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Odpowiadając na Państwa interpelację z dnia 24 listopada 2016 roku dotyczącą: 
wprowadzenia planowanej przez Rząd reformy edukacji a w szczególności pytaniem „czy 
nasze miasto przygotowane jest na jej wdrożenie i czy wdrożenie w/w reformy może nieść 
poważne zagrożenie dla budżetu miasta?" - opowiadam: 

Od kilku miesięcy trwa ogólnopolska dyskusja na temat planowanych zmian 
w systemie edukacji, ogłoszonych przez minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską. 
Podczas spotkań roboczych z dyrektorami zgierskich szkół, podejmowane były dyskusje 
prowadzone na bazie projektu MEN, wdrożenia reformy w zakresie modernizacji struktury 
sieci szkół na terenie naszego miasta, zgodnie z założeniami w/w projektu. 

Biorąc pod uwagę, iż projekt nowelizacji ustawy znajduje się na etapie procedowania 
i czekamy na jego ostateczną uchwaloną formę, niemniej jednak istnieje uzasadniona 
potrzeba prowadzenia dialogu społecznego w grupie ekspertów - dyrektorów szkół, tak aby 
wcześniej przygotować wstępną koncepcję ewentualnej nowej sieci szkolnej w Zgierzu, a tym 
samym dać czas na rozmowy, konsultacje i dyskusje. Założenia dążą do modelu, w którym 
z obecnie funkcjonujących samodzielnych gimnazjów i szkół podstawowych stworzyć sieć 
szkół samorządowych, w których nie będzie ciasno, będą dobrze doposażone w pomoce 
dydaktyczne, pracownie specjalistyczne a uczniowie zostaną tak jak dotychczas objęci 
wsparciem i opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

Punkt wyjścia do dyskusji stanowi projekt ustawy oraz składana rokrocznie 
„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych" jako analiza funkcjonowania w Zgierzu 
szkół samorządowych. Jest to zarazem materiał wyjściowy zawierający sposