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                                                                               Pan 
                                                                               Mateusz Morawiecki 
                                                                               Prezes Rady Ministrów 
 
 

                                                       
Szanowny Panie Premierze 

 

     W imieniu organów prowadzących jednostki oświatowe, zwracam uwagę na potrzebę 

opracowania szczegółowego planu działania związanego z organizacją placówek 

edukacyjnych w nowym roku szkolnym.  

     Znajdując się aktualnie w orbicie ograniczeń spowodowanych przez epidemię, szkoły 

zarówno podstawowe jak i ponadpodstawowe funkcjonują w bardzo ograniczonym zakresie, 

opierając realizację podstawy programowej na działaniach zdalnych. Z uwagi na fakt, iż rok 

szkolny dobiega końca, stoimy w obliczu szczególnej organizacji pracy placówek 

oświatowych w nowym roku szkolnym. Dziś nie wiadomo jaka będzie sytuacja epidemiczna   

1 września, gdy nominalnie rozpocznie się edukacja szkolna. Być może obowiązywać będą 

minimalne ograniczenia, które nie wpłyną znacząco na organizacje placówek. Należy wziąć 

jednak pod uwagę również i negatywny scenariusz pogarszającej się sytuacji w liczbie 

zachorowań na początku i w kolejnych tygodniach nowego roku szkolnego. Samorządy 

lokalne chcą być gotowe na każdą sytuację, szczególnie w kwestiach organizacyjnych, do 

czego potrzebne będą jasne wytyczne. 

     Funkcjonowanie szkół w obecnym trybie uświadomiło nam jednoznacznie, że w wypadku 

pogłębienia zagrożenia na początku nowego roku szkolnego, powinniśmy być gotowi na 

wdrożenie jednolitego systemu zdalnego nauczania. System ten powinien być oparty na 

pozytywnych i negatywnych doświadczeniach płynących z aktualnego sposobu realizacji 

podstawy programowej. Przyjęcie jednolitego systemu zdalnego nauczania powinno 

zapewnić: 

• Objęcie powszechnym obowiązkiem szkolnym wszystkich uczniów. Aktualnie 

obserwujemy w wielu gminach, że są uczniowie, którzy nie uczestniczą w zdalnym systemie 

nauczania. Problem w szczególności dotyczy rodzin dysfunkcyjnych, zlokalizowanych 

peryferyjnie, czy ze względów finansowych, utrudnionym dostępem do Internetu i sprzętu 

komputerowego. Aktualnie brak efektywnych narzędzi dla odpowiednich służb, aby 

egzekwować udział w zajęciach on-line, co powoduje marginalizację edukacyjną sporej 

grupy uczniów. W wypadku ustalenia tej formy prowadzenia zajęć, standardem powinno być 

wyposażenie każdego ucznia w sprzęt umożliwiający udział w zajęciach.  

• Przygotowanie standardowych narzędzi komunikacji (oprogramowania), dostosowanych 

do określonych grup wiekowych i przedmiotów szkolnych. Aktualnie działanie to nie jest 

uregulowane żadnymi zasadami, a wykorzystywane komunikatory, o różnym stopniu 

zaawansowania i przeznaczenia, nie zawsze pełnią efektywną rolę edukacyjną                             

i organizacyjną.  

• Przygotowanie standardów rozliczania czasu pracy nauczyciela i planowania jego zajęć     

z uczniami. Aktualnie wiele samorządów ma wątpliwości co do kwestii jak sprawiedliwie          

i zgodnie z przepisami realizować wynagrodzenie za pracę zdalną.  
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     Jednocześnie obawy i wątpliwości samorządowców budzi organizacja palcówek szkolnych            

w systemie stacjonarnym w reżimie epidemiologicznym. Kwestia może spowodować szczególne 

utrudnienia w dużych jednostkach, gdzie trudno będzie pomieścić wszystkie dzieci, zachowując 

jednocześnie obowiązujące obostrzenia. Wówczas może pojawić potrzeba organizacji zajęć w trybie 

zmianowym, sześć dni w tygodniu, z wykorzystaniem dodatkowych lokali i kadry, problemem mogą 

również okazać się dowozy do szkół. Wiązać się to będzie z pewnością ze znaczącym zwiększeniem 

kosztów funkcjonowania jednostek i zadań oświatowych, co powinno wpłynąć na weryfikację poziomu 

części oświatowej subwencji ogólnej. Być może rozwiązaniem byłoby wdrożenie systemu mieszanego 

- stacjonarnego i zdalnego nauczania, co tym bardziej skłania do podjęcia zdecydowanych działań na 

rzecz nowych rozwiązań systemowych. 

     Biorąc pod uwagę sytuację aktualną oraz potrzebę efektywnej edukacji dzieci i młodzieży, liczymy 

na podjęcie przez Rząd RP niezbędnych kroków legislacyjnych. Bazując na doświadczeniach 

jednostek samorządu terytorialnego w powyższej sprawie, służymy wiedzą i spostrzeżeniami, które 

mogłyby zostać wykorzystanie do przygotowania optymalnych rozwiązań. Liczymy także na 

przekazywanie bieżących informacji związanych wdrażaniem rozwiązań systemowych, w celu jak 

najszybszego przygotowania się do bezpiecznego startu nowego roku szkolnego.      

 

      

                                                    Z poważaniem 

 

                                                                                                             Jacek Gursz  

 

                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

1. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski 

2. Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk  

3. Wielkopolskie gminy i powiaty 

4. Media  

 


