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Ruch społeczny 
Koalicja NIE dla chaosu w szkole

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie dostępu do informacji 
publicznej z 30 grudnia 2020 roku  (data wpływu) uprzejmie informuję, 
że Ministerstwo Edukacji i Nauki nie posiada informacji zawartych w 
punkcie 1, 2 i 3 wniosku, ponieważ nie było organizatorem strajku 
nauczycieli w 2019 roku.

Pragnę poinformować, że Ministerstwo Edukacji i Nauki (wcześniej 
Ministerstwo Edukacji  Narodowej) wraz z kuratorami oświaty na bieżąco 
monitorowało wówczas sytuację w szkołach i placówkach oświatowych pod 
względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków. 
Prezentowaliśmy dane, ile szkół i placówek w różnym okresie funkcjonuje, 
w których są zajęcia lub zapewniona opieka. 

Na przykład, 8 kwietnia 2019 r.1 51,5 proc. szkół i placówek 
funkcjonowało normalnie. Z dnia na dzień liczba się zwiększała. 17 kwietnia 
2019 r.2 67 proc. publicznych przedszkoli i ponad 60 proc. szkół 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonowało normalnie. 25 
kwietnia 2019 r. 77 proc. publicznych przedszkoli i ponad 68 proc. szkół 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonowało normalnie.

Ponadto, w październiku 2019 roku informowaliśmy opinię publiczną, 
że nie mieliśmy żadnych sygnałów dotyczących dezorganizacji pracy szkół 
z powodu tzw. protestu włoskiego ZNP. Jak wynikało z informacji 
otrzymanych od kuratorów oświaty proces dydaktyczno-wychowawczy 
w szkołach odbywał się normalnie, bez żadnych zakłóceń.

1 www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/posts/1768658316568326 
2 www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/posts/1781127531988071 
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Odpowiadając na pkt 4 wniosku, uprzejmie informuję, że MEiN nie 
gromadzi w Systemie Informacji Oświatowej informacji o stanie realizacji 
podstawy programowej. 

Jednak dodam, że w 2019 roku kuratorzy oświaty monitorowali 
realizację podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Z danych 
przekazanych do MEiN wynikało, że monitorowaniem objęto 10 574 szkół 
podstawowych. Nauczyciele 1665 z nich zgłaszali zagrożenie 
niezrealizowania podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. 

Monitorowaniem objęto również 1594 liceów ogólnokształcących i 
1352 techników. Z 394 liceów i 409 techników nauczyciele zgłaszali 
zagrożenie niezrealizowania podstawy programowej w roku szkolnym 
2018/2019. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nad realizacją podstawy 
programowej czuwa dyrektor danej szkoły, który sprawuje nadzór 
pedagogiczny nad zatrudnionymi nauczycielami. Dyrektor odpowiada także 
za zrealizowanie w trakcie danego etapu edukacyjnego - wskazanego w 
przepisach - wymiaru godzin poszczególnych zajęć. Sposób realizacji 
podstawy programowej należy do autonomicznej decyzji nauczyciela, z 
uwzględnieniem warunków i sposobu realizacji ustalonych w podstawie 
programowej.

Z wyrazami szacunku 

Piotr Gajewski
Dyrektor

Departament Informacji i Promocji
/ – podpisany cyfrowo/
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