KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO DS. EDUKACJI
Przy Biurze Edukacji urzędu miasta st. Warszawa

Warszawa 17.07.2020 r.

W sejmie RP złożona została przez Prezydenta propozycja zmian w ustawie Prawo oświatowe.
Zmiana dotyczy art. 86 czyli warunków na jakich w szkole mogą działać stowarzyszenia i inne
organizacje.
Przedstawiony projekt jeśli wejdzie w życie stworzy poważne utrudnienia w funkcjonowaniu
szkół i placówek, jak również korzystania przez nie z istotnego wsparcia edukacyjnowychowawczego, świadczonego – najczęściej nieodpłatnie - przez organizacje pozarządowe.
Proponowane zmiany prowadzą do przesadnej BIUROKRATYZACJI pracy szkoły i zniechęcają do
kontaktów z partnerami społecznymi tworząc długą, kosztową i uciążliwą procedurę wstępną –
absorbującą zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Wydaje się, że wnioskodawca nie ma świadomości,
że organizacje pozarządowe nie tylko realizują zajęcia pozalekcyjne, ale w istotny sposób wspierają
uczniów i nauczycieli w realizacji podstawy programowej we wszystkich dziedzinach, dostarczając
nowych technologii, ekspertów oraz innowacyjnych metod edukacyjnych, wpływają na rozwój i
skuteczność edukacji, szybko i elastycznie dostosowują się do potrzeb placówek oświatowych.
Planowane zmiany DYSKREDYTUJĄ organizacje pozarządowe przedstawiając je jako podmioty,
które mogą potencjalnie zagrażać szkole, jej uczniom i prawom rodzicielskim, i które należy
dodatkowo weryfikować, poza kryteriami przydatności publicznej i bezpieczeństwa określonych w
przepisach. W efekcie nie tylko placówki będą obawiały się nawiązywać współpracę z organizacjami,
ale i wiele organizacji nie będzie chciała podejmować działań, jeśli regulacje ustawy podważą poziom
partnerski tej współpracy.
W uzasadnieniu do noweli ustawy zapisano, że nadrzędnym celem wprowadzanych zmian jest
dobro dziecka oraz konstytucyjna zasada, że rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie
ze swoimi przekonaniami. Proponowane zapisy powodują, że to PRAWO RODZICÓW ZOSTAJE
OGRANICZONE. Zgodnie z nowelą rodzice podejmują decyzję o tym czy jakaś organizacja może
przeprowadzić zajęcia w szkole, nawet wtedy gdy te zajęcia nie są kierowane do jego dziecka, np.
będą dotyczyć lekcji geografii w IV klasie. Nowelizacja, decydując się oddać prawo decyzji w tej
sprawie większości rodziców, narusza tym samym prawo mniejszości do wychowania dzieci zgodnie z
własnym przekonaniami. Przy czym prawo rodziców narusza sam fakt, że muszą zabiegać o zgodę
innych rodziców w sprawie zajęć ich dziecka w szkole.
Sytuacja ta będzie powodowała konflikty pomiędzy rodzicami oraz POGŁĘBI NIERÓWNOŚCI
SPOŁECZNE, gdyż nie wszystkie rodziny będzie stać na zapewnienie takich zajęć swoim dzieciom poza
szkołą. Ta sytuacja oprócz dzielenia społeczności szkolnej - rodziców, nauczycieli i organizacji
pozarządowych - obniża również rolę rad rodziców we współkierowaniu szkołą.
W konsekwencji zaproponowany mechanizm de facto ZMIENIAJĄ FUNKCJĘ SZKOŁY, która
przestaje być ważnym partnerem rodziców w procesie edukacji i wychowania pozostawiając jej tylko
funkcje dydaktyczne, i zniechęca rodziców i uczniów do aktywności społeczno-obywatelskiej.
Ponadto niezrozumiałe i SPRZECZNE Z KONSTYTUCYJNĄ ZASADĄ RÓWNOŚCI wydaje się
ograniczenie dostępu do szkół wyłącznie organizacjom pozarządowych z pominięciem np. podmiotów
gospodarczych, które również oferują rozmaite zajęcia społecznościom szkolnym. Tym bardziej, że
nowelizacja dotyczy tylko szkół których organem prowadzącym jest samorząd terytorialny.
Uważamy, że nowelizacja znacząco OGRANICZY obecność organizacji pozarządowych w szkołach,
a tym samym wyraźnie zmniejszy wsparcie III sektora dla całej społeczności szkolnej, a w
szczególności ograniczy wsparcie jakiego do tej pory udzielała szkoła rodzicom w procesie
wychowania ich dzieci.
DLATEGO UZNAJEMY PROPONOWANE ZMIANY USTAWY ZA NIEZGODNIE Z INTERESEM PUBLICZNYM.
Organizacje zrzeszone w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji

1. Fundacja Ave
2. Fundacja „Civis Polonus”
3. Fundacja Culturelab
4. Fundacja „Inna Przestrzeń”
5. Fundacja KSK
6. Fundacja „Rok Rzeki Wisły”
7. Fundacja Szkatułka
8. Klub Sportowy Delta Warszawa
9. O.T. Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci „Szansa” oddział Warszawa - Targówek
10. Społeczne Towarzystwo Oświatowe
11. Stowarzyszenie MARI
12. Stowarzyszenie Harcerskie
13. Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”
14. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani"
15. Towarzystwo Skautowe „Szmaragdowa"
16. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Mazowiecki

