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Szanowny Panie Prezydencie,  

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 92 w Warszawie przyłącza się do sprzeciwu wobec 

przyjętej 9 lutego 2022 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych 

innych ustaw (tzw. „lex Czarnek”) i zwraca się o zastosowanie przez Pana prezydenckiego prawa weta. 

Zawarte w ustawie zmiany krytykowane są przez wiele środowisk, w tym również nas - rodziców. 

Odbierają one, nam rodzicom, możliwość decydowania o edukacji naszych dzieci. To my znamy 

najlepiej nasze dzieci, to my wiemy jakie zajęcia dodatkowe są dla nich najlepsze, jakie książki lubią 

czytać, z jakimi problemami zmagają się na co dzień. Nie chcemy realizowania narzuconych z góry 

pomysłów edukacyjnych, nieuwzględniających specyfiki naszej szkoły i potrzeb naszych dzieci.    

Przez wiele lat w każdej szkole wypracowany został indywidulany model współpracy nauczycieli, 

dyrekcji, rodziców oraz organu prowadzącego. Ograniczenie roli dyrektorów  szkoły do bycia 

urzędnikiem i oddanie władzy w ręce kuratorów oświaty, zaburzy jej harmonijne działanie. A to właśnie 

dyrektor pełni rolę lidera w społeczności szkolnej, moderując dyskusję między rodzicami, 

nauczycielami i uczniami, szukając przyjaznych dla uczniów rozwiązań adekwatnych do potrzeb w 

danym miejscu i w danej chwili.  

Oczekujemy, by szkoła była miejscem dialogu. Chcemy mieć wpływ na to, jak to miejsce wygląda, w 

końcu nasze dzieci spędzają w nim połowę dnia. Szkoła nie może być miejscem walki politycznej. Ma 

być miejscem uczącym wrażliwości, nowoczesnego patriotyzmu, pracy zespołowej, przynależności do 

lokalnej społeczności.  Realizacja takiej wizji szkoły ma szanse powodzenia tylko w szkole lokalnej, a nie 

zarządzanej centralnie. 

Nie można też zapominać o tym, że dzieci mają swoje zdanie i my dorośli powinniśmy ich wysłuchać. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Rada Rodziców  

przy Szkole Podstawowej nr 92 w Warszawie 


