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Stanowisko Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej 

wobec zapowiadanych zmian w systemie polskiej edukacji 

 

Zmiany, które zapowiada MEN, są w naszej ocenie powrotem do systemu edukacji 

sprzed 1989 roku i to zarówno w odniesieniu do struktury jak i podstawowych zasad, na 

których ma opierać się działanie polskiego szkolnictwa. 

Powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej, czyli likwidacja gimnazjów po 

siedemnastu latach ich funkcjonowania, jest decyzją całkowicie arbitralną - nie liczącą się  

z realiami i opinią społeczną. Po wprowadzeniu gimnazjów podniósł się w sposób znaczący 

poziom wiedzy i umiejętności ogółu polskich piętnastolatków (wyniki testów PISA, które 

były przed laty dla Polski katastrofalne, plasują obecnie naszych gimnazjalistów w czołówce 

krajów europejskich i w pierwszej dziesiątce na świecie). Obiektywne badania wskazują także 

na spadek agresji wśród uczniów gimnazjów w porównaniu do czasów, gdy ich rówieśnicy 

uczęszczali razem z małymi dziećmi do ośmioklasowych podstawówek. Przedłużenie po 

wprowadzeniu gimnazjów o rok kształcenia ogólnego wszystkich Polaków ma także 

niewątpliwie pozytywny wpływ na wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk 

edukacyjnie zaniedbanych. Ogromny wysiłek włożony przez pedagogów pracujących  

w gimnazjach w dostosowanie metod wychowawczych i dydaktycznych do potrzeb uczniów 

w trudnym wieku dojrzewania przyniósł więc w skali kraju wymierne efekty. Nie zostały one 

jednak uwzględnione przez oświatowych decydentów, którzy, planując powrót do 

ośmioklasowej szkoły podstawowej nie liczą się ani z tym, że zniszczą wszystko, co udało się 

osiągnąć, ani z kosztami, które pociągną za sobą tak zasadnicze zmiany w systemie 

szkolnictwa, ani z chaosem, który zapanuje w reorganizowanych szkołach, ani wreszcie  

z utratą miejsc pracy przez tysiące nauczycieli.  

Powrót do systemu edukacji sprzed 1989 roku nie ogranicza się do zmian w strukturze 

szkolnictwa. Zapowiadana przez MEN reforma zmierza także jednoznacznie do oparcia 

funkcjonowania systemu oświaty na trzech zasadach fundamentalnych niegdyś dla 

szkolnictwa w PRL-u. Zasady te określić można jako:  

 monopol państwa w zarządzaniu, programowaniu i kontroli szkolnictwa,  

 podporządkowanie szkolnej edukacji i działań wychowawczych „jedynie słusznej” 

ideologii,  

 oparcie oddziaływań wychowawczych na metodach autorytarnych z uwzględnieniem 

na szeroką skalę militariów.  



Tym zasadom są w naszym przekonaniu podporządkowane przepisy projektu nowego „Prawa 

Oświatowego”, które w znaczący sposób ograniczają autonomię szkół i wzmacniają kontrolną 

funkcję kuratoriów. We wszystkich szkołach obowiązywać będzie jednakowa podstawa 

programowa, jednakowe podręczniki, jednakowa siatka godzin lekcyjnych. Ideologizacji 

szkolnego nauczania będzie służyć nadanie szczególnego statusu lekcjom historii, których 

program, jak można się spodziewać, zostanie podporządkowany przekazowi ideologii 

patriotycznej w wydaniu PIS-u. Po ukończeniu ośmioletniej podstawówki obowiązkowy ma 

być egzamin z historii, a lekcji z tego przedmiotu w nowej obowiązującej siatce godzin będzie  

więcej niż na przykład lekcji przedmiotów przyrodniczych razem wziętych. Wzmocnieniu 

zasad autorytarnego wychowania w oparciu o wzory militarne służyć będzie powrót do 

obowiązkowych zajęć przysposobienia wojskowego i organizowanie na szerszą skalę 

tzw. klas mundurowych.  

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej jest zdecydowanie przeciwne kierunkowi 

zmian zapowiadanych przez nowe władze oświatowe. Nie możemy wyrazić aprobaty dla 

powrotu do struktury szkolnictwa i zasad funkcjonowania systemu edukacji sprzed 1989 roku. 

Niepokoi nas także pośpiech przeprowadzanych zmian, brak rzetelnej diagnozy istniejącego 

stanu rzeczy, zbyt krótki czas na przygotowanie podstaw programowych i opracowanie 

nowych podręczników. Zwracamy uwagę na zupełne nieliczenie się władz oświatowych  

z ogromnymi kosztami przeobrażeń strukturalnych szkolnictwa i z chaosem, który wytworzy 

się w szkołach w momencie wprowadzania tych przeobrażeń, a także na lekceważący 

stosunek decydentów do zagrożenia utratą pracy wielu tysięcy nauczycieli. 

W polskim szkolnictwie jest oczywiście co naprawiać, ale nie poprzez burzenie tego, 

co już udało się osiągnąć, lecz poprzez stopniowe udoskonalanie tego, co działa nie najlepiej. 

Naprawy wymagają na przykład obowiązujące obecnie podstawy programowe, czy też sposób 

kształcenia i doskonalenia nauczycieli. O działaniach naprawczych powinni jednak 

decydować doświadczeni praktycy, w żadnym wypadku nie powinny być one 

podporządkowane partyjnym interesom politycznym.  
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