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List otwarty  
do Pani Anny Zalewskiej 

 Ministra Edukacji Narodowej 
 
Szanowna Pani Minister,  
 
my, pracownicy łódzkich publicznych gimnazjów, zaniepokojeni przedstawionymi przez Panią 
Minister projektami zmian w systemie oświaty, wyrażamy swój stanowczy protest przeciw 
proponowanym rozwiązaniom. Bazując na ugruntowanej wiedzy dotyczącej praktyki 
codziennego funkcjonowania gimnazjów i wieloletnim doświadczeniu pragniemy stwierdzić, 
że w naszej opinii: 

- likwidacja gimnazjów, czy ich wygaszenie spowoduje kilkuletni okres chaosu 
w oświacie, którego negatywne skutki dotkną wszystkich członków społeczności 
szkolnej – uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, 

- budowanie nowego systemu edukacji, przewidującego między innymi ośmioklasową 
szkołę podstawową, sprawi, że wszystkie podmioty tego systemu znajdą się 
ponownie w sytuacji rozpoczynania, zapoznawania się z nowymi podstawami 
programowymi, nowymi programami nauczania, nowymi ramowymi planami 
nauczania, nowymi procedurami egzaminów zewnętrznych, zbierania doświadczeń 
i wieloletniego dochodzenia do stabilizacji, 

- kilkunastoletnie funkcjonowanie gimnazjów pozwoliło na zdobycie odpowiedniego 
doświadczenia, osiągnięcie właściwego  poziomu przygotowania kadry pedagogicznej 
i pedagogiczno – psychologicznej, która stała się w większości przypadków w pełni 
efektywna dla właściwego prowadzenia procesu edukacji i wychowania uczniów 
w wieku „gimnazjalnym”, czego łatwo dowodzą liczne badania międzynarodowe 
(m.in. PISA 2012),  

- lansowany i powielany przez niektóre środowiska stereotyp, jakoby gimnazja były 
„wylęgarnią patologii”, uważamy za  wybitnie nieprawdziwy, szkodliwy i tendencyjny. 
Młodzież w wieku gimnazjalnym cechuje pewnego rodzaju specyfika psychologiczno 
– społeczna. To rzeczywiście okres intensywnego rozwoju osobowości, postaw 
społecznych i charakterów – jednakże doświadczona kadra pedagogiczna pracująca 
w gimnazjach potrafi właściwie wykorzystać niezwykły potencjał tkwiący 
w nastolatkach i zadbać o ich właściwy i wszechstronny rozwój, 

- ewentualne problemy z młodzieżą, z jakimi spotykają się nauczyciele, pedagodzy 
i psycholodzy w gimnazjach, dzięki ich doświadczeniu i wieloletniemu przygotowaniu 
są zwykle sprawnie rozwiązywane,  

-  tworzenie środowiska szkolnego wspólnego dla dzieci siedmioletnich i młodzieży 
piętnastoletniej jest zabiegiem ryzykownym i potencjalnie niebezpiecznym,  

- likwidacja gimnazjów spowoduje nieodwracalne skutki społeczne dla lokalnych 
społeczności, dla których budowanie szkolnej atmosfery, tworzenie tradycji 
i ceremoniału, popularyzowanie sylwetek patronów szkół było priorytetem 
wieloletnich działań i zostało osiągnięte dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów 
i ich rodziców, a także rad osiedli,  

-  likwidacja gimnazjów wiąże się także z poniesieniem znaczących kosztów 
finansowych i społecznych: utrata pracy przez znaczną część nauczycieli 
zatrudnionych w gimnazjach, odprawy dla osób tracących pracę z tytułu likwidacji 
placówki, konieczność doposażenia szkół podstawowych (w np. pracownie 
specjalistyczne), konieczność napisania nowych podręczników, a ponadto skutki 



niegospodarności związanych z niemożnością właściwego wykorzystania majątku 
gimnazjów,  

- potencjalna możliwość likwidacji czy wygaszania gimnazjów, już teraz – przed jej 
realnym wprowadzeniem – przyniosła znaczące skutki negatywne. Dotyczą one m.in. 
niepewności losu uczniów, kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zatrudnionej 
w gimnazjach. 

Nasze negatywne stanowisko w sprawie likwidacji gimnazjów nie jest jedynie głosem 
pracowników gimnazjów, ale także uczniów i ich rodziców, dla których świadomość 
nadchodzących zagrożeń jest równie niepokojąca.  

Protest, jaki formułujemy w sprawie proponowanych zmian, nie jest sformułowaniem 
stanowiska o charakterze politycznym – nie jesteśmy w tej sprawie stroną żadnej opcji 
politycznej. Wynika jedynie z troski o kształt polskiej oświaty w najbliższych latach. Jest 
pewnie wiele możliwych zmian i ulepszeń – jesteśmy na nie gotowi i otwarci. Niezrozumiała 
jest dla nas idea, jaka przyświeca i motywuje chęć likwidowania sprawnie i efektywnie 
działających polskich gimnazjów. 

 
Z poważaniem 

 


