Oświadczenie złożone
przez senatora Mariana Poślednika
na 10. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 lutego 2016 r.
Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej
Szanowna Pani Minister!
Rok szkolny 2016/2017 przyniesie wiele zmian, zarówno dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół
podstawowych oraz przedszkoli, jak i władz samorządowych. Wielu przedstawicieli tych grup zawodowych
z niepokojem patrzy na konsekwencje nowelizacji ustawy. Obawy dotyczą przede wszystkim utrudnień związanych z organizacją pracy w roku szkolnym.
Przyjęta w grudniu 2015 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywróciła obowiązek szkolny od
siódmego roku życia, a także obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie, znosząc tym samym obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. Oznacza to, że samorząd musi
zapewnić dzieciom czteroletnim i pięcioletnim miejsce w przedszkolu, jeśli wystąpią o to rodzice dziecka.
Zwrócili się do mnie samorządowcy, którzy dostrzegają problemy związane z zapewnieniem dzieciom
miejsc w przedszkolach, wynikające z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego pięciolatków oraz
prawa czterolatków do wychowania przedszkolnego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty do
przedszkola od 2016 r. będzie uczęszczało znacznie więcej dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Przedszkola będą
zatem przepełnione. Z kolei z naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej będzie mogła skorzystać jedynie grupa dzieci, dla których obowiązek szkolny został odroczony lub które otrzymały zgodę na rozpoczęcie
edukacji w wieku sześciu lat. W konsekwencji nauczyciele klas I–III nie będą mogli realizować zawodowych
obowiązków. Mniejsza subwencja oświatowa i mniejsza liczba dzieci w szkołach oznacza zwolnienia dla
nauczycieli.
Samorządowcy zauważają także, że pozostawienie sześciolatków w przedszkolach spowoduje potężny
niedobór finansowy wynikający z różnicy między subwencją oświatową na ucznia (ok. 5,3 tysiąca zł na rok)
a dotacją celową na przedszkolaka (1,3 tysiąca zł na rok).
W związku z przedstawionymi kwestiami zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami.
1. W jaki sposób ministerstwo planuje zrekompensować gminom straty finansowe?
2. Ilu nauczycieli zagrożonych jest zwolnieniem z pracy?
3. Czy w obecnej sytuacji nie wydaje się zasadne wprowadzenie subwencji oświatowej na przedszkolaków, na takich samych zasadach jak na uczniów?
4. Czy zdaniem Pani Minister nie dojdzie do sytuacji, w której przedszkola będą miały problem, aby zapewnić miejsca dzieciom w wieku od 3 do 6 lat?
5. Jaką gwarancję zatrudnienia mają nauczyciele klas I–III w roku szkolnym 2016/2017, skoro do klas
pierwszych pójdzie jedynie nieliczna grupa obecnych sześciolatków?
Z poważaniem
Marian Poślednik

