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Ustawa o systemie oświaty

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
To już kolejna w krótkim czasie modyfikacja dotychczasowej ustawy o systemie oświaty.
Była także ustawa o systemie informacji oświatowej. W tym przypadku pojawiają się
jednak pewne daleko idące wątpliwości, co częściowo wybrzmiało już w trakcie
sprawozdania jednego ze sprawozdawców komisji. Przede wszystkim są tu preferencje
co do dzieci z niektórych grup. Jest tu pewna hierarchiczność tych preferencji. Może się
zatem zdarzyć tak, że dzieci z tak zwanych rodzin normalnych będą miały trudności ze
znalezieniem miejsca w placówce w ramach takiego trybu rekrutacji. To jedna sprawa.
Sprawa druga. Chodzi o skutki finansowe. Nie ma wyliczeń co do tego, jakie będą
obciążenia finansowe wynikające z tej nowelizacji. Na pewno jest wiele gmin, które nie
mają systemu informatycznego do rekrutacji. Poza tym, jak to już zostało zauważone,
ustawa wprowadza odpłatność za dojazdy. No to są koszty. Prawda? Powstaje zatem
pytanie, czy samorządy na to stać, czy to będzie refundowane. Tego tutaj niestety nie ma.
Kolejna sprawa dotyczy organizowania dodatkowych zajęć w przedszkolach. Pamiętamy,
że w wyniku poprzedniej nowelizacji pojawiły się trudności w związku z tą złotówką…
Chodzi o zatrudnianie dodatkowych osób. W tej chwili się to wprowadza, ale jest
uzasadniona obawa, że sposób rozwiązania tych spraw nie jest dobry. Tu niejako
rozszerza się możliwość zatrudniania specjalistów bez kwalifikacji i nie mówi się o tym,
czy dotyczy to prowadzenia zajęć w ramach podstawy programowej, czy tylko zajęć
dodatkowych, związanych z poszerzaniem zainteresowań dzieci. Wydaje się, że raczej
powinna zostać przywrócona możliwość swobodnego organizowania zajęć dodatkowych,
nawet za dodatkową opłatą. Ponadto wydaje się, że jest to jakaś nadregulacja, ponieważ
obecnie można zatrudniać osoby bez kwalifikacji, jeżeli jest taka potrzeba. Tak że w tym
zakresie do końca nie wiadomo, jakie będą skutki tej regulacji. Nie zawsze wzniosłe
inspiracje czy pomysły autora zmian znajdują… Jak pokazuje życie, mogą one być
stosowane z różnymi intencjami. Może się też zdarzyć tak, że gmina mająca miejsca w
przedszkolach zapełni je niekoniecznie tymi rocznikami, które powinny się tam znaleźć, w
związku z czym tych miejsc może zabraknąć. Jak widać, tych wątpliwości trochę jest…
Żeby nie przedłużać tego wystąpienia, powiem, że moja konstatacja sprowadza się do…
Chodzi o to, by przy okazji rozwiązywania spraw wskazanych przez Trybunał
Konstytucyjny spróbowano rozwiązać także inne sprawy. Problem polega na tym, że tryb

prac w tym zakresie jest wyjątkowo ekspresowy. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
zapadł 8 stycznia, a więc czasu było bardzo dużo. Mimo to… Skoro tego nie zrobiono, to,
jak się wydaje, w związku z tym szybkim tempem prac należało się ograniczyć wyłącznie
do spraw, które wskazał Trybunał Konstytucyjny. Pozostałe regulacje należało poddać
bardziej wnikliwej ocenie, ponieważ, tak jak mówię, budzą one wątpliwości. Dziękuję
bardzo.

