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N I E M A WO L N O Ś C I B E Z S O L I DA R N O Ś C I

GAZETA DLA NAUCZYCIELI,
UCZNIÓW I RODZICÓW

Z listów nauczycieli do Wyborcza.pl:

Byłyśmy Stasiami Bozowskimi
– siłaczkami niosącymi kaganek oświaty.
I co z tego?
Wstydźcie się, wy wszyscy opluwający
nauczycieli i wyceniający ich pracę
na 120 zł podwyżki
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Joanna, nauczycielka, 1 kwietnia 2019 r.
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Drodzy Czytelnicy,
„Gazetę
dla Nauczycieli,
Uczniów i Rodziców.
Szkoła mówi dość!!!”
oddaliśmy do druku
przed zakończeniem
niedzielnych rozmów
nauczycielskich
związków
zawodowych
z rządem. Niezależnie
od tego, jak te
rozmowy się
potoczyły, kilka
postulatów pozostaje
aktualnych:

SZKOŁA MÓWI DOŚĆ
WYDANIE SPECJALNE

DLACZEGO ESTOŃSKI NAUCZYCIEL ZARABIA
PRAWIE DWA RAZY WIĘCEJ NIŻ POLSKI?
Polscy nauczyciele zarabiają
zaledwie 82 proc. tego, co
inni pracownicy z wyższym
wykształceniem. Ale młodzi
o takich statystykach mogą
tylko pomarzyć.

JUSTYNA SUCHECKA
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Trzeba powstrzymać
degradację zawodu
nauczyciela.
Jeśli nasz kraj ma się
rozwijać, nauczyciele muszą
się stać elitą społeczeństwa,
a to oznacza m.in. godziwe
zarobki. Realizacji tego
postulatu będziemy
w „Wyborczej” pilnować.
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Jednym z największych
dramatów przeprowadzanej
przez rząd PiS reformy
edukacji jest kumulacja
roczników (chodzi o dzieci
urodzone w latach 2003, 2004
i częściowo 2005; w tym
ostatnim przypadku to dzieci,
które poszły do szkół jako
sześciolatki, zwykle
w największych miastach).
Od września do pierwszych
klas szkół średnich pójdzie aż
700 tys. dzieci – zamiast, jak
wcześniej, 300 tys.
O skutkach tej katastrofy
piszemy na s. 6-7.
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Potrzebny jest okrągły stół
w sprawie edukacji. Musimy
wspólnie wymyślić, jak ma
wyglądać polska szkoła
przyszłości. I trzeba to zrobić
w sposób łączący różne
środowiska, a zmiany
przeprowadzić racjonalnie,
aby jak najmniej utrudniać
życie uczennicom, uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
REDAKCJA „GAZETY WYBORCZEJ”

Miasta, w których rozdajemy
dziś „Gazetę dla Nauczycieli,
Uczniów i Rodziców.
Szkoła mówi dość!!!”:
Białystok, Bydgoszcz,
Częstochowa, Gdańsk, Gorzów
Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków,
Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole,
Płock, Poznań, Radom,
Rzeszów, Szczecin, Toruń,
Warszawa, Wrocław,
Zielona Góra

WSPÓŁPRACA

DANUTA PAWŁOWSKA

Pamiętacie wrześniowe okładki magazynu „Time”? Mówił o nich cały
świat. Na przykład o tej ze zdjęciem
52-letniej Hope Brown z hasłem:
„Mam magistra, od 16 lat pracuję w zawodzie, mam dwie dodatkowe prace
i oddaję osocze krwi, by opłacić rachunki. Jestem nauczycielką w Ameryce”. W środku można było przeczytać reportaż Katie Reilly o dramatycznym losie amerykańskich nauczycieli (w publicznych placówkach
pracuje ich ok. 3,2 mln). Jeśli uwzględnimy inflację, zarabiają dziś mniej niż
w 1990 r., a różnica między nimi a innymi porównywalnie wykształconymi grupami zawodowymi jest obecnie największa w historii.

Nauczyciele coraz biedniejsi
To powinna być lekcja dla Polski, która nieuchronnie zmierza tą samą drogą, i mocny punkt w dyskusji o tym,
jak powinniśmy wynagradzać nauczycieli.
Jeszcze w 1988 r. ponad 18 proc.
polskich nauczycieli miało tylko wykształcenie średnie. W 1992 r. co ósmy
nie miał kierunkowego wykształcenia
– dotyczyło to głównie języka polskiego, matematyki i języków obcych.

Ale dziś polski nauczyciel jest jednym
z najlepiej wykształconych w Europie. 99 proc. uczących to osoby z wyższym wykształceniem.
W opublikowanym we wrześniu
2018 r. raporcie Eurydice (agenda komisji europejskiej ds. edukacji) znajdziemy dane o stosunku zarobków
nauczycielskich do innych pracowników z wyższym wykształceniem.
Spójrzmy na nie: w Polsce to ok. 82
proc., w Finlandii 99 proc., w USA
koszmarne 60 proc.
Choć od tego roku wynagrodzenie
zasadnicze nauczycieli wzrosło o 5
proc. i teraz wynosi 2538 zł dla stażysty, 2611 zł dla nauczyciela kontraktowego, 2965 zł dla mianowanego oraz
3483 zł dla nauczyciela dyplomowanego – nauczyciele nie są usatysfakcjonowani. Nie zmieniają tego stanu
różne dodatki, np. za wysługę lat czy
wychowawstwo, które mogą im tę pensję podnieść.
W najgorszej sytuacji są młodzi,
co może pogłębiać negatywną selekcję do zawodu. Jeszcze w zeszłym roku połowa stażystów zarabiała poniżej 2750 zł brutto (gdy już wliczymy
wszystkie nauczycielskie dodatki!).
To oznacza, że siła nabywcza młodego nauczyciela w Polsce należy do najniższych wśród krajów rozwiniętych.
Gorzej jest tylko na Łotwie, Węgrzech,
Słowacji i w Brazylii.
Więcej liczb? Dekadę temu nauczyciel dyplomowany zarabiał
2,8 tys. zł, co stanowiło ponad 80 proc.
średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw w całej gospodarce.
Dziś nauczyciel dyplomowany, czyli taki z najwyższym stopniem awansu, wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym, zarabia
3484 zł. To stanowi 70 proc. średniej

krajowej. Podobna dysproporcja jest
w przypadku pensji nauczyciela stażysty: w 2010 r. zarabiał 60 proc. średniej krajowej, teraz – połowę.
Prawie dwa razy więcej niż nauczyciel w Polsce zarabia nauczyciel
w Estonii. Po 15 latach kariery może
liczyć na 37 tys. euro rocznie, już po
uwzględnieniu parytetu siły nabywczej. W Polsce to około 20 tys. euro.
Średnia płaca w całej Unii Europejskiej dla nauczyciela z takim stażem
pracy to 31,5 tys. euro.

Prezydenci miast: Trzeba
dać podwyżki nauczycielom
Zimą razem z serwisem Mamprawowiedziec.pl odpytaliśmy prezydentów miast na prawach powiatu
o to, ile ich zdaniem powinni zarabiać nauczyciele po pięciu latach pracy. Prawie wszyscy prezydenci dużych miast uważają, że zdecydowanie więcej niż dziś. Najczęściej wskazują, że powinno to być ok. 4 tys. zł
brutto, czyli o mniej więcej 800 zł
więcej niż dziś.
Prezydenci Gdyni, Siemianowic
i wiceprezydent Gdańska uważają,
że po pięciu latach pracy nauczyciel
powinien zarabiać ponad 6 tys. zł
brutto. Tymczasem dla prezydentów
Olsztyna, Rybnika i Przemyśla obecne 3,2 tys. zł to wystarczająca pensja.
Za pensjami ok. 4 tys. zł są prezydenci Białegostoku, Lublina, Częstochowy, Rzeszowa, Świnoujścia, Łomży, Opola, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Gorzowa Wielkopolskiego,
Poznania, Jastrzębia-Zdroju czy Legnicy.
Wyższą pensję, ok. 5 tys. zł, sugerują włodarze Płocka, Zielonej Góry,
Bielska-Białej, Konina, Łodzi, Bydgoszczy, Ostrołęki i Warszawy.

Prezydentom zadaliśmy też inne
pytanie: „Gdyby dysponował Pan/dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą,
na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?”. Zasugerowaliśmy im pięć odpowiedzi: wyższe
wynagrodzenia dla nauczycieli, wyposażenie szkół w nowoczesne technologie, zajęcia ponadprogramowe,
zatrudnienie nauczycieli wspierających oraz inwestycje w infrastrukturę, np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw. Prezydenci mogli też wskazać własne
propozycje.
W pierwszej kolejności więcej nauczycielom zapłaciliby tylko prezydenci Bydgoszczy, Poznania, Bielska-Białej, Gdańska, Warszawy oraz
Bytomia. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, też chciałby przeznaczyć
więcej na nauczycielskie pensje, ale
musiałoby się to wiązać ze zmianą sposobu ich wynagradzania.
Z badań Petera Doltona z Uniwersytetu Sussex wynika, że nauczyciele zarabiają mniej, niż sobie wyobrażamy. Ba, zarabiają też mniej, niż uważamy, że powinni zarabiać. Do tego
pracują dłużej, niż myślimy. – Ludzie
są absolutnie zaskoczeni tym, jak naprawdę wygląda praca nauczycieli
i jak jest opłacana. Nawet ci, którzy
mają dzieci – komentował na Global
Education & Skills Forum.
Dolton wie, co mówi. Przepytał
35 tys. dorosłych i 5 tys. nauczycieli
z 35 państw świata (Polska, niestety,
nie brała udziału w jego badaniu).
– Większość nauczycieli mówi, że nie
zmieniłaby pracy tylko dla wyższej
pensji. I to ich powołanie do pracy jest,
niestety, tym, co wykorzystują rządy
państw – przyznawał. 

Co Beata Szydło proponuje, by powstrzymać strajk
W piątek wicepremier Beata Szydło
nie zaproponowała nauczycielom
niczego nowego na ten rok. Ma jednak ofertę na kolejne lata: podwyżki w zamian za stopniowe zwiększanie pensum, czyli liczby godzin
pracy przy tablicy.

W piątek, kolejnym dniu negocjacji
nauczycielskich związków zawodowych z rządem, Beata Szydło podtrzymała dotychczasowe propozycje: m.in. 9 proc. podwyżki od września 2019 r., skrócenie awansu zawodowego, który wcześniej wydłużyła minister Anna Zalewska, nową
ocenę pracy, ustalaną centralnie wysokość dodatku za wychowawstwo
na poziomie 300 zł (dziś to decyzja
samorządów).
Miała także nową ofertę. Podwyżkę w zamian za radykalną zmianę warunków pracy. Dziś polski nauczyciel pracuje formalnie 40 godzin w tygodniu, ale pensum, czyli
czas spędzony przy tablicy, to 18 godzin. Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że w praktyce nasi nauczyciele pracują więcej – średnio 47 godzin tygodniowo – to czas
na przygotowanie do lekcji, spraw-

dzanie klasówek, spotkania z rodzicami. Szydło zaproponowała wydłużenie pensum w dwóch wariantach: o cztery lub aż o sześć godzin.
Z wyliczeń rządu wynika, że po
zmianach nauczyciel dyplomowany – więc z najwyższym stopniem
awansu – otrzymałby brutto średnio przy 22 godzinach pensum:
w 2020 r. – 6128 zł, w 2021 r. – 6653 zł,
w 2022 r. – 7179 zł, w 2023 r. – 7704 zł,
a przy 24 godzinach pensum: w 2020
r. – 6335 zł, w 2021 r. – 7434 zł, w 2022
r. – 7800 zł, w 2023 r. – 8100 zł.
Brzmi imponująco. Nauczyciele
mają jednak mnóstwo wątpliwości:
– Żeby realnie ocenić tę propozycję,
trzeba wiedzieć, jaką częścią tych
pensji jest wynagrodzenie zasadnicze, a o tym rząd milczy. Dziś średnia pensja nauczyciela dyplomowanego to 5603,19 zł, w tym 3483 zł
wynagrodzenia zasadniczego.
Nauczyciele oburzają się, gdy
rząd posługuje się średnimi, bo to
„pensja wirtualna”, uwzględniająca
dodatki, również takie jak odprawa
emerytalna, których nauczyciele na
swoich kontach na co dzień nie widzą. – Trudno też odnieść propozy-

cje rządu do przyszłych pensji w gospodarce (związki zawodowe proponowały, by powiązać wynagrodzenie zasadnicze ze średnią krajową).
Dziś w przypadku nauczyciela
dyplomowanego wynagrodzenie
zasadnicze stanowi 70 proc. średniej krajowej. Nauczyciel stażysta
jeszcze w 2010 r. zarabiał 60 proc.
średniej krajowej, teraz już tylko
połowę.
– Nie wiemy, jak miałyby się
kształtować pensje na niższych stopniach awansu, a to z nimi mamy potężny problem. Jeszcze w zeszłym
roku połowa stażystów zarabiała poniżej 2750 zł brutto (gdy już wliczymy wszystkie nauczycielskie dodatki!). To oznacza, że siła nabywcza młodego nauczyciela w Polsce
należy do najniższych wśród krajów rozwiniętych. Gorzej jest tylko
na Łotwie, Węgrzech, Słowacji
i w Brazylii. Tymczasem to właśnie
młodych pilnie potrzeba w zawodzie. Mediana wieku nauczycielskiego już dziś oscyluje wokół 50 lat,
tylko 7 proc. nauczycieli ma mniej
niż 30 lat.

– Na dodatek – jak zauważają
związki – wydłużenie pensum oznacza pewne zwolnienia, bo więcej
godzin przypadających na jednego nauczyciela to automatycznie
mniej etatów. Rząd twierdzi, że problemu nie będzie. Jak wylicza, w latach 2010-18 z zawodu odchodziło
co roku 25-30 tys. nauczycieli, 80
proc. z nich nikt nie zastąpił. Te braki mają umożliwić zmiany bez dalszej redukcji kadry. – Na drugim
biegunie jest problem niepełnych
etatów w wiejskich podstawówkach. Już teraz w takich szkołach
np. fizycy i chemicy mają tylko po
cztery godziny lekcyjne tygodniowo. Dziś mają więc cztery osiemnaste etatu, po zmianach zamieniłoby się to w cztery dwudzieste
czwarte, co oznacza, że w praktyce, by mieć pełen etat, musieliby
pracować w aż sześciu szkołach.
„Nauczycieli objazdowych” byłoby więc jeszcze więcej niż po likwidacji gimnazjów. To dlatego propozycja rządu nie może ugasić pożaru w edukacji. To raczej dolanie
benzyny do ognia. 
JUSTYNA SUCHECKA
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WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM
VIPHOTO/EAST NEWS

Masowy strajk nauczycieli
może sprawić, że państwo
zacznie się z nimi liczyć
RAFAŁ KRÓLIKOWSKI

Nauczyciele, nie odpuszczajcie
ROZMOWA Z
RAFAŁEM KRÓLIKOWSKIM
aktorem
ANITA KARWOWSKA: Ten strajk dla pana

jest ważny.
RAFAŁ KRÓLIKOWSKI, AKTOR: Bardzo!

Ważą się losy polskiej szkoły. Na przygotowania do strajku patrzyłem
z uwagą i napięciem, w kontekście
osobistego doświadczenia i obywatelskiego odruchu.
Znam ten zawód. Jestem synem
nauczycieli. Rodzice poświęcili szkole ponad 40 lat życia. Problemy szkoły znam też z perspektywy rodzica.
Wiem, z czym dziś mierzą się nauczyciele.
Zapomina się o nich od lat. To wykształceni, wrażliwi, empatyczni ludzie. W swoim proteście nie wykorzystują siły, nie palą opon, nie blokują dróg. Mają poczucie odpowiedzialności, wierzą w siłę argumentów, nie argument siły. A to obraca
się przeciwko nim, nie są w negocjacjach traktowani poważnie. Masowy
strajk nauczycieli może to zmienić,
państwo będzie musiało zacząć się
z nimi liczyć.
Jeśli szkoły będą zamknięte, można
się spodziewać, że w kierunku nauczycieli skierowany zostanie brutalny
atak. I wtedy wyjątkowo będą potrzebować naszej solidarności. Mogą na
nią liczyć?

– Z wielu rozmów – z nauczycielami, byłymi nauczycielami (porzucili zawód ze względów finansowych), przyjaciółmi, którzy mają
dzieci – widzę, że poparcie dla strajku jest duże.

Panuje pełne przekonanie, że ten
zawód powinien być lepiej wynagradzany, bardziej doceniany, że musi zostać wydobyty z marginesu i odzyskać należny mu status. Tylko wtedy będą nim zainteresowani najlepsi. Jeśli odbudujemy autorytet nauczycieli, mamy szansę, że będzie
przyciągał ludzi, jakich szkoła bardzo dziś potrzebuje – z charyzmą, inteligencją, wrażliwością i inicjatywą.
Protest może uruchomić takie szersze myślenie o szkole?

– Ja na pewno patrzę na strajk
znacznie szerzej niż tylko jako, oczywiście słuszną, walkę o podwyżki. Liczę, że w tych dniach społeczeństwo
przypomni sobie o wadze zawodu
nauczyciela i potrzebie dobrej szkoły. Nie tylko odpuściliśmy sobie walkę o dobre szkolnictwo, jest znacznie
gorzej – przechodzimy deformę edukacji. Z obawy przed chaosem, przeładowaniem szkół publicznych wielu rodziców rozważa dziś dla swoich
dzieci szkoły prywatne. Ale nie stać
na to wszystkich i nie w tym rzecz,
bo potrzebujemy dobrych szkół publicznych i dobrych nauczycieli.
Z grupą aktorów – m.in. z Katarzyną
Herman i Jowitą Budnik – nagraliście
manifest „Bruksela nie dla Zalewskiej”.
Nie tylko tłumaczycie, czym jest dobra
szkoła, ale też mówicie, że kandydatura Zalewskiej do Parlamentu Europejskiego nie ma społecznego poparcia, że minister powinna zostać
w kraju i ponieść konsekwencje tego,
co zrobiła. To był ważny głos dla
nauczycieli i zgnębionych reformą
edukacji rodziców.
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myślałem, że muszę zająć stanowisko. Mam nadzieję, że żyjemy w społeczeństwie obywatelskim. A to daje mi – jako obywatelowi – prawo,
a może obowiązek do zabierania głosu w ważnych dla tego społeczeństwa sprawach. Ta jest dziś w Polsce
jedną z najważniejszych.
Natomiast jako aktor mam narzędzia, które mogą sprawie pomóc.
Artysta może niektóre myśli uwypuklić, ująć coś wyraźniej, dosadniej. Może zwrócić uwagę. Sztuka
czasem wyostrza zjawiska, by zmusić do zajęcia stanowiska, do działania. Mam nadzieję, że naszym apelem sprowokowaliśmy odbiorców
do myślenia.
Nauczyciele wytrwają?

– Trzymam kciuki. Jesteśmy z wami. Bądźcie konsekwentni. Walczycie nie tylko o dziś, ale także o jutro
– zawodu, nas, kraju. Najlepiej znacie wagę tego zawodu, nie odpuszczajcie. 

Co, jeśli przedszkole lub szkoła
twojego dziecka będą zamknięte
z powodu strajku nauczycieli?
+ 60 DNI ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Z ZUS Gdy dziecko nie ukończyło jeszcze ósmego roku życia,
w przypadku nieprzewidzianego
zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły rodzicom
przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nieprzewidzianego, to znaczy takiego,
o którym rodzice dowiadują się na
mniej niż siedem dni przed zamknięciem. Zasiłek przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Mogą go
pobrać matka lub ojciec dziecka,
a wypłacany jest temu z rodziców,
które wystąpi o jego wypłatę. Mogą
się o niego ubiegać zarówno osoby
objęte ubezpieczeniem chorobowym
obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą
i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe.
CO ZROBIĆ ZE STARSZYM
DZIECKIEM? ZUS NIE POMOŻE
Rodzice starszych dzieci muszą szukać innego ratunku. Do wyboru mają
urlop wypoczynkowy lub urlop na
żądanie. Nie każdy pracodawca
przystanie jednak na udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi. Szef może się zasłonić przygotowanym już harmonogramem urlopów na ten rok. Kodeks pracy wskazuje bowiem, że wolne powinno być

+

udzielane zgodnie z planem urlopów
i jeśli koliduje z harmonogramem prac
– może nie zostać przyznane.
BEZPŁATNY URLOP LUB OPIEKA NAD DZIECKIEM Dlatego lepszym wyjściem może być skorzystanie z urlopu na żądanie. Wymiar takiego urlopu wynosi nie więcej niż cztery
dni w roku. Zgłosić chęć takiego wolnego trzeba najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Ale uwaga, urlop na żądanie
pochodzi z puli urlopu wypoczynkowego. Jeśli limit urlopu już wykorzystaliśmy, pracodawca może się nie
zgodzić na wolne na żądanie. W tym
wypadku pozostaje jeszcze jedna opcja
– skorzystanie z urlopu bezpłatnego.
Jego czas trwania nie jest określony
przez kodeks pracy. Pracownik może
złożyć wniosek o dowolną liczbę wolnego, ale pracodawca nie musi na to
przystać. Szef może przyznać mniej
wolnego lub nie zgodzić się na urlop
wcale i swojej decyzji nie musi uzasadniać. Zostaje jeszcze wolne z tytułu opieki nad dzieckiem. Mają do niego
prawo rodzice dzieci do lat 14. Takie
wolne przysługuje w wymiarze
16 godzin albo dwóch dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uprawnienie to przysługuje rodzicom łącznie.
Jeśli więc matka dziecka wykorzysta
pełny wymiar zwolnienia (dwa dni lub
16 godzin), ojciec nie będzie miał już
możliwości skorzystania z wolnego. 
JUSTYNA SOBOLAK

+

Wytrwajcie, nie pękajcie.
Pamiętajcie, że potencjał kraju
zależy od tego,
jak wykształcony jest naród.
Trzymajcie się, nie wycofujcie.
Jeśli odpuścicie trochę,
nie wygracie

– Może jestem zbyt emocjonalny,
może jestem mało racjonalny, ale po-

JERZY OWSIAK
ALBERT ZAWADA / AGENCJA GAZETA

A co na to nasi szefowie?
Jak pracodawcy próbują
pomóc pracownikom, których
dzieci nie będą mogły pójść do
szkół i przedszkoli z powodu
strajku.

Za zorganizowanie opieki
uczniom w czasie, gdy nie będą się odbywać lekcje, odpowiadają dyrektorzy szkół i samorządy. Rodzicom dzieci do
ósmego roku życia, którzy nie
mają z kim zostawić dzieci,
przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Rodzic, w zależności od wieku dziecka, może
go pobierać od 14 do 60 dni.
Rodzice starszych dzieci muszą szukać innych rozwiązań,
np. zmuszeni są do wzięcia
urlopu wypoczynkowego.
Jak w czasie strajku zachowają się pracodawcy, kiedy ich pracownicy staną przed
koniecznością zorganizowania opieki nad dziećmi

w dniach wolnych od zajęć?
Im bliżej strajku, tym więcej
firm, samorządów i uczelni
decyduje się na ułatwienia dla
pracowników.
– Nasi pracownicy zastanawiają się, co zrobić z dziećmi od poniedziałku. Nie chcemy, by szli na przymusowe
urlopy. Opiekę nad dziećmi
zorganizujemy więc u nas
– mówi Adam Agacki z zielonogórskiej firmy Iglotechnik. Zatrudniająca niespełna 70 osób firma zdecydowała, że podczas strajku
w jej siedzibie będą animatorzy, którzy codziennie między
7 a 16.30 zaopiekują się dziećmi. – Włączymy też filmy, będzie Play- Station. Zadbamy
o posiłki – mówi Agacki.
Kiedy szkoły będą zamknięte, do biura przyprowadzić dzieci mogą również pracownicy bydgoskiego ratusza.

– W czasie strajku nauczycieli
wszyscy musimy się wykazać
wzajemnym zrozumieniem.
Otakie samo zrozumienie apeluję do przedsiębiorców. Bądźmy wszyscy solidarni – zaapelował na Facebooku prezydent
miasta Rafał Bruski.
Podobną decyzję podjęto
m.in. w radomskim magistracie, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i w urzędzie marszałkowskim
woj. mazowieckiego. Jak oszacowano, dzieci wwieku przedszkolnym i szkolnym ma tam
ok. 500 pracowników.
– Rozumiem determinację
nauczycieli. To osoby, które mają olbrzymi wpływ na kolejne
pokolenia. Za tak odpowiedzialną iciężką pracę powinny
być godnie wynagradzane.
Z drugiej strony docierały do
nas sygnały od naszych pracowników, że są pełni obaw, jak
dadzą sobie radę z opieką nad
dziećmi w okresie strajku,
a warto pamiętać, że wielu naszych pracowników to rodzice

– mówi marszałek Adam Struzik. Opiekę zapewnia również
kilka firm medialnych.
Do pomocy pracownikom
przyłączają się media. Jak podał „Press”, pracować zdalnie
lub przyjść z dziećmi do biur
będzie można w Ringier Axel
Springer Polska, wydawnictwie Zwierciadło i Grupie Eurozet. Opcję zdalnej pracy zapowiada Bauer Media.
– Przez cały przyszły tydzień
wczasie trwania strajku wsiedzibie Agory na Czerskiej organizowane będą zajęcia dla
dzieci prowadzone przez profesjonalnych animatorów. Winnych zespołach w miarę możliwości będziemy wypracowywać rozwiązania. Pracownicy w porozumieniu z przełożonym będą mogli też pracować zdalnie – mówi Nina Graboś, dyrektorka ds. relacji zinwestorami i PR Agory, wydawcy „Gazety Wyborczej”.
Problem mają pracodawcy, którzy zajmują się obsługą
klientów. – Dla spółki pasa-

żerskich przewozów kolejowych ewentualny strajk nauczycieli oraz perspektywa zamknięcia placówek oświatowych będzie sytuacją szczególnie trudną. Musimy pamiętać zarówno onaszych pracownikach, jak i o tych wszystkich pasażerach, którzy dojeżdżają naszymi pociągami
do pracy. Mając na uwadze konieczność utrzymania normalnego toku funkcjonowania spółki, w miarę możliwości pracownikom będą udzielane urlopy, natomiast wciąż
nie możemy zapominać otym,
by umożliwiać pasażerom dotarcie do pracy na czas – tłumaczy Dorota Nowakowska
z Kolei Mazowieckich.
Dla rodziców, którzy nie
mogą liczyć na wsparcie pracodawców, oferty mają m.in.
sale zabaw. W Warszawie za
100 zł dziennie firmy zapewniają wyżywienie, zajęcia sportowe i plastyczne pod opieką
animatorów. 
ANITA KARWOWSKA

