Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w odniesieniu do planowanych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty
Na podstawie § 41 ust. 4 Statutu Gminy Namysłów uchwalonego uchwałą Nr X/89/03 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2004 r., Nr 2, poz. 29, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie
uchwala:
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
§ 1. Rada Miejska w Namysłowie z ogromnym niepokojem obserwuje chaotyczne prace Ministerstwa
Edukacji Narodowej mające na celu zmianę modelu polskiego szkolnictwa. Demontaż systemu oświaty,
polegający między innymi na wygaszeniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów, zagrożenie utratą
pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych,
zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów
poniesionych przez samorządy, doprowadzą w konsekwencji do chaosu w polskiej szkole, co
bezpośrednio przełoży się na obniżenie poziomu nauczania uczniów i będzie nieodwracalne w skutkach
dla pomyślności rozwoju młodych obywateli, a tym samym dla całego społeczeństwa i całej Polski.
§ 2. Rada Miejska w Namysłowie stoi na stanowisku, że jakiekolwiek zmiany, w tak ważnym
obszarze polityki państwa, muszą być realizowane w pełni transparentnie i w oparciu o szerokie
konsultacje z przedstawicielami organizacji pracowników oświaty i samorządu terytorialnego. Podkreślić
należy, że to właśnie pracownicy oświaty i samorządy lokalne najlepiej widzą problemy polskich szkół
i bez uważnego wsłuchania się w ich opinie nie jest możliwa dobra zmiana. Pomyślność Obywateli
Naszych jest nader ważnym celem, aby można było pozwolić sobie na eksperymentowanie na systemie
oświaty w atmosferze chaosu i bałaganu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
W przedmiotowym projekcie uchwały Rada Miejska postanawia wesprzeć działania podejmowane
przez środowiska oświatowe w celu zapewnienia odpowiedniego kształtu i poziomu nauczania dzieci
i młodzieży.
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