawy o prawie oświatowym tzw. „lex Czarnek”

Szanowni Dolnośląscy Parlamentarzyści,
z wielkimi obawami i niepokojem o polską szkołę przyjęliśmy tekst nowelizacji ustawy
o prawie oświatowym, zwanej potocznie „lex Czarnek”. Rządowy projekt zmian, który
trafi za chwilę pod obrady Sejmu, to zamach na wolną i otwartą szkołę. To początek
końca nowoczesnego szkolnictwa w naszym kraju.
Projektowane zmiany wyłącznie negatywnie wpłyną na jakość szkolnictwa. Naruszają
bowiem prawa rodziców, dzieci i młodzieży, pogłębiają nierówności, a także utrudnią
pracę nauczycieli. W takich warunkach nie będzie miejsca na twórcze i indywidualne
myślenie. Zamiast tego będzie strach, nietolerancja, lekceważenie praw i potrzeb
jednostki, a na to absolutnie nie możemy się zgodzić.
Nasz niepokój budzi m.in. zamiar ograniczenia roli organu prowadzącego, gdy chodzi
o wykonywanie własnych zadań z zakresu edukacji publicznej, w tym organizację
szkół i odwoływanie dyrektorów. Zgodnie z projektem nowelizacji kuratorzy oświaty
(reprezentujący ministra) będą mogli odwoływać dyrektorów szkół i zastępować
osobami wg ich wskazania, co jest oczywiście nie do przyjęcia.
Co więcej, zajęcia dodatkowe i uzupełniające mają być organizowane wyłącznie po
uzyskaniu zgody kuratora, co z pewnością skutecznie zniechęci szkoły do
poszerzania swojej oferty edukacyjnej. Rodzice, nauczyciele i uczniowie
automatycznie też stracą prawo wyboru tego typu zajęć.
Nasz sprzeciw budzi również zagrożenie powrotem do centralizacji władzy
w edukacji, co uderzy w samodzielność szkół jako instytucji. Centralizacja oznacza
m.in.: brak możliwości tworzenia lokalnych programów edukacyjnych dla uczniów,
czy brak dowolności w doborze materiałów edukacyjnych i wyborze lektur
uzupełniających.
Pamiętajmy, że placówki oświatowe działają w różnych warunkach
i w zróżnicowanych środowiskach. Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka.
Takie działania są absolutnie szkodliwe i niedopuszczalne.

W dzisiejszych czasach szkole potrzebny jest spokój i poczucie bezpieczeństwa,
a dyrektorom wsparcie i partnerstwo. W czasie pandemii organy prowadzące oraz
dyrektorzy zdecydowanie potrafili przeprowadzić szkoły przez nauczanie zdalne. Byli
oparciem dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Należy im się szacunek i zaufanie,
a nie podważanie kompetencji i wprowadzanie przepisów wskazujących na brak
zaufania.
Mamy obawy, że proponowane zmiany spowodują, iż najlepsi nauczyciele
i dyrektorzy będą chcieli odejść z pracy. A jak wiadomo, nauczycieli brakuje i nie
możemy sobie pozwolić na kolejne wakaty.
Dlatego też apelujemy do Was – Dolnośląskich Parlamentarzystów – o absolutne
odrzucenie projektu znowelizowanej ustawy o prawie oświatowym tzw. „lex Czarnek”.
Tylko w ten sposób możecie uratować polskie szkolnictwo przed katastrofą.
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