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Rady Gminy Leśniowice w sprawie prowadzonej reformy oświaty

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej planów zmian

w oświacie. Rada Gminy Leśniowice pragnie wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń

likwidacji gimnazjów i przekształceń szkół 6 klasowych w 8 klasowe.

Uważamy, że spowoduje to chaos organizacyjny oraz stanie się przyczyną głębokich

niepokojów uczniów i ich rodziców, a przede wszystkim nauczycieli i obsługi, gdyż to oni

najbardziej na tym stracą. Obecna reforma oznacza utratę miejsc pracy, a z powodu ni/u

demograficznego zapewne nie wszyscy ją znajdą u innych pracodawców. Zapewnienie pracy

zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej nie jest możliwe do spełnienia.

Gmina Leśniowice zgodnie z poprzednią reformą oświaty wybudowała i wyposażyła

budynek specjalnie na potrzeby jedynego gimnazjum w gminie, który w 2000 r. oddała do użytku.

Nadano szkole sztandar, imię. a teraz budynek staje się niepotrzebny na cele oświatowe. Ta bardzo

duża, jak na warunki lokalne, inwestycja nie powinna zostać zaprzepaszczona. Pieniądze public/nc

należy szanować i nie wolno doprowadzać do ich marnotrawienia.

Przygotowywana w ekspresowym tempie zmiana systemu oświaty naraża uczniów

i nauczycieli na prace z pośpiesznie stworzonymi podstawami programowymi i podręcznikami.

Taki stan rzeczy będzie skutkował obniżeniem poziomu nauczania.

Przed problemem stają też samorządy, które w krótkim czasie zmuszone są do

przeprowadzenia niezbędnych procedur wdrażających zmiany. Niepokoi nas również kwestia

uzyskania pozytywnej opinii od Kuratora. Nasuwa się pytanie, co będzie w przypadku gdy organy

nie dojdą do porozumienia? Brak jest także przepisów odnośnie tworzenia oddziałów

zamiejscowych lub i l l i i .

Do chwili obecnej byliśmy zwolennikami funkcjonowania małych szkół, wprowadzając

własny system ich funkcjonowania. Rząd mimo obietnic wsparcia ich funkcjonowania w obecnej

reformie nie przedstawia w tym zakresie żadnej propozycji.

V/ związku z powyższym Rada Gminy Leśniowice negatywnie opiniuje reformę edukacji

w obecnej postaci oraz uważa, że zmiany oświatowe nie mogą być wprowadzane szybkimi

decyzjami i wnosi o ich rozłożenie w czasie i odpowiednie przygotowanie.
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