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 Zniesienie spraw-

dzianu szóstoklasisty, 

wprowadzenie dodatkowe-

go odwołania od wyników 

matury oraz zmiany w do-

towaniu placówek oświato-

wych - to główne założenia 

projektu nowelizacji, który 

przedstawił MEN. 

Koniec ze sprawdzianem 

szóstoklasisty 

 

Od roku szkolnego 2016/-

2017 uczniowie nie będą już 

pisali sprawdzianu na koniec 

szkoły podstawowej. Według 

resortu oświaty test był zbęd-

ny, ponieważ gimnazja i tak - 

co do zasady - nie biorą go 

pod uwagę przy rekrutacji. 

Poziom zdobytych w podsta-

wówce umiejętności pomogą 

ocenić testy diagnostyczne, 

które od 2017/2018 roku 

przygotowywać będzie Cen-

tralna Komisja Egzaminacyj-

na - ich wyniki wykorzysty-

wane będą także przy ocenie 

Edukacyjnej Wartości Doda-

nej. 

 

Gimnazja dwujęzyczne oraz 

sportowe, które brały pod 

uwagę wyniki sprawdzianu, 

przy rekrutacji przyznają 

punkty za oceny z: polskie-

go, matematyki i języka ob-

cego.  

 

Dodatkowe odwołanie od 

matury 

 

Jeszcze w tym roku szkol-

nym osoby przestępujące do 

egzaminu maturalnego i egza-

minu potwierdzającego kwali-

fikacje w zawodzie będą mo-

gły wykonywać fotografię 

swojej pracy egzaminacyjnej 

podczas dokonywania wglą-

du. Prawo to, od roku szkol-

nego 2016/2017 r., będzie 

p rzysługiwało  ró wnież 

uczniom przystępującym do 

sprawdzianu i egzaminu gim-

nazjalnego. Od roku 2017 

maturzyści zyskają możli-

wość odwołania się od ustalo-

nego przez dyrektora okręgo-

wej komisji egzaminacyjnej 

wyniku weryfikacji sumy 

punktów z części pisemnej 

egzaminu maturalnego i czę-

ści pisemnej egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie do Kolegium 

Arbitrażu Egzaminacyjnego, 

składającego się z doświad-

czonych egzaminatorów oraz 

ekspertów, specjalizujących 

się w danej dziedzinie nauki. 

 

Nowe zasady kształcenia 

cudzoziemców 

 

Ustawa doprecyzuje katalog 

jednostek samorządu teryto-

rialnego obowiązanych do 

zapewnienia dodatkowej bez-

płatnej nauki języka polskie-

go uczniom przybywającym z 

zagranicy oraz wprowadzi 

możliwość wskazania ucznio-

wi przybywającemu z zagra-

nicy, jako miejsca realizacji 

obowiązku szkolnego, szkoły 

innej niż szkoła, w obwodzie 

której uczeń mieszka.  

 

Zmiany w dotacjach dla 

przedszkoli i szkół niepu-

blicznych 

 

Nowe przepisy sprecyzują 

zasady dotyczące udzielania 

dotacji, definiując m.in. po-

jęcia wydatków bieżących 

będących podstawą do obli-

czania wysokości dotacji 

oraz wyłączenie w tym za-

kresie.  Zmienią się również 

przepisy regulujące rozlicza-

nia się między gminami w 

zakresie pokrycia kosztów 

dotacji lub kosztów edukacji 

przedszkolnej w przypadku 

gdy dziecko korzysta z wy-

chowania przedszkolnego w 

gminie, której nie jest miesz-

kańcem - chodzi tu o wyłą-

czenie możliwości rozliczeń 

między gminami w przypad-

ku uczniów niepełnospraw-

nych, ze względu na objęcie 

tych dzieci subwencją 

oświatową. Resort edukacji 

chce, by dyrektorzy placó-

wek prowadzonych przez 

inne podmioty niż jednostki 

samorządu terytorialnego 

(JST) płacili podatek od 

swoich wynagrodzeń. We-

dług MEN nie ma obecnie 

żadnego powodu, by dalej 

utrzymywać ulgi podatkowe 

dla osób zarządzających 

niepublicznymi placówkami 

oświatowymi. Po noweliza-

cji osoba fizyczna prowadzą-

ca publiczną lub niepu-

bliczną: szkołę, przedszkole, 

inną formę wychowania 

przedszkolnego lub placów-

kę będzie płacić podatek 

dochodowy od swoich za-

robków. 

 

  SW 

http://www.cesi.org/
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 Wojewódzki Sąd Admini-

stracyjny w Poznaniu w wyroku z 

02.12.2015 r. uznał, że protokoły z 

posiedzeń rad pedagogicznych wraz 

z uchwałami i wnioskami oraz pro-

jekt aneksu arkusza organizacyjnego 

są informacją publiczną. 

Jeden z mieszkańców gminy wystąpił 

do dyrektora gimnazjum z wnioskiem o 

udostępnienie protokołów z posiedzeń 

rady pedagogicznej wraz z uchwałami i 

wnioskami, protokołu z posiedzenia 

komisji z udziałem przedstawicieli 

związków zawodowych działających w 

szkole, projektu aneksu arkusza organi-

zacyjnego, imiennego wykazu – z 

podaniem kwoty i procentu wynagro-

dzenia zasadniczego – dodatku moty-

wacyjnego otrzymanego przez dyrekto-

ra i dwóch wicedyrektorów oraz imien-

nego wykazu wysokości kwot dofinan-

sowania do doskonalenia zawodowego 

otrzymanego przez dyrektora i wicedy-

rektorów. 

Dyrektor odmówił wskazując, że nie są 

to informacje publiczne. Mieszkaniec 

skierował sprawę do WSA w Poznaniu. 

Sąd przypomniał, że za informację 

publiczną należy uznać każdą wiado-

mość wytworzoną przez szeroko rozu-

miane władze publiczne, a także inne 

podmioty sprawujące funkcje publicz-

ne w zakresie wykonywania przez nie 

zadań władzy publicznej i gospodaro-

wania mieniem komunalnym lub mie-

niem Skarbu Państwa. Charakter infor-

macji publicznej mają również infor-

macje niewytworzone przez wskazane 

podmioty, lecz do nich się odnoszące. 

Informację publiczną stanowi zatem 

treść wszelkiego rodzaju dokumen-

tów nie tylko bezpośrednio zredago-

wanych i wytworzonych przez wska-

zany podmiot. Przymiot taki posiada 

także treść dokumentów, których 

podmiot używa do zrealizowania 

powierzonych mu prawem zadań. 

2014 r. został wybrany z listy PiS na 

radnego wojewódzkiego w sejmiku dol-

nośląskim. 

  

Kuratorem lubelskim została Teresa 

Misiuk. Przed objęciem stanowiska 

przez sześć lat pełniła funkcję wiceprze-

wodniczącej Krajowej Sekcji Oświaty i 

Wychowania NSZZ "Solidarność". 

Wcześniej była nauczycielką historii i 

wiedzy o społeczeństwie w Szkołach 

Podstawowych nr 18 i nr 2 w Lublinie. 

  

W województwie lubuskim na stanowi-

sko kuratora powołana została Ewa 

Rawa, była nauczycielka w szkołach 

podstawowych nr 13 i nr 20 w Gorzowie 

Wielkopolskim. Od 1992 r. pracowała w 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

Była wizytatorem, starszym wizytato-

rem, zastępcą dyrektora wydziału, dy-

rektorem wydziału. Na początku stycz-

nia br. została wicekuratorem, a następ-

nie pełniła obowiązki kuratora. 

  

W województwie łódzkim nowym ku-

ratorem został nauczyciel historii w 

Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zduń-

skiej Woli Grzegorz Wierzchowski. W 

2011 r. obronił na Uniwersytecie Wro-

cławskim rozprawę doktorską. W kręgu 

jego zainteresowań badawczych znajdu-

je się historia zakonów i kultura mona-

styczna oraz dzieje Sieradza. 

  

Nowym kuratorem małopolskim zosta-

ła Barbara Nowak, nauczycielka histo-

rii, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 

85 im. księdza Kazimierza Jancarza w 

Krakowie. W 2014 r. została wybrana do 

Rady Miasta Krakowa z ramienia PiS. 

  

Mazowieckim kuratorem oświaty zo-

stała Aurelia Michałowska, dyrektorka 

Publicznej Szkoły Podstawowej numer 4 

z Oddziałami Integracyjnymi im. św. 

Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu. 

W latach 2007-2009 była zastępcą dy-

rektora Wydziału Edukacji, Sportu i 

Turystyki Urzędu Miasta Radomia. 

Wcześniej związana z Kuratorium 

Oświaty w Warszawie jako wizytator 

Bez znaczenia przy tym jest, w jaki 

sposób dokumenty znalazły się w po-

siadaniu danego organu. Zdaniem 

WSA w Poznaniu, żądane przez miesz-

kańca gminy dokumenty są informacją 

publiczną, a dyrektor gimnazjum był 

zobowiązanym do udzielenia informacji 

będącej w jego posiadaniu. 

   SW 

Problem                          

jawności dokumentów    

wewnątrzszkolnych 

Konkursy na stanowisko 

kuratorów oświaty 

 

 W poszczególnych wojewódz-

twach trwają postępowania konkursowe 

mające wyłonić kandydatów na stano-

wisko kuratora oświaty. Należy przypo-

mnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy 

o systemie oświaty z grudnia ub. r. ku-

ratorzy odzyskali część swoich po-

przednich kompetencji władczych np. 

w sprawach dot. likwidacji i reorganiza-

cji szkół, przedszkoli i placówek oświa-

towych. Zmieniono także skład komisji 

konkursowej, powoływanej przez wła-

ściwego wojewodę. Obecnie w skład 

komisji konkursowej wchodzi: trzech 

przedstawicieli ministra edukacji, 

dwóch przedstawicieli wojewody oraz 

po jednym przedstawicieli reprezenta-

tywnych w rozumieniu ustawy o Radzie 

Dialogu Społecznego wojewódzkich 

struktur związków zawodowych zrze-

szających nauczycieli – czyli NSZZ 

„Solidarność”, OPZZ i FZZ. 

Zgodnie z przewidywaniami dotychcza-

sowe konkursy „wygrywają” osoby 

ściśle związane z partią rządzącą tj. z 

PiS. Specjalnie nas to nie dziwi – wszak 

wszyscy od 1989 r. robili tak samo. 

 

Poniżej przegląd nowych kuratorów 

– za Polską Agencją Prasową. 

 

Nowi kuratorzy 

 

Nowym dolnośląskim kuratorem 

oświaty został Roman Kowalczyk, 

nauczyciel historii, od 1999 r. dyrektor 

XVII Liceum Ogólnokształcącego im. 

Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. W 
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nowym kuratorem oświaty został Kazi-

mierz Mądzik, dyrektor Zespołu Szkół 

Informatycznych im. gen. Józefa Hauke

-Bosaka w Kielcach. 

  

Nowym kuratorem warmińsko-

mazurskim został Krzysztof Marek 

Nowacki. Z oświatą związany jest od 

33 lat jako nauczyciel historii (z 5-

letnią przerwą na pracę wizytatora w 

kuratorium w Olsztynie). Pracował w 

szkołach podstawowych i średnich, 

ostatnio uczył w liceum katolickim. W 

ostatnich wyborach samorządowych 

zdobył mandat radnego miasta Olsztyna 

z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, 

jest też wiceprzewodniczącym Ruchu 

Społecznego      im. Prezydenta RP Le-

cha Kaczyńskiego na Warmię i Mazury, 

działa także         w lokalnej Akcji Ka-

tolickiej. 

  

W województwie zachodniopomor-

skim na stanowisko kuratora powoła-

na została Magdalena Zarębska-

Kulesza. Nauczycielka nauczania po-

czątkowego w Szkole Podstawowej nr 

4 w Nowogardzie, w latach 2003-2013 

pełniła funkcję dyrektora tej szkoły. 

Jest przewodniczącą nowogardzkich 

struktur PiS. Z listy tej partii startowała 

w 2015 r. w wyborach do Sejmu. 

  

Jak poinformował rzecznik prasowy 

wojewody wielkopolskiego Tomasz 

Stube, komisja konkursowa w drodze 

głosowania wybrała na stanowisko 

wielkopolskiego kuratora oświaty 

Elżbietę Leszczyńską. Stube dodał, że 

niewykluczone, iż Elżbieta Leszczyń-

ska zostanie powołana na nowe stano-

wisko w poniedziałek, w trakcie wizyty 

w Poznaniu minister edukacji Anny 

Zalewskiej. 

  

W  w o j e w ó d z t w i e  k u j a w s k o -

pomorskim konkurs na kuratora 

oświaty wygrał wieloletni nauczyciel 

języka i działacz PiS Marek Gralik, 

ale wojewoda Mikołaj Bogdanowicz z 

wnioskiem o powołanie go na stanowi-

sko wystąpi do ministra edukacji naro-

dowej po świętach wielkanocnych. Gra-

lik, będący wieloletnim radnym Byd-

goszczy, chce pożegnać się z radnymi 

podczas sesji, która odbędzie się w 

przedświąteczny czwartek. 

  

Gralik jest anglistą. Od 1986 r. jest na-

uczycielem w Liceum Ogólnokształcą-

cym nr 5 w Bydgoszczy, a od 2003 r. 

jest związany z Kujawsko-Pomorską 

Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, gdzie 

jest kierownikiem Studium Języków 

Obcych. Od 1988 r. jest radnym Byd-

goszczy, obecnie przewodniczy klubowi 

radnych PiS. Bezskutecznie ubiegał się o 

mandat senatora w 2011 i 2015 r., a tak-

że o fotel prezydenta Bydgoszczy w 

2014 r.          W listopadzie znalazł się 

wśród kilku kandydatów na wojewodę 

kujawsko-pomorskiego, których lokalne 

władze PiS zaproponowały kierownic-

twu partii. Jednak wojewodą został Mi-

kołaj Bogdanowicz. 

  

Wakat w Pomorskiem 

  

Z kolei nowy pomorski kurator oświaty 

będzie znany najpewniej na przełomie 

marca i kwietnia. Pierwszy konkurs na 

to stanowisko trzeba było unieważnić; 

jak poinformowała Anna Zając z biura 

prasowego Pomorskiego Urzędu Woje-

wódzkiego, zawinił operator pocztowy, 

który nie dostarczył przesyłki jednemu z 

kandydatów. Otwarcie kopert ze zgło-

szeniami kandydatów w kolejnym kon-

kursie     i sprawdzenie ich pod wzglę-

dem formalnym zaplanowano na 29 

marca. 

  

30 marca mają się odbyć rozmowy z 

kandydatami (dotąd jest ich pięciu, ale 

kolejne zgłoszenia mogą nadejść pocz-

tą). -Najprawdopodobniej tego samego 

dnia wyłoniony zostanie jeden kandydat, 

który zostanie zarekomendowany na to 

stanowisko, choć oczywiście ostateczna 

decyzja zostanie podjęta w Warszawie- 

poinformowała Zając. 

  

W województwie pomorskim 30 marca 

br. konkurs został rozstrzygnięty na 

radomskiej delegatury. 

  

Nowym kuratorem oświaty w Opolu 

został dotychczasowy naczelnik wy-

działu oświaty, kultury i kultury fizycz-

nej Starostwa Powiatowego w Brzegu 

Michał Siek. Był nauczycielem w 

szkole podstawowej, a potem w li-

ceum. Uczył matematyki, informatyki, 

przez krótki okres także chemii. Przez 

kilkanaście lat był wicedyrektorem, a 

przez pewien czas pełnił też obowiązki 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcące-

go w Brzegu. Był również radnym 

miejskim PiS. 

  

W województwie podkarpackim ku-

ratorem została Małgorzata Rauch, 

polonistka, dyrektorka Gimnazjum w 

Iwierzycach, działaczka Solidarności. 

W ostatnich wyborach samorządowych 

bez powodzenia startowała z listy PiS. 

  

Nowym podlaskim kuratorem oświa-

ty została Jadwiga Mariola Szczypiń. 

Była już podlaskim kuratorem oświaty 

za poprzednich rządów PiS, wcześniej 

była dyrektorką Centrum Edukacji Na-

uczycieli w Suwałkach. Teraz, by po-

nownie objąć stanowisko kuratora, 

zrezygnowała z mandatu radnej i stano-

wiska przewodniczącej Rady Miejskiej 

w Suwałkach. 

  

Na Śląsku na stanowisko kuratora 

powołana została polonistka Urszula 

Bauer. Była wiceprzewodniczącą 

NSZZ Solidarność pracowników 

oświaty w Myszkowie, wiceprzewod-

niczącą NSZZ Solidarność pracowni-

ków Kuratorium Oświaty w Katowi-

cach, ławnikiem Sądu Pracy w Mysz-

kowie. Uczyła w szkołach podstawo-

wych, gimnazjum, w latach 2007-2008 

pracowała na stanowisku dyrektora 

częstochowskiej delegatury Kurato-

rium Oświaty, następnie jako starszy 

wizytator. W 2014 r. w wyborach sa-

morządowych była kandydatką PiS na 

burmistrza Myszkowa. 

  

W województwie świętokrzyskim 
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 ustawa o zmianie ustawy Karta 

Nauczyciela została uchwalona 

przez Sejm 18 marca 2016 r. 

Obecnie jest w Senacie (druk nr 

117 — www.senat.gov.pl); 

 20.04 odbędzie się spotkanie 

związków zawodowych z Mini-

ster Anną Zalewską - dot. pro-

jektu zamrożenia wynagrodzeń 

zasadniczych w 2016 r. (brak 

podniesienia w ustawie budżeto-

wej tzw. kwoty bazowej dla na-

uczycieli); opowiadamy się za 

podniesieniem wynagrodzeń 

zasadniczych o 200-300 zł kosz-

tem rezerwy na godziny ponad-

wymiarowe; 

 najbliższy Zarząd Krajowy 

Związku został zwołany i odbę-

dzie się 06.05.2016 r.   

        SW 

rzecz gdańskiej działaczki NSZZ 

„Solidarność”. Z powodu istotnych 

wad prawnych, konkurs został zaskar-

żony m.in. do Premier Beaty Szydło i 

Minister Anny Zalewskiej przez Forum 

Związków Zawodowych. Wojewoda 

Pomorski postanowił „obejść” ustawę 

o systemie oświaty i pominął w skła-

dzie komisji konkursowej przedstawi-

ciela FZZ, bezprawnie powołując w to 

miejsce przedstawicielkę struktur woje-

wódzkich jednej z organizacji człon-

kowskich FZZ. Szukał głosów??? Ta-

jemnicą poliszynela jest bowiem po-

ważny konflikt między posłami PiS z 

województwa pomorskiego. Był to już 

drugi konkurs na stanowisko kuratora 

oświaty. Trzeci zapewne już niedłu-

go…. 

   SW 

 Warto nadmienić, że aż 15 

szkół artystycznych świętuje w tym 

roku swoje 70-lecie, jedna 65-lecie i 

jedna jubileusz 50-lecia. Zakopiański 

Zespół Szkół Plastycznych, który jest w 

tym gronie absolutnym rekordzistą, 

obchodzi swoje 140 urodziny. Wszyst-

kim Jubilatom serdecznie gratulujemy! 

   DD 

Komunikat!  

Czasowy brak strony        

internetowej Związku  

nie wszystkie bolączki bydgoskiej oświa-

ty! My, nauczyciele, znaleźliśmy    w koń-

cu swego mentora i mistrza! Bo po mi-

strzowsku już przy samych wyborach 

zauważył, że jesteśmy: mało kompetentni, 

niewyspecjalizowani, niechętni dokształ-

caniu, po prostu brakuje nam wiedzy…   

A do tego nie realizujemy podstawy pro-

gramowej -  jak można?! 

Generalnie - powiało nowym podstarza-

łym powietrzem! Oddychajmy więc, braci 

miła, może świeżym się nie udusimy, ale 

zachłyśniemy na pewno… Grał, długo 

grał i w końcu wygrał… Jeśli jednak gra-

nie jest wpisane w żywot człowieczy,       

a nawet jego nazwisko, jak tu nie dążyć 

do celu, nie przeć, nie zdobywać?... Jak 

grał, tak grał, ale wygrał! Nazwisko - 

nośnikiem scenariusza życia- ciekawe... A 

my, braci miła, będziemy musieli się z 

tym zmierzyć! 

 

„Na nowego kuratora” 

 

Gra Gralik na dwa fronty 

Wygrał urząd piąty 

Kuratorem będzie 

W końcu gdzieś zasiędzie… 

         A.K. 

Nagrody Dyrektora CEA 

w Warszawie 

 18 marca 2016 roku odbyło 

się w siedzibie Centrum Edukacji Arty-

stycznej przy ulicy Brzozowej w War-

szawie kolejne już w tym roku spotka-

nie poświęcone nagrodom Dyrektora 

CEA dla nauczycieli i dyrektorów pla-

cówek artystycznych w naszym kraju. 

W tym przypadku rozpatrywano wy-

łącznie wnioski o nagrody z okazji 

jubileuszy obchodzonych przez pla-

cówki w roku szkolnym 2015/2016. 

Członkom komisji przedstawiono listę 

184 kandydatów-nauczycieli do nagro-

dy I. i II stopnia oraz 14 osób o nagro-

dę dla dyrektora szkoły. Spośród kan-

dydujących pedagogów 14 wniosków 

odrzucono ze względu na braki formal-

ne, kolejne 34 komisja uznała za mery-

torycznie niewystarczające. Ostatecz-

nie postanowiono przyznać 33 nagrody 

Dyrektora CEA I stopnia (3080,-zł 

każda) oraz 103 nagrody II stopnia 

(1840,- zł każda). W przypadku dyrek-

torów - kandydatów do nagrody 

wszystkie 14 propozycji rozpatrzono 

pozytywnie i przyznano po 7 nagród  I. 

i II stopnia. W sumie przyznano nagro-

dy na łączną kwotę ponad 300 tysięcy 

złotych.  

Inne bieżące informacje! 

Kącik dowcipny, czyli 

„Rymem wojując…” 

Jak belfer belfrowi - kontynuacja… 

 

Dziwne, niesłychane rzeczy dzieją się    

w polskiej szkole… O jej kształt bardziej 

obawiają się rodzice i uczniowie niż 

nauczyciele… Reforma goni reformę-

trzeba tylko umieć liczyć - było 8+4, jest 

4 razy 3, będzie 3 razy 4 - rozkosznie! 

Nowe rządy, nowa władza, nowe wybo-

ry… zwłaszcza w kuratoriach. W naszym 

też zawrzało. A właściwie zagrało… 

Powiało nowym wiatrem . Co prawda, 

będzie dmuchał jeszcze starszy jego-

mość, ale za to obeznany, doświadczony, 

niedościgniony w zdobywaniu nowych 

urzędów… Kim on już nie próbował być 

- prezydentem, senatorem, wojewodą… 

parcie na szkło czasem boli, ale w końcu 

się udało… jednak kurator też gratka! 

Kuratorem jeden z nas - to brzmi dum-

nie! Na pewno zauważy większość, jeśli 

W ostatnich dniach lutego firma hostin-

gowa obsługująca naszą stronę interne-

tową doprowadziła do bezprecedensowej 

sytuacji. Zostały "wyczyszczone" konta 

kilku tysięcy witryn internetowych. W 

tym naszej. Zostały utracone materiały z 

kilku lat. Istniała szansa na ich odzyska-

nie. Kolejne terminy były jednak kilka-

krotnie przesuwane. Do 25 marca br. nie 

odzyskaliśmy niczego. Wobec tego zde-

cydowaliśmy się uruchomić całkowicie 

nową stronę, która funkcjonuje wła-

śnie od 25 marca 2016 r. Okres długiej 

przerwy związany był z oczekiwaniem 

na odzyskanie danych i uruchomienie w 

dotychczasowej firmie, a później z for-

malnościami związanymi ze zmianą 

delegacji domeny    wzzso.pl.            

ZA WSZYSTKIE UTRUDNIENIA 

PRZEPRASZAMY! 


