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Warszawa, 23 grudnia 2016 roku
Pan Prezydent Andrzej Duda
Szanowny Panie Prezydencie,
Prosimy o niepodpisywanie ustaw oświatowych. Reforma przygotowana przez Minister Annę
Zalewską nie uwzględnia specyfiki obszarów wiejskich. Likwidacja gimnazjów obniży szanse
edukacyjne dzieci ze środowisk wiejskich. Zmniejszy upowszechnienie edukacji
przedszkolnej. Spowoduje, iż powstanie grupa dzieci z najbiedniejszych środowisk, które
będą kończyły edukację na 8 klasie. W szczególny sposób zagrozi małym wiejskim szkołom,
które zostały uratowane przed likwidacją przez przejęcie ich przez inne organy prowadzące stowarzyszenia zakładane przez rodziców i nauczycieli.
Jednocześnie prosimy, aby Pan jako Prezydent stał się inicjatorem nowej, obywatelskiej
reformy oświaty, która będzie przygotowywana ponad podziałami politycznymi i zjednoczy w
działaniu wszystkich – Prezydenta jako Pierwszego Obywatela, Obywateli, rząd, samorządy,
organizacje pozarządowe, związki zawodowe i innych partnerów społecznych. Chcemy
zmiany w oświacie, która będzie łączyła, a nie dzieliła, która będzie oparta na konstytucyjnej
zasadzie pomocniczości. Wiemy, jak taką reformę oświaty przygotować. Potrzebne są
debaty i konsultacje prowadzone na poziomie poszczególnych szkół i społeczności
lokalnych, które dadzą poczucie sprawstwa i uczestnictwa rodzicom, nauczycielom, a nawet
uczniom i całemu społeczeństwu. Umożliwią także uwzględnienie w reformie ogromnych
różnić między maleńkimi wiejskimi szkołami, w których dzieci uczą się jak w rodzinie i dużymi
szkołami w miastach, w których uczy się kilkuset uczniów, gdzie nawet nauczyciele się nie
znają. Przy zastosowaniu technik informatycznych jest możliwe uczynienie z każdej szkoły
ośrodka konsultacji. Projekt na tak prowadzone konsultacje wygrał w konkursie ogłoszonym
przez MEN na partnera do prowadzenia konsultacji, ale MEN odstąpił od jego realizacji. W
następnym konkursie do tego projektu przystąpiły dwie organizacje pozarządowe – Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Projekt na
powszechne konsultacje stał się też podstawą współpracy naszej Federacji i Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Wspólnie złożyliśmy wniosek do konkursu ogłoszonego przez
Kancelarię Premiera na projekt przygotowujący organizacje obywatelskie do udziału w
procesie stanowienia prawa.
Nowa reforma oświaty przygotowywana pod patronatem Pana Prezydenta będzie
realizowała zamierzenia Rządu Premier Beaty Szydło budowy społeczeństwa
obywatelskiego. Będzie więc mogła być wsparta przez Pełnomocnika Rządu d.s.
Społeczeństwa Obywatelskiego Adama Lipinskiego. Będzie też mogła realizować Strategię
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego
Panie Prezydencie! Jedna Pana decyzja może zmienić, uspokoić nastroje społeczne. Pokój i
radość mogą zagościć w rodzinach milionów uczniów na Święta Bożego Narodzenia i Nowy
Rok. Edukacja i wychowanie młodego pokolenia może stać się obszarem porozumienia
narodowego i współpracy dla dobra Polski. Apelujemy i prosimy o niepodpisanie obecnych
ustaw oświatowych i rozpoczęcie prac nad nową reformą oświaty przygotowaną wspólnie ze
społeczeństwem.
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