UTWÓRZMY
FUNDUSZ
SOLIDARNOŚCI
ZE STRAJKUJĄCYMI
NAUCZYCIELAMI
Władze miast
prawdopodobnie
nie będą mogły płacić
pensji nauczycielom
w czasie strajku.
– Społecznymi
zrzutkami
uratowaliśmy
Europejskie Centrum
Solidarności, teraz
czas na wsparcie
strajkujących
nauczycieli
– apeluje Wojciech
Maziarski w dzisiejszej
„Gazecie Wyborczej”.
Jak to można zrobić?
Piszcie:
listy@wyborcza.pl
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Jak polskie
szkoły
nie radzą
sobie
z reformą

MAŁGORZATA ZUBIK
ANNA DOBIEGAŁA
MAGDALENA WARCHALA
JUSTYNA SUCHECKA
ALEKSANDRA PUCUŁEK
NATALIA SAWKA
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Poszły do szkoły
jako sześciolatki,
skończą szkołę
zbyt wcześnie
PiS postarał się, żeby sześciolatki nie
musiały iść do szkoły. I doprowadził
do tego, że o wyborze liceum muszą
decydować nawet trzynastolatki, a egzamin dojrzałości będą zdawać
uczniowie siedemnastoletni.
W grudniu 2015 r. posłowie zlikwidowali obowiązek szkolny sześciolatków. Był to pierwszy rok,
w którym do szkół obowiązkowo
poszedł pełen rocznik sześciolatków. Ale sześciolatki pojawiały się wśród pierwszaków od 2009
r., gdy PO wprowadziła tzw. reformę sześciolatkową. Programy
były dostosowane do młodszych
dzieci, ale rodzice wysyłali dzie-

ci do klas pierwszych dobrowolnie, bo wprowadzenie obowiązku
szkolnego sześciolatków ciągle
przesuwano.
Gdy PiS i Ministerstwo Edukacji Narodowej zabrały się do zmian
w oświacie, o uczniach, którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatki,
najwyraźniej zapomniały. Czas
edukacji ogólnokształcącej jednakowej dla wszystkich skrócił się
z dziewięciu (przed reformą sześcioletnia podstawówka plus trzyletnie gimnazjum) do ośmiu lat,
zlikwidowano gimnazja i wydłużono naukę w szkołach podstawowych o dwa lata. W tym roku po
raz pierwszy mamy taką sytuację,
że życiowe decyzje podejmują już
nawet trzynastoletnie dzieci. Ta
grupa zacznie naukę w klasach
pierwszych liceów równocześnie
z piętnastolatkami, które zaczęły
naukę w wieku siedmiu lat, oraz
z grupą szesnastolatków po gimnazjach.
Nie chodzi tylko o to, w jakim wieku dawny sześciolatek wybierze nową szkołę, ale też o to, co będzie robił po jej ukończeniu. Jeśli nauczy się
zawodu w szkole branżowej I stopnia, skończy ją w wieku lat 17. Ale nie
znajdzie pracy na etacie, bo w Polsce
edukacja jest obowiązkowa do 18. roku życia.
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Kumulacja roczników:
wciągnięci w wyścig
z czasem
Wnajgorszej sytuacji znalazły się dzieci, które nie zdążyły dostać się do gimnazjum. Wsiódmej i ósmej klasie musiały nauczyć się tego, na co gimnazjaliści mieli trzy lata. – Ale materiał
przewidziany na trzy lata gimnazjum
nie zmieścił się w dwóch latach siódmej iósmej klasy – przyznaje dr Beata
Kapela-Bagińska z Instytutu Filologii
Polskiej UG.
Nowa podstawa to zlepek programów z lat 80., kiedy istotna była wiedza. Teraz uczniowie z klas 4-6 muszą
wiedzieć, jak buduje się akapit, uczniowie z klas 7-8 powinni z kolei znać pojęcie ironii, rozpoznać ją w tekstach
i określić jej funkcje. Nawet licealiści
mają ztym problem, aco dopiero dzieci z podstawówki.
Siódmo- i ósmoklasiści nie mają
możliwości utrwalenia wiedzy iumiejętności. Dzieci sobie nie radzą, są sfrustrowane. Często słyszę od dziecka:
„Mam dość tej szkoły”. Też bym miała
dość, gdybym musiała nosić dziewięciokilogramowy plecak i mieć pięć
sprawdzianów wtygodniu czy niemal
dzień wdzień lekcje od 8 do 15.30 – mówi dr Kapela-Bagińska.
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Wielka warszawska
prywatyzacja edukacji
Uboczny efekt zmian woświacie wprowadzonych przez PiS i minister edukacji Annę Zalewską można bez trudu dostrzec wwarszawskich szkołach
niepublicznych. Puchną od uczniów.
Najbardziej widać to właśnie teraz
w niepublicznych liceach. W czasie
dni otwartych zainteresowanie jest
tak wielkie, że nie wszyscy są w stanie
pomieścić się w budynkach, szkoły
wyznaczają więc dodatkowe terminy
na spotkania z rodzicami i kandydatami.
W publicznych szkołach władze
Warszawy przygotowały nieco ponad 43 tys. miejsc, zamiast ok. 19
tys., jak to było przed rokiem. Szkoły będą przepełnione, z obowiązkowymi zajęciami nawet do godz.
17.30, z klasami liczącymi nawet 36
osób.
W11 z20 najlepszych warszawskich
liceów nie da się podwoić liczby klas
pierwszych, a to oznacza realne ograniczenie naboru.
Skalę ucieczki przed kumulacją poznamy dopiero jesienią. Jednak ewakuacja z publicznej oświaty dotyczy
nie tylko przyszłych licealistów. Rodzice na większą skalę niż dotychczas

wysyłają do szkół niepublicznych również młodsze dzieci.
– Jedna ze szkół miała tak wielu
chętnych, że musiała wynająć aulę na
uniwersytecie. Skala zjawiska jest
ogromna. Należy bić na alarm. Szkoły prywatne zamieniają się w szkoły
selekcyjne, wybierają sobie kandydatów najlepszych pod kątem akademickim, tylko najbardziej sprawne
dzieci – mówi Iga Kazimierczyk z fundacji Przestrzeń dla Edukacji.
W szkole niepublicznej rodzice
szukają podstawowych standardów:
lekcji zaczynanych od rana, a nie po
obiedzie, stabilnej kadry, zajęć dodatkowych, ciepłego posiłku, którego
nie trzeba jeść na wyścigi.
We wrześniu 2015 r. w niepublicznych podstawówkach, gimnazjach
(jeszcze wtedy były) oraz w szkołach
ponadgimnazjalnych w całej Warszawie było blisko 24,5 tys. uczniów. We
wrześniu 2018 r. już 30 tys. dzieci i nastolatków. To 13,6 proc. wszystkich
uczniów.
Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za
edukację: – Ludzie chcą dla swoich
dzieci bezpiecznego, stabilnego miejsca do nauki. W szkołach po reformie
rozpadły się zespoły nauczycieli, brakuje sensownych podstaw programowych irodzice uznają, że tam, gdzie
klasy są mniej liczne, a nauczyciele
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Obciążanie nauczycieli
Od września problem przepełnienia dotknie szkół średnich,
w których naukę rozpoczną równocześnie ostatni absolwenci gimnazjów i pierwsi absolwenci klas
ósmych. Licea, technika i szkoły
branżowe utworzą dla obu grup
odrębne klasy. „Wyborcza”
wspólnie z MamPrawoWiedziec.pl zapytała prezydentów
66 miast na prawach powiatu, jak
zamierzają sobie poradzić z kumulacją roczników. Najczęściej
wymieniane rozwiązanie to uruchomienie dodatkowych klas,
które będą uczyły się w systemie
zmianowym. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, przyznaje wprost: – Zajęcia będą trwały nawet do godz. 20.
Włodarze większości miast chcą
zwiększyć liczbę godzin pracy już
zatrudnionych nauczycieli. Może
się wydawać, że tych kilka dodatkowych godzin przy tablicy to nic
wielkiego dla etatowego nauczyciela, który prowadzi „tylko” 18 lekcji tygodniowo. Jednak to także setki dodatkowych sprawdzianów, zadań do przygotowania, rozmów
z uczniami i rodzicami oraz kolejna porcja biurokracji. A przecież
z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że polski nauczyciel pracuje średnio 47 godzin tygodniowo właśnie dlatego, że wiele zadań wykonuje w domu.
Wdodatku od momentu wprowadzenia reformy wielu nauczycieli to „strusie pędziwiatry” – zmuszeni biegać między szkołami iskładać etat z godzin w kilku placówkach.
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Pusto jak w gimnazjach
w Łodzi
W podstawówkach ścisk, w liceach przygotowywanie na ścisk,
a w gimnazjach pusto. Tak wyglądają łódzkie szkoły po dwóch latach reformy edukacji.
Reforma edukacji w Łodzi wygląda nieco inaczej niż w innych
miastach. Łódzki samorząd po
konflikcie z kuratorem oświaty
(kurator chciał utworzenia większej liczby szkół podstawowych)
nie przyjął uchwały o nowej sieci
szkół, a to oznaczało, że żadne
z gimnazjów nie zostanie przekształcone ani połączone z inną
szkołą. Kiedy ostatni rocznik gimnazjalistów pójdzie do szkół średnich, wszystkie gimnazja zostaną
zamknięte.
Przed dyrektorami zanim zgaszą światło pracowite miesiące.
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Nauka w piwnicy od
świtu do zmierzchu
W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach koło Poznania dzieci nie mieściły się w powiększonej o siódmą
klasę szkołę. Dyrekcja zadecydowała o prowadzeniu zajęć w blaszanych kontenerach, które znajdowały się niedaleko budynku
szkoły. W wielu szkołach zajęcia
prowadzono w pomieszczeniach
piwnicznych (SP nr 11 w Rzeszowie). Z powodu dużej liczby dzieci wszkołach, brakowało sal do WF-

u. Zajęcia sportowe odbywały się
na dworze lub w szkolnych korytarzach.
Nauczyciele tak układają plany, by
dzieci chodziły do szkół na dwie
zmiany – raz na poranną, a raz na
popołudniową. W niektórych warszawskich szkołach młodsze klasy zaczynają lekcje dopiero po
obiedzie. Są też takie podstawówki, w których zajęcia trwają nawet
po godz. 18. W przypadku Kielc
w niektórych szkołach dzieci będą kończyć lekcje jednego dnia
o godz. 18, a następnego zaczynać
już o 8 rano.

Czy minister Zalewską można
postawić przed sądem?
PYTAMY PRAWNIKÓW
ANITA KARWOWSKA
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Gimnazjaliści
z powrotem
do podstawówki
Jednym z absurdów, jaki pojawił
się podczas reformy edukacji, było to, że uczniowie pierwszej klasy gimnazjum, którzy nie najlepiej radzili sobie z nauką i nie zdali do kolejnej klasy, trafiali w kolejnym roku do... siódmej klasy
podstawówki choć mieli świadectwo jej ukończenia. ZNP wskazywało, że takie dziecko wróci do
podstawówki, w której będzie inny program, inne zasady egzaminowania oraz inne środowisko.
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Katecheta wychowawcą
Rok temu minister edukacji Anna Zalewska zaproponowała, by
szkolni katecheci mieli możliwość
zostania wychowawcami szkół.
Twierdziła, że tego oczekują przedstawiciele Kościołów, związków
wyznaniowych oraz posłowie.
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Wycofanie książki „Kim
jest ślimak Sam”
z biblioteki szkolnej
Książka dla dzieci w wieku szkolnym. Ślimak Sam jest tytułowym bohaterem, który jest trochę inny niż reszta klasy. Nie może się zdecydować, czy jest
chłopcem, czy dziewczynką.
Książka miała trafić do księgozbioru SP nr 13 w Olsztynie, ale
dyrekcja ją wycofała, gdy w placówce przeprowadzono kontrolę
z kuratorium.
Bajka została wydana przez
Wydawnictwo Krytyki Politycznej i od początku była krytykowana przez prawicowe media. Zarzucano jej, że promuje ideologię
gender. Zamieszanie wokół książki o ślimaku spowodowało wzrost
zainteresowania bajką. Krytyka
Polityczna była zmuszona zrobić
dodruk opowiadania o ślimaku
obojnaku.
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Brak klas
dwujęzycznych
Reforma edukacji zabiła klasy
dwujęzyczne. W likwidowanych
gimnazjach takich klas jest blisko
550. W podstawówkach nie udało się ich stworzyć.
Na razie dwujęzycznych klas
siódmych jest około 290, ósmych
331. Przed reformą w Poznaniu
działało sześć gimnazjów dwujęzycznych, w Warszawie aż 40.
Lukę, która powstała w edukacji publicznej, wykorzystują szkoły prywatne. 

ADAM STĘPIEŃ / AGENCJA GAZETA

pracują w bardziej komfortowych
warunkach, dzieciom będzie łatwiej.
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Trybunał Stanu i odpowiedzialność karna
Członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione wzwiązku zzajmowanym
stanowiskiem. Uchwałę o pociągnięciu ministra do odpowiedzialności podejmuje Sejm większością trzech piątych
na wniosek prezydenta lub co najmniej 115 posłów.
TS może orzec m.in. kary utraty czynnego i biernego
prawa wyborczego, zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych, pozbawienia mandatu poselskiego, utraty zajmowanego stanowiska, aza przestępstwa iprzestępstwa skarbowe – kary przewidziane w ustawach.
Mec. Roman Giertych uważa, że Anna Zalewska mogłaby zostać ewentualnie postawiona przed Trybunałem
Stanu za niedopełnienie obowiązków [art. 231 kk – funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego – grozi do trzech lat
więzienia]. – Minister edukacji, wiedząc, że w wyniku reformy spotykają się dwa roczniki, po VIII klasie szkoły powszechnej i III gimnazjum, powinna zrobić wszystko, by
przygotować na to szkoły finansowo, kadrowo i infrastrukturalnie, zabiegać o takie zabezpieczenie w Radzie
Ministrów iparlamencie. Nie zrobiła tego – mówi mec. Giertych.
– Postawienie polityka przed TS graniczy z cudem, bo
jest uzależnione od polityków, a w tym obszarze z zasady
sobie nie szkodzą – zastrzega mec. Roman Nowosielski, sędzia TS w latach 2005-11. Dodaje: – Gdyby jednak miało do
tego dojść, to w postępowaniu przed TS można zająć się
oceną tego, czy działanie ministra edukacji nie naruszyło
wartości chronionych przez konstytucję. Widzę kilka kierunków, które TS ewentualnie mógłby rozważyć.
Wylicza:
u prawo do nauki – kumulacja roczników odbiera części
uczniów możliwość dalszej edukacji w szkole, do której
aspirowali; przeładowanie programu uniemożliwia przygotowanie się na odpowiednim poziomie, uczniom na tym
samym poziomie reforma odebrała prawo równego startu;
uprawo do bezpłatnej edukacji – aby utrzymać jakość edukacji, uniknąć przeładowania, ograniczyć lęk dziecka itd.,
rodzice decydują się częściej niż wcześniej na płatne szkoły, ponoszą koszty korepetycji, następnie – czesnego; w innych okolicznościach wielu zostałoby wpublicznych szkołach, do których każdy obywatel ma prawo;
u dobro rodziny – system edukacji generujący stres, problemy zdrowotne dziecka i rodziców, w wyniku którego
potrzebne może być wsparcie psychologa; dzieci mają poczucie zabranego im dzieciństwa, zaburzonych relacji rodzinnych, kumulacji poczucia krzywdy i utraty zaufania
do dorosłych;
uzasada zaufania obywatela do państwa – każdy obywatel
w analogicznej sytuacji może oczekiwać, że zostanie potraktowany tak samo – a dostęp do dalszej edukacji z powodu reformy jest nierówny i niesprawiedliwy;
u naruszenie Konwencji o Prawach Dziecka, która gwarantuje dziecku prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych,
do nieskrępowanego uczestniczenia wżyciu kulturalnym
iartystycznym. Przeciążenie programu, rywalizacja omiejscach w liceach uniemożliwiają realizację tych praw.
Zanim ustawa weszła w życie, przed skutkami reformy ostrzegał MEN ówczesny rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Według niego ustawa prowadząca do kumulacji roczników mogła być niekonstytucyjna, ponieważ narusza zasady równego traktowania obywateli i prawa do nauki.
Jednak konstytucjonaliści, z którymi rozmawialiśmy,
uważają, że udowodnienie tych zarzutów byłoby trudne.
– Aby uznać winę, odpowiedzialność polityka musi być
skonkretyzowana. Minister Zalewska realizuje ustawy prawidłowo przyjęte przez parlament – mówi prof. Marek
Chmaj, politolog ikonstytucjonalista zUniwersytetu SWPS.
Nawet jeśli uchwalone przepisy krzywdzą uczniów. Obawiali się tego rodzice, dlatego kiedy ważyły się losy gimnazjów, zebrali 900 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum. Trafił do kosza. – Trybunał Konstytucyjny kilkakrot-

Minister edukacji, wiedząc,
że w wyniku reformy spotykają się
dwa roczniki, po VIII klasie szkoły
powszechnej i III gimnazjum,
powinna zrobić wszystko,
by przygotować na to szkoły
finansowo, kadrowo
i infrastrukturalnie, zabiegać
o takie zabezpieczenie w Radzie
Ministrów i parlamencie. Nie
zrobiła tego – mówi mec. Giertych
nie wykazywał, że państwo może przyjmować ustawy niekorzystne dla obywateli, pod warunkiem że mieszczą się
wgranicach konstytucji – tłumaczy prof. Ryszard Piotrowski,
specjalista prawa konstytucyjnego z UW. Podkreśla jednak, że jeśli zpowodu niezgodnego zprawem działania władzy publicznej obywatel doznał krzywdy, naruszone zostały jego wolności, to konstytucja daje każdemu prawo do
wynagrodzenia szkody.
Mec. Jacek Dubois uważa, że jeśli nie ujawnią się określone fakty, można jednak mówić jedynie oodpowiedzialności politycznej szefowej MEN. – Pani minister wprowadza złe prawo wnieprofesjonalny sposób, ale ponieważ jest
to prawo, to w jej działalności nie można dopatrzyć się naruszenia norm prawa karnego – mówi. Zastrzega również,
że porażka wdziałaniu władz państwowych nie może zzałożenia wiązać się z sankcjami wobec nich, bo to prowadziłoby do paraliżu państwa.

Odszkodowanie za reformę
– dla obywatela i miasta
Zdaniem mec. Nowosielskiego rodzice mogą wystąpić na
drodze cywilnej o odszkodowanie od skarbu państwa za
straty spowodowane przez reformę. – Do tego jednak należy się przygotować dowodowo. Materiałem mogą być np.
dokumenty ze szkół, z których mimo dobrych wyników
odmówiono przyjęcia ucznia, rachunki za dodatkowe zajęcia, wizyty u psychoterapeuty, leki, dowody wpłaty czesnego. Przydać się też może opinia z poradni psychologicznej dotycząca profilu ucznia – do jakiej ścieżki edukacyjnej ma predyspozycje, ana którą nie miał szans – mówi.
Chociaż w analogicznej sytuacji są tysiące rodzin, adwokat ocenia, że sprawniejszą drogą niż pozew zbiorowy
byłyby osobne pozwy, które sąd może skierować do wspólnego rozpoznania.
Do podobnego działania już dziś przymierzają się samorządy. We wspólnym pozwie przeciwko rządowi iMEN
zamierza wystąpić kilkanaście miast, m.in. Poznań i Warszawa. Tylko stolica określiła, że zamierza walczyć ozwrot
ok. 80 mln zł. Według stołecznego ratusza samo przyjęcie
podwójnego rocznika będzie kosztować miasto 15-30 mln
zł. W skali kraju tzw. lukę oświatową, czyli różnicę pomiędzy tym, ile samorządy wydają dziś na edukację z kwotami przekazywanymi im na ten cel od państwa, Związek
Miast Polskich oszacował właśnie na 23 mld zł. Kiedy PiS
wdrażał reformę, Anna Zalewska przekonywała, że dla samorządów będzie ona „bezkosztowa”. 
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TO MY, A NIE PREZES, POWINNIŚMY WRZE
Z listów nadesłanych w ostatnich tygodniach
do „Gazety Wyborczej” (listy@wyborcza.pl)

Całym sercem jestem z nauczycielami, nie jestem mądraluchującą mamą, która wie lepiej albo podważałaby autorytet nauczyciela. Nauczyciele w większości angażują się w sprawy dzieci bardziej niż rodzice. Etos
etosem, ale to nie może być zawód
oparty na szczytnych ideach wolontariatu. To są dorośli ludzie, mają swoje rodziny i zwykłe egzystencjalne potrzeby. Wszystko mnie boli, kiedy słyszę manipulacje procentami czy kwotowe, jakich się chwyta pani Zalewska aktualnie wspierana przez licznych wspomagających.
To nie jest rozmowa o podwyżkach dla nauczycieli – to jest rozmowa o przyszłości tego kraju.
Najmocniej jednoczę się z młodzieżą, która nie jest przedmiotem
zainteresowania czyjegokolwiek. Nauczycieli, którzy prą z programem,
bo tak trzeba, owszem, czasem powiedzą lepsze słowo, ale najczęściej
zajmują się swoimi obowiązkami.
Jeszcze to, jeszcze tamto, to nic, że
macie pięć klasówek, cztery kartkówki i bieżące zadania do wykonania w oficjalnie 40-godzinnym tygodniu nauki. Przecież my nie mamy
na to wpływu.
Nauczyciele słusznie narzekają,
że pracują także poza szkołą. Ale proszę się najpierw przyjrzeć dzieciom
i zauważyć, ile one pracują poza szkołą. Dlaczego nie ogłosiliście tego drastycznego strajku dwa i pół roku temu?
Mam nieodparty żal do wszystkich, którzy w swoim czasie nie docenili problemu barbarzyńskich
zmian programowych i tych najdotkliwszych systemowych, mówiąc:
„Mojego dziecka to nie dotyczy”;
„Eee, przesadzasz”; „A co, zła była
stara podstawówka?”. Minęły dwa lata i „zaczęło dotyczyć”, „nie przesadzałam” i nie takiej szkoły przyszłości chcielibyśmy dla naszych dzieci.
Nawet nie próbuję myśleć o chaosie, jaki będzie od września. Tego
nie da się sobie wyobrazić.
Na razie widzę dramatycznie przemęczoną nastolatkę. Już wiemy, że
system jest chory, represyjny i nierozwojowy! Nabór będzie ruletką!
Czasem można już oszacować np.,
że dziecko będzie miało 170-185 pkt.
No i co z tego, kiedy nie wiadomo, ile
osób będzie się ubiegało o jedno miejsce do konkretnego liceum, z jakimi
wynikami i ile osób odznaczy tę konkretną placówkę, profil?. Część nauczycieli z łapanki, dwa systemy programowe i 36-osobowe klasy, gdzie
się dało z rozmnożonymi oddziałami. Jednego jestem pewna dzisiaj i na
najbliższą przyszłość – moja córka
dostaje megalekcję liczenia na siebie,
uczenia się samodzielnie.
To my powinniśmy wrzeszczeć:
„Wara od naszych dzieci!”. Ale to PiS
jest mistrzem odwracania znaczenia
słów, wykręcania kota ogonem, per-

manentnego kłamstwa i manipulacji,
które my, obywatele, łykamy bez zakrztuszenia – patrz sondaże. PiS nie
ma żadnych pieniędzy, to są nasze pieniądze ipowinniśmy rządzących znich
rozliczać, anie dziękować przy urnach
za „prezenty PiS”. Będziemy krajem
smutnych, samotnych staruszków, bo
kto roztropniejszy – czmychnie
w świat, reszta, ta mniej wrażliwa na
fałszywą nutę aktualnie nam panującej władzy, będzie tanimi robotnikami (oby, to i tak nie najgorszy scenariusz). Większość rządzących właśnie
wybiera się do Brukseli, by odnotować wysokie zarobki i zacną emeryturę na starość. A etos parlamentarzysty pewnie zostanie w Warszawie.
Czuję się przegrana. Nasze dzieci będą wypalone w wieku dwudziestu lat. Co my im robimy? Wstyd, obMAMA, PODATNIK
ciach.

Mówią uczniowie: Kumulacja lęku
123RF

Widzę dramatycznie
przemęczoną nastolatkę

Odpuściłam kucie, żeby
nie zmarnować dzieciaka
Mam syna w ósmej klasie. Jeszcze
przed wakacjami usłyszeliśmy, że
przez reformę edukacji dla jego rocznika zabraknie miejsc w liceach.
Syn do tej pory uczył się dobrze,
nie chodził na korepetycje, bo nie musiał. Jednak gdy we wrześniu zobaczyłam fatalne wyniki pierwszych
próbnych egzaminów, zapisałam go
na dodatkową matematykę iangielski.
W listopadzie stało się jasne, że
nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych w naszej szkole nie zdążą
przerobić w tym roku całego programu. I to mimo że naprawdę cisną
na lekcjach i zadają do domu. Po prostu program jest przeładowany.
Zaczęłam więc w każdy weekend
siadać z synem do nadrabiania.
Atmosfera w naszej rodzinie
strasznie siadła. W poprzednich latach parę razy w tygodniu chodziliśmy razem na spacer, pogadać. Graliśmy w ping-ponga, jeździliśmy na
łyżwach lub rolkach. W tym roku
nasz wspólny czas pochłonęło kucie.
W grudniu syn zaczął się skarżyć
na bóle głowy. Zaczęły się też krwotoki z nosa, problemy z zasypianiem
i budzeniem się rano. W styczniu złapał przeziębienie, które ciągnęło się
trzy tygodnie. Wcześniej syn był pogodnym chłopakiem, teraz zrobił się
mroczny, zaczął źle o sobie mówić,
stał się konfrontacyjny. Myślałam, że
to może typowe dla nastolatków wahania nastrojów. Ale gdy dół się pogłębiał, zrobiłam bilans możliwych
zysków i strat. Czy lepsze liceum jest
warte depresji? Odpuściłam.
Do egzaminu zostało mało czasu, a ja zamiast poganiać do nauki,
zachęcam go do wychodzenia na
dwór i wysypiania się. To nie jego wina, że do szkół idzie podwójny rocznik ani że program jest beznadziejnie przygotowany. Nie mamy na to
wpływu, więc jedyne, co teraz możemy zrobić, to starać się nie zatraMATKA Z WARSZAWY
cić w stresie. 

Urodzili się w latach 2003, 2004
i 2005. Najmłodsi mają dziś 13 lat,
najstarsi 16. We wrześniu pójdą
razem do pierwszych klas liceów i techników. Łączą ich koszmary, lęki, depresje i schorzenia
na tle nerwowym, np. wypadają
im włosy.

OKTAWIA KROMER

Znajduję ich na Facebooku,
w zamkniętej grupie, o której
wspomina mi koleżanka – matka dziecka w ich wieku. Grupa
nazywa się Idziemygdzie (od
„gdzie idziemy?” – do jakiej szkoły?), liczy ponad 57 tys. członków, a założył ją w 2012 r. gimnazjalista (dziś student prawa)
Franciszek. Rozmawia się tu
o warszawskich liceach i technikach – jaki poziom, jak trudno
się dostać, jaka atmosfera, nauczyciele, profile klas. Szuka się
nie tylko korepetycji, używanych
podręczników, ale też pocieszenia, wsparcia oraz potwierdzenia, że ciężko jest wszystkim.
Wubiegłą środę, dwa tygodnie
przed egzaminem gimnazjalnym
iniespełna trzy przed egzaminem
ósmoklasistów, ogłaszam tam, że
jestem dziennikarką i chcę porozmawiać o kumulacji roczników. W dwa dni odzywa się do
mnie kilkadziesiąt osób.

Ograniczanie
aktywności
pozaszkolnej
MAJA (ósmoklasistka, ma korepetycje zmatematyki, chemii ipolskiego, do tego dodatkowy angielski. Łącznie ze szkołą wychodzi po 10 godzin dziennie. Dla nauki po ośmiu latach zarzuciła trenowanie tańca. Bardzo chciałaby
do tego wrócić, ale nie ma już kiedy): – Po powrocie do domu potrafię siedzieć nad lekcjami cały
wieczór i pół nocy. Jestem rocznikiem 2005 i przeraża mnie, że
będę rywalizować omiejsca zoso-

bami, które mają o wiele większe
doświadczenie.
WERONIKA (ósma klasa, zrezygnowała zjazdy konnej ilekcji pianina): – Musiałam odpuścić nie tylko pasje, ale też znajomych, a często nawet sen. Nie chcę nawet myśleć, jak ciężko jest osobom zwiększymi problemami z nauką – mi
zawsze szło dobrze.
SARA (ósma klasa): – Interesuję się sztuką i rozwijam to kosztem ocen i zdrowia psychicznego. Z koleżanką spotykam się
w metrze, gdzie możemy porozmawiać, zanim któraś z nas będzie musiała wysiąść.
SARA: – Nauczyciele plączą się
z programem, a bywa i tak, że zamiast nas uczyć, poświęcają czas
na zastanawianie się, dlaczego czegoś nie ma w podstawie programowej i czy mogą nam to powiedzieć, żeby nie namieszać.

Strach: ósmoklasiści
ULA: – Żyję w ciągłym stresie, już
mam przez to problemy. Za tydzień idę do kardiologa – coś zsercem, wysoki puls i ciśnienie, dwa
razy zemdlałam. Obydwa przypadki zaczęły się od dużego kołatania. Wszyscy, łącznie ze mną,
wiążą to ze stresem w szkole.
ANIA: – Zaczęło się w szóstej
klasie, kiedy nie było wiadomo,
czy reforma wejdzie w życie, czy
nie. Chciałam iść do fajnego gimnazjum, dobrze napisać egzaminy i dostać się do wymarzonego
liceum. Byłam bardzo spokojnym,
zorganizowanym dzieckiem, nie
miałam problemów z nauką.
W siódmej klasie wszystko się
zmieniło. Straszenie ze strony nauczycieli było na porządku dziennym. Ja rozumiem, oni też się bali tej reformy, ale tak nie można!
Siódmy rok edukacji zakończyłam zsiedmioma trójami na świadectwie, co było dla mnie ogromnym ciosem. Zaczęły się problemy ze zdrowiem, wizyty u lekarzy, terapia. Jestem w ósmej klasie i ledwo się trzymam, śpię po

trzy godziny, czasem wcale. Ciągle muszę brać leki na uspokojenie, bo inaczej wpadam wpanikę.

Strach: gimnazjaliści
Większość skarży się na problemy ze snem, Oli wypadają włosy,
Ula ma stany lękowe iparaliże senne, a jej przyjaciel cały zeszły rok
przesiedział w szpitalu psychiatrycznym, bo nie radził sobie zpresją, jaką na ich klasę wywierała
matematyczka.
MELA: – Wiele osób sobie nie
radzi. Jedni cały czas płaczą, inni
idą w używki, jeszcze inni reagują fizycznie: krwotoki, omdlenia,
nudności.
ULA: – Nauczyciele wpajają
nam, że nigdzie się nie dostaniemy i że to najważniejszy egzamin
w naszym życiu. Chodzę do trzeciej klasy gimnazjum, a śpię po
21-25 godzin w tygodniu. Czasem
mam takie ataki paniki, że muszę
zostać w domu, bo boję się iść do
szkoły. Kończyłam podstawówkę
ze średnią 5,7, w poprzednim roku miałam średnią 4,55. W tym
mam 3,92, bo nauczyciele chcą
nas jeszcze bardziej pogrążyć, żeby dać szansę ósmym klasom.
W mojej szkole nauczyciele od
najważniejszych przedmiotów to
wychowawcy ósmych klas.
Dwa obozy
Kto ma gorzej – ósmoklasiści czy
trzecioklasiści?
– Powstały dwa konkurujące
ze sobą obozy, które patrzą na siebie z pogardą, co dobrze widać
np. na dniach otwartych. Ludzie
niezwiązani z rekrutacją też często dzielą się na grupy – protrzecioklasiści i proósmoklasiści. Albo nam kibicują, albo z nami walczą. Wszędzie wyczuwalna jest atmosfera napięcia i strachu – podsumowuje Lena.
Imiona niektórych uczniów na ich
prośbę zostały zmienione, cały
tekst na
wyborcza.pl/czarnaksiegapis
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SZCZEĆ: WARA OD NASZYCH DZIECI!
Roczniki zdradzone i stracone.
To dzieci boleśnie odczują skutki reformy.
ROZMOWA Z
PROF. BOGUSŁAWEM
ŚLIWERSKIM*
pedagogiem
ALEKSANDRA LEWIŃSKA: Nazwijmy

wprost: co zrobiła polskiej szkole reforma minister Zalewskiej?
PROF. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI: Chyba

deforma.
Obawiałam się, że dla profesora to
określenie zbyt nieprofesjonalne.

– Ale szalenie trafne! Nigdy nie przypuszczałem, że wejdzie do słownika
nauk pedagogicznych. Ale rządowi PiS
trzeba oddać: to jego dokonanie.
Zdefiniujmy więc „deformę”.

– To reforma wprowadzana bez jakiejkolwiek diagnozy, przewidywania
konsekwencji. Wielkich konsekwencji, jak się okazało.

LISTY. „MÓJ CODZIEŃ NAUCZYCIELA”
Bardzo dziękujemy za wszystkie
Wasze listy, otrzymaliśmy od Was kilkadziesiąt wstrząsających historii.
Podajecie dokładnie, ile godzin poświęcacie pracy, jakie dostajecie za to
wynagrodzenie. Piszecie, co lubicie
najbardziej w swoim zawodzie, a co
chcielibyście natychmiast zmienić.
Wasze opowieści to zbiorowy portret
prawdziwego dnia nauczyciela.
Opowieści szukajcie na
Wyborcza.pl/wyborczatowy
Przegrałam swoje życie
Tyle mam do powiedzenia po 33
latach pracy w szkole. Czekam z utęsknieniem i zniecierpliwieniem na
świadczenie kompensacyjne. Do przepracowania zostały mi jeszcze 2 lata
i uciekam z zawodu, nie oglądając się
za siebie. Nie zmarnuje kolejnych 5 lat,
pracując za psie pieniądze, aby otrzymać 200 zł wyższą emeryturę w wieku
60 lat.
Przegrałam, bo dla uczniów, dla
tej szkoły, dla społeczeństwa poświęciłyśmy tyle lat naszego życia. Nie
dorobiłyśmy się majątków. Niejednokrotnie ledwie wiązałyśmy koniec
z końcem. Byłyśmy Stasiami Bozowskimi niosącymi kaganek oświaty. I cóż
z tego? Dzisiaj nikt z tych, przez których nie mogłyśmy w nocy spać.
JOANNA
Dorabiam w Niemczech
Pracuję 29 lat w szkole ponadgimnazjalnej. Od 15 lat jeżdżę na wakacje do
pracy w Niemczech jako opiekunka
osób starszych. I tam w drodze mogę
sobie porozmawiać z moimi koleżankami po fachu, co byśmy zmieniły
w chorym systemie oświaty. Nauczycielki to bardzo liczna grupa pracowników w firmach oferujących opiekę
nad seniorami.
NAUCZYCIELKA

Pluje na mnie pani minister
edukacji
Ruszyło mi wnętrznościami, gdy premier Morawiecki powiedział, że jesteśmy grupą zawodową, która – wiadomo – pracuje mniej od innych… ale
nie odezwałam się… Ale nosz… i tu
– choć jestem pedagogiem – cisną mi
się na usta słowa, których nie przytoczę – nie zdzierżę, nie wytrzymam
już tej propagandy, która ma na celu
tylko jedno – podważenie zaufania społeczeństwa do nauczycieli i wrogie
nastawienie rodziców do nas – ludzi,
którzy jakkolwiek by patrzeć, wychowują ich dzieci.
Jak słyszę w telewizji że zarabiam
5-6 tysięcy, myślę sobie: w jakim ja
świecie żyję? Nawet nie wiem, ile zarabiam brutto. Na rękę dostaję średnio
2500 zł. Czy to dużo? I tak, i nie. Tu nie
chodzi o pieniądze. Chodzi o całkowity brak szacunku dla mojej pracy. Dla
mojego zawodu. Jesteśmy najlepiej
wykształconą grupą zawodową
i chyba najmniej szanowaną. Plują na
nas media, pluje pani minister edukacji, plują rodzice, a nawet niektórzy
uczniowie.
NAUCZYCIELKA
Po pracy w przedszkolu idę
na kasę w Auchan
Mogę się pochwalić 16-letnim stażem pracy w przedszkolu, jestem
nauczycielem dyplomowanym.
I jestem również nauczycielką, która
pracuje na drugi etat na kasie
w Auchan. Wiem, co to jest ciężka
praca.
W McDonald’s też pracowałam na
drugi etat jakiś czas temu. Mam rodzinę i dwóch synów – trzynasto- i dwuletniego. Serce mi się kraje, że dzieci
mnie prawie nie widzą.
P.

I najbardziej bolesnych dla najsłabszych.
O dzieciach urodzonych w latach 2003
i 2004, a także części z roku 2005, które
poszły do szkoły jako sześciolatki, już
mówimy „stracone roczniki”.

– Powiedziałbym dosadniej: stracone i zdradzone. Są jak żywy organizm, do którego zabrał się chirurg ipokroił „dla jego dobra”, mimo że nikt
wcześniej nie postawił diagnozy. Iprzed
cięciem nie wiadomo było, czy problemem jest trzustka, czy płuco. Ministerstwo nie przeprowadziło nawet
najprostszej symulacji i nie przewidziało kumulacji roczników. Awoświacie zasada jest prosta: niż demograficzny to czas na wprowadzanie reform. Wyż – który przecież nie jest niespodzianką, wszystko wynika zdanych
GUS – to czas, gdy zreformami należy
się wstrzymać. Dla dobra „pacjenta”.
Tymczasem reforma stworzyła
uczniom „świńską górkę”, katastrofalną kumulację.
Podwójny rocznik, który weźmie udział
w rekrutacji do liceów i techników, od
miesięcy żyje w strachu.

– Dlatego mówię, że to roczniki
zdradzone. Bo państwo i nauczyciele powinni stworzyć im warunki do
harmonijnego rozwoju, a tymczasem
je odebrali. Wyobraźmy sobie, w jakim stresie żyją te dzieci. One już dwa
lata temu, gdy poszły do siódmych
klas, słuchały, co je czeka. Spodziewały się burzy: dorośli mówili o wielkiej konkurencji do liceów, bałaganie,
straconych szansach. Naiwnie jest
myśleć, że do młodzieży to nie dociera. Że nie powoduje napięcia. I to
napięcie, to pytanie: czy uda mi się
dostać tam, gdzie chcę, towarzyszy
im od wielu miesięcy.
Z raportu przygotowanego na zlecenie
Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka, już w zeszłym roku wynikało, że 80
proc. dzieci z tych roczników czuje, że
ich obciążenie pracą jest nadmierne.

– To będzie jeden z podstawowych
skutków deformy: niechęć do nauki
ibrak wiary wjej sensowność. Bo wysiłki już na starcie okazują się bezcelowe. Uczniowie mają przeładowaną

podstawę programową, wielu uczy się
całe popołudnia. Ale co ztego? Co ztego, że będę ślęczał nad podręcznikami do nocy, skoro i tak mam o połowę
mniejsze szanse na wymarzone liceum
niż mój starszy brat?
To powoduje poczucie apatii, wycofania się, obojętności: „Itak nie mam
wpływu na to, co się ze mną stanie”.
Powoduje też, o czym mówi się zbyt
mało, falę depresji. Ona jest przecież
pochodną strat szkolnych, niepowodzeń. Strachu, że nie spełnię swoich
oczekiwań, że nie spełnię aspiracji rodziców, którzy przecież powtarzają,
że „stać mnie na wiele”. Depresja umłodych często wynika z rozczarowania
sobą. Ta młodzież czuje nie to, że szkoła daje im szansę, ale że jest na nią skazana. A zła pamięć szkoły uderzy
wideę uczenia się przez całe życie. Ideę,
którą usiłowaliśmy zaszczepić w tym
pokoleniu.
Rodzice przeciążonych uczniów wypisują ich z dodatkowych zajęć: pływania, gry na instrumencie czy baletu.

– To poważne sprawy, nie powinniśmy ich bagatelizować. Po pierwsze
– one rozwijają, współgrają z budowaniem kompetencji potrzebnych wszkole. Gra na instrumencie pomaga np.
w uczeniu się matematyki. Po drugie
– takie działanie rozwala psychicznie.
Dziecko czuje się narzędziem. Przemęczone już nie wie, czy realizuje własne cele, matki czy może pani minister.
Sprawdzian ósmoklasisty jest dla
niego nie formą sprawdzenia siebie,
ale elementem wyścigu, na który został skazany. Jakich kompetencji to
uczy? Jak to wpływa na samoocenę?
Czy dziecko ma szansę, by była ona
adekwatna do jego kompetencji? Nie.
Raczej można prognozować nasilanie
się kompleksów, szczególnie u młodzieży ambitnej. W skrajnych przypadkach może to skutkować wzrostem
samobójstw czy obniżeniem poczucia własnej wartości.
Nie przesadza pan?

– To dotychczas było problemem
elitarnych liceów, wktórych uczniom,
dotąd piątkowym, spadała samoocena, gdy okazywało się, że są ledwie trójkowi, bo wymagania kosmicznie wzrosły. Teraz tego stanu może doświadczyć o wiele więcej młodych, którzy
czują, że ich miejscem jest liceum, abędą musieli się zadowolić przypadkowym technikum czy branżówką. Ambicje edukacyjne wśród młodych udało nam się, myślę tu ostarszych pokoleniach, rozgrzać. I dobrze. A teraz
z ministerstwa płynie inny przekaz:
edukacja nie jest dla każdego, ta na wyższym poziomie powinna być dla nielicznych.
Na deformie zyska zatem niepubliczne szkolnictwo. Już wzrósł odsetek rodziców, którzy płacą za lepszą
lub bardziej komfortową edukację. Co
mają zrobić pozostali, których na to
nie stać?
Rodzice już czują się w potrzasku. Bo
żal im dzieci ślęczących po nocach nad

książkami, a jednocześnie wielu niczym
oficer stoi nad nimi, bo wie, jakie w obliczu kumulacji roczników ryzyko niesie
odpuszczenie sobie.

– I w pewnym sensie stają się przedłużeniem ramion bezdusznej władzy
edukacyjnej. Dlatego tak ważne, by rodzic nie zdradził dziecka.
Ale jak? Odpuścić – źle. Pilnować, by nie
zawaliło – jesteś katem. Każda decyzja
jest zła.

– Najważniejsze to nie podchodzić
do sprawy na zimno. Nie zmienić się
w oficera, który pilnuje, czy dziś też
wykonałeś dwa próbne testy. Z dzieckiem trzeba rozmawiać. Bo wiemy
przecież, jak zmłodzieżą jest: gdy zgłasza problem dwa-trzy razy, a nikt nie
reaguje, przestaje onim mówić. Aproblem sobie po cichu rośnie. Ztego milczenia nic dobrego nie wynika.
Znam rodziców, którzy rozważali pozostawienie dziecka w ósmej klasie, by nie
doświadczyło koszmaru kumulacji roczników.

– Poważnie? To już przejaw desperacji. Nie dowierzałbym im jednak. Wydaje się, że to raczej takie samousprawiedliwianie się, mówią tak na wszelki wypadek, gdyby dziecko jednak nie
podołało trudom ósmej klasy. Jedyną
pociechą dla nich, choć wiem, że marną, jest prawda stara jak świat: trudne
warunki kształtują charakter.
Rzeczywiście: słabo podnosi na duchu.

– Dodatkowy stres dla uczniów to
widmo strajku. Tu nauczyciele mają
moralny problem. Ale od 1991 r. byli
podle traktowani. Tylko wpierwszym
okresie transformacji zawód miał prestiż. Sam uczyłem wówczas w podstawówce, prowadząc eksperyment
dydaktyczny. Zarabiałem na tyle dobrze, że stać mnie było na prenumerowanie pism, kupowanie pomocy dydaktycznych. Ba! Jako początkujący
nauczyciele kupiliśmy nawet kserokopiarkę do szkoły. Nauczyciele powinni być dobrze wynagradzani. Powinni być górną półką klasy średniej.
Już nie mówię elitą, bo na to państwa
polskiego nie stać. Ale nie może być
tak, że nauczyciele to biedni inteligenci,
którzy podczas tych wypominanych
im przez wszystkich wakacji pilnują
kolonistów, by zarobić na kolonie własnych dzieci.
Dlatego mówią, że walczą nie o kasę,
ale o godność.

– To całkowicie usprawiedliwione
twierdzenie. Przyzwyczailiśmy się do
narracji ozawodzie nauczyciela, wktórych dominują określenia „misja” czy
„posłannictwo”. Zbyt rzadko mówiliśmy o tym, że o ten kapitał „misjonarzy” należy zadbać. Aoni są ukresu. 
*PROF. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI

– przewodniczący Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN, ekspert Polskiej
Komisji Akredytacyjnej
Fragment wywiadu, który ukazał się
w dodatku do „Gazety Wyborczej”
„Czarna księga PiS. Katastrofa
w edukacji”, można przeczytać na
Wyborcza.pl/katastrofawedukacji
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