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Forum Zwi4zk6w Zawodowych - w porozumieniu z Wolnym Zwi4zkiem
Zawodowym o,Solidarno56 O5wiata"o Zwi1zkiem Zawodowym o,Rada
Poradnictwa" oraz NSZZ Pracownik6w Schronisk dla Nieletnich
i Zaklad6w Poprawczych - przedstawia nastepuj4ce stanowisko w sprawie
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oSwiaty
oraz niekt6rych innych ustaw - druk sejmowy nr 106.

l. Forum

Zwi4zk6w Zawodowych popiera proponowany przez posl6w powr6t

do poprzedniego stanu rawnego dotyczqcego rozpoczgcia obowi4zku szkolnego przez
dzieci 7-letnie. Decyzjg w sprawie rczpoczgcia nauki w pierwszej klasie szkoly podstawowej
dzieci szeScioletnich winni podejmowac rodzice (dot. dzieci urodzonych w I p6lroczu danego
roku kalendarzowego) lub rodzice po uzyskaniu pozl'tywnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej (dot. dzieciurodzonych w II p6lroczu danego roku kalendarzowego).

2. Forum Zwi4zk(m Zawodowych z zadowoleniem przyjmuje propozycje

zapis6w

ustawowych, kt6re dotycz4 umiejscowienia oraz wzmocnienia kompetencji stanowi4cych
kuratora oSwiaty. Wskazujemy jednak, 2e nale|y r6wniez podj46 dzialania pr?wrle,,
aby dostosowad strukturg kuratorium do potrzeb wynikaj4cych z naLohonych na kuratora
oSwiaty zadafi.
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3. Forum Zwi4zk(tw Zawodowych wskazu je, Le naleZy przywr6ci6 kuratorowi oSwiaty
uprawnienie do opiniowania projektriw arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny
oraz ich aneks6w w trakcie roku szkolnego. Podkreslamy, 2e zgodnie z obowi4zujqcym
prawem kurator oSwiaty jest odpowiedzialny za jakoSt, edukacji w wojew6dztwie.
Nie posiada jednak wystarczaj4cychnarzqdzi prawnych do realizacji zadafi ustawowych.

4. Forum Zwiazk6w Zawodowvch proponuie uzupelni6 dotvchczasowv art. 59 ustalvv
kreSlal

ust.

stemie

ne. W skazujemy,
2e dotychczasowe przepisy powoduj4, 2e nawet wygrane sprawy przed WSA i NSA nie s4
skuteczne, gdy| prawomocne orzeczenie stwierdzaj4ce niewaznoSi uchwaly rady gminy
o likwidacji szkoly (plac6wki) zapada wiele miesigcy po jej fizycznej likwidacji.
Kontynuowanie takich praktyk oSmiesza wladze publiczne i s4downicze w naszym kraju.
Nasza propozycja uniemoZliwilaby faktyczn4 liwkwidacjg szkoly na podstawie wadliwie
podjgtych uchwal przez organy stanowi4ce JST.
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maia ustawowo wskazanv interes prawnv w iniciowa,niu" prowadzeliu

lub
postspowaniu
przvstepowaniu do spraw w postepowaniu nadzorczvm ryoiewodv oraz w
Dotychczasowe
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przepisy uzale2niajq dopuszczenie zwiqzkow zawodowych od decyzii danego skladu
orzekaj4cego. Wskazujemy, 2e w osatnich 15 latach to gtownie zwrqzki zawodowe
zrzeszaj4ce nauczycieli wielokrotnie byly inicjatorami dzialan w obronie likwidowanych
przez samorz4dy szkol. Wprowadzenie tego zapisu w znaczny spos6b wzmocniloby kontrolg
obywateli nad dzialaniami JST.
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