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Szanowny Panie Ministrze, 

odpowiadając na pismo z dnia 30 października br., znak: ZEW.422.20.2017.ES, 
uprzejmie proszę  o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

Problemy dotyczące funkcjonowania szkoły, które dziś  niepokoją  rodziców 
i uczniów, były już  wcześniej identyfikowane i wskazywane w wystąpieniach 
zarówno Rzecznika Praw Dziecka, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, czy, 
też  Najwyższej Izby Kontroli. 

Wyeliminowanie i skuteczne zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, przez 
wdrożenie systemowych mechanizmów wzmacniających warunki nauki i opieki 
w szkole, jest •troską  obecnego rządu. To również  główny cel działań  
podejmowanych w obszarze polityki oświatowej realizowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Zmiana strukturalna szkół, nowe podstawy programowe, powrót do czytelnych 
zasad organizacji nauczania w oparciu o ramowe plany nauczania — to pierwszy 
etap wdrażania docelowych rozwiązań. Są  one ukierunkowane na podnoszenie 
jakości i efektywności polskiej szkoty, odpowiadającej współczesnym 
wyzwaniom cywilizacyjnym, przyjaznej uczniom, blisko współpracującej 
z rodzicami. 

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoły i placówki realizują  program 
wychowawczo-profilaktyczny obejmujący działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów. Podejmują  również  aktywności 
o charakterze profilaktycznym dostosowane do możliwości rozwojowych 
uczniów, przygotowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy - potrzeb 
i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Działania 
skierowane są  przede wszystkim do uczniów, nauczycieli i rodziców. Należy 



podkreślić, że nauczyciele w swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej mają  obowiązek kierowania się  dobrem uczniow, troską  o ich 
zdrowie oraz Poszanowaniem godności osobistej. 

Istotną  kwestią  stanowiącą  jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji 
Narodowej są  prace nad nowym modelem kształcenia uczniór ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. W październiku br. powołano zespół  ekspertów, 
którego zadaniem jest wypracowanie projektów rozwiązań  legislacyjnych 
w zakresie wspierania dziecka i ucznia, w tym także standardów wsparcia 

1 udzielanego w jednostkach systemu oświaty przez nauczycieli i specjalistów. 
W zespole Współpracują  przedstawiciele uczelni wyższch, organizacji 
pozarządowych, nauczyciele oraz specjaliści. 

Dodatkowe, niezwykle ważne działania na rzecz wzmocnienia warunków nauki 
i opieki w szkole wprowadzone zostaną  od 2018 r. na podstaxnfie ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  oświatowych, gbejmującej m.in. 
nowelizację  ustawy - Karta Nauczyciela. Jednym z jej celów są  zmiany 
w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Dzięki nim możliwe będzie 
stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, 
powiązanego z potrzebami szkoły, a także dostosowanie organizacji pracy 
nauczycieli do specyfiki funkcjonowania placówki. 

Wdrażaniu_nowych _rozwiązań  jakościowy_ch w poszczególnych obszarach 
funkcjonowania oświaty towarzyszą  działania zmierzające do stworzenia 
efektywnych mechanizmów finansowania poszczególnych zadań  oświatowych. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspólnie ze stroną  samorządową  
reprezentowaną  przez Zespół  ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło dodatkowy mechanizm wsparcia 
finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 
0,4 % części oświatowej subwencji ogólnej. Na wniosek MEN, na 
dofinansowanie zadań  związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych 
w szkoty podstawowe, Ministerstwo Finansów przekaz ło jednostkom 
samorządu terytorialnego łączną  kwotę  ok. 53 mln zł. Należy podkreślić, że 
wsparcie z rezerwy będzie także kontynuowane w kolejnych latach, przy czym 
rozważane jest rozszerzenie kryteriów także na inne zadania. 

Wszystkie zmiany wypracowywane są  przy współudziale środowisk 
zainteresowanych sprawami oświaty. MEN współpracuje z ekspertami, 
przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych organów prowadzących zkoly i placówki 
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oświatowe. Jestem przekonana, że wdrożenie tych kompleksowych zmian 
systemowych skutecznie podniesie poziom kształcenia, wychowania i opieki 
w szkołach. Dzięki nim zapewnimy polskim dzieciom oraz młodzieży jak 
najlepsze warunki nauki i rozwoju. 

Odnosząc się  szczegółowo do problemów, które poruszył  Pan w swoim 
wystąpieniu, przekazuję  następujące informacje. 

Wyposażenie uczniów w komplet podręczników 

Podręczniki uwzględniające podstawę  programową  określoną  w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.1  były sukcesywnie 
dopuszczane do użytku szkolnego począwszy od marca 2017 r. Dotychczas 
zostało dopuszczonych do użytku szkolnego 186 podręczników do wszystkich 
obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, w tym 32 do klas I - III i 154 do klas IV — 
VIII (stan na dzień  07.11.2017 r.)2. Lista dopuszczonych do użytku szkolnego 
podręczników umożliwiała nauczycielom wybór podręczników na rok szkolny 
2017/2018 już  w czerwcu 2017 r. 

Podręczniki, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, są  zamawiane 
u wydawców edukacyjnych bezpośrednio przez szkoły, a termin ich dotarcia do 
szkół  jest przede wszystkim uzależniony od działań  podejmowanych przez 
dyrekcję  danej szkoły oraz organ prowadzący szkołę. 

28 sierpnia br. przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby 
Książki (PIK) poinformował  publicznie, że podręczniki dla uczniów na nowy rok 
szkolny są  gotowe. Przewodniczący PIK zaznaczył, że pod koniec sierpnia br. 
zaledwie kilka procent szkół  nie zamówiło jeszcze książek. Podkreślono 
również, że ten rok szkolny w zakresie zamawiania podręczników przez szkoty 
nie odbiega od lat poprzednich. 

Obecnie — z informacji przekazanych z Sekcji Wydawców Edukacyjnych — 
wynika, że realizowane są  dostawy podręczników wynikające z reklamacji. 

Przeciwdziałanie zjawisku przeciążenia uczniowskich tornistrów 

1 Dz.U. poz. 356 
2  Wykaz tych podręczników jest publikowany na stronie internetowej MEN: 
https://podreczniki.men.gov.p1/.  
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Obowiązujące przepisy prawa zapewniają  uczniom możliwość  pozostawienia 
w szkole części podręczników i przyborów szkolnych3. Dyrektor szkoty jest 
zobowiązany do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć  edukacyjnych 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Musi być  w nim 
jednocześnie zapewnione równomierne obciążenie zajęciami 
w poszczególnych dniach tygodnia4. 

Mamy świadomość, że z uwagi na złożoność  problemu, dział nia muszą  mieć  
charakter stały i obejmować  swym zasięgiem różnorodne rozwiązania przy 
współpracy z innymi podmiotami. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej 
podjęło z Głównym Inspektorem Sanitarnym Wspólną  inicjatywę, w wyniku 
której powołany zostanie zespół  ds. bezpieczeństwa i -ligieny procesu 
nauczania. Jego celem ma być  monitorowanie prawidłowego sposobu realizacji 
działań  w tym obszarze. W najbliższym czasie, podczas konf rencji prasowej, 
przedstawimy szczegółowe rozwiązania w tym zakresie. 

Ograniczanie zjawiska zmianowości 

Wdrażana reforma stanowi dla organów prowadzących szkoły skuteczne 
narzędzie racjonalnego wykorzystania istniejącej infrastruktun) szkolnej. Celem 
jest stworzenie uczniom jak najlepszych warunków nauki, opieki i wychowania. 
Docelowo-pozwoli to na -zmniejszenie-zmianowości-w-szkołach-podstawowych, - 
głównie miejskich (zmianowość  to przede wszystkim zjavisko miejskie). 
W przypadku gimnazjów miejskich, będących w zespoilei ze szkołami 
podstawowymi, liczba pomieszczeń  do nauki w budynku zespołu, który do tej 
pory przeznaczony był  dla 9 klas, będzie przewyższała potzeby dla 8 klas 
szkoty podstawowej. W związku z tym, w wielu szkołach podstawowych, 
w których do tej pory funkcjonował  system zmianowy, będzie można znacząco 
go ograniczyć. W przypadku samodzielnych gimnazjów miejskich do budynków 
tych szkół  będzie można przenieść  część  oddziałów klasowych z dużych szkół  
podstawowych. Przekształcenie samodzielnych gimnlzjów w szkoty 
podstawowe pozwoli na wykorzystanie infrastruktury budynków gimnazjów 
samodzielnych. Dzięki temu znacznie zmniejszy się  zjawisko zmianowości 
w gminach miejskich. Ważne dla nas jest to, aby wspólnie z jednostkami 

3  § 4a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). 
4  art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 
949) oraz § 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach. 
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samorządu terytorialnego wypracować  mechanizmy wsparcia finansowego dla 
szkół  jednozmianowych. 

Program nauczania dla uczniów klas siódmych 

W nowych ramowych planach nauczania ogólny wymiar godzin obowiązkowych 
zajęć  edukacyjnych w ośmioletniej szkole podstawowej w klasach IV-VIII 
wynosi 140 i jest jedynie o 2 godziny większy niż  w dotychczasowej 
sześcioletniej szkole podstawowej w klasach IV-VI oraz klasach I-II gimnazjum. 

Równocześnie, nauka w szkole dwujęzycznej (oddziale dwujęzycznym) lub 
szkole sportowej/mistrzostwa sportowego - tak jak dotychczas - łączy się  ze 
zwiększonym wymiarem zajęć  lekcyjnych, jednak należy podkreślić, że nauka w 
tych oddziałach jest wyłącznie decyzją  podjętą  przez ucznia — za zgodą  
rodziców. 

Wybór programu nauczania do poszczególnych zajęć  edukacyjnych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami to decyzja szkoły. Dyrektor, dopuszczając do 
użytku w danej szkole program nauczania przedstawiony przez nauczyciela, 
powinien uwzględnić  specyfikę  szkoły oraz styl pracy i potrzeby jej uczniów. 

Obowiązek dyrektora szkoły w zakresie organizowania pracy szkoły 
z poszanowaniem zasad higieny pracy umysłowej uczniów wynika wprost 
z ustawy. 

Podkreślam, że ministerstwo zawsze reaguje w jednostkowych sytuacjach, gdy 
w szkole nieprzestrzegane są  przepisy dotyczące organizacji nauczania. Do 
dyspozycji rodziców zaniepokojonych ewentualnymi nieprawidłowościami 
w powyższym zakresie, skutkującymi nadmiernym obciążeniem dziecka, 
pozostają  kuratorzy oświaty. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

W celu wsparcia nauczycieli w doskonaleniu warsztatu ich pracy, tym samym 
wzmocnienia jakości pracy szkoły, podjęliśmy następujące działania. 

W ustawie - Karta Nauczyciela wprowadzono przepis zobowiązujący 
nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły, 
natomiast w celu poprawy jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
w 2016 r. Minister Edukacji Narodowej wprowadził  obowiązek uzyskania 
akredytacji dla wszystkich publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia 
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nauczycieli. Akredytacja będzie stanowić  potwierdzenie, że dana placówka 
zapewnia wysoką  jakość  prowadzonych form doskonalenia nauczycieli. 

Przygotowane zostały zmiany przepisów pozwalające na odbudowę  doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli. 

Podjęte zostały — we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego — prace nad określeniem zasad kształcenia nauczcieli i warunków 
jakie muszą  spełniać  uczelnie prowadzące kształcenie nauczycieli, a także 
określeniem obowiązków komisji akredytacyjnej w zakrese nadzoru nad 

i prawidłowością  kształcenia nauczycieli realizowanego w szI olach wyższych. 
Zaproponowane zostały również  odpowiednie regulacje w projektowanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przepisa h ustawy Prawo 

i 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

i 

Prace domowe uczniów 

Praca domowa jest cennym sposobem utrwalenia lub sprawdzenia wiadomości 
zdobytych podczas zajęć  lekcyjnych, pod warunkiem, że uczeń  opanował  treści 
nauczania w wyniku przeprowadzonych w szkole zajęć  i jst on w stanie 
samodzielnie dane zadania wykonać. Spełnienie tego warunku nakłada na 
nauczyciela obowiązek zadawania takich prac domowych', do których — 
w wyniku realizacji zajęć  lekcyjnych— uczeń  został  przygotowany. 

Szczegółowe regulacje dotyczące m.in. zakresu zadań  nauczycieli (także 
sposobu, formy wykonywania zadań  dostosowanych do wieku oraz potrzeb 
uczniów), oceniania wewnątrzszkolnego, praw i obowiązków Uczniów, zawiera 
statut danej szkoły. Stanowiąc o dopuszczalnym obciążaniu uczniów pracami 
domowymi, powinien on uwzględnić  zarówno: 

prawa ucznia (prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa 
w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz 
nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym), 
prawa nauczyciela (prawo do swobody stosowania takich metod nauczania 
I wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez 
współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych 
do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy nauko ych), , 

jak też  regulować  kwestie prac domowych w zależności od eta u edukacyjnego 
i wieku ucznia. 

Rozwiązań  organizacyjnych dotyczących zadań  domowych należy zatem 
zawsze poszukiwać  na poziomie szkoły i regulować  te kwesliie w przepisach 
wewnątrzszkolnych. Dzięki temu możliwe jest dostosowahie konkretnych 
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rozwiązań  do wieku uczniów i ich etapu edukacyjnego. Co szczególnie ważne 
także do zróżnicowanych oczekiwań  dzieci oraz rodziców wobec szkół  
i różnego poziomu aktywności uczniów, a także ich gotowości do realizacji 
zadań  dodatkowych. 

Podmiotem ważnym w sprawie rozwiązań  organizacyjnych dotyczących zadań  
domowych są  też  działające w szkołach rady rodziców. Funkcjonują  one 
w ramach struktury organizacyjnej szkoły i zakresie przyznanych ustawą  
kompetencji. Rada rodziców może występować  do dyrektora i innych organów 
szkoły, organu prowadzącego szkołę  oraz organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących 
funkcjonowania szkoty. 

Jestem przekonana, że wymienione przez nas działania i zaplanowane kolejne 
aktywności są  potwierdzeniem naszej troski o dobrą  szkołę. 

Z poważaniem 

Mina Zakvab), 
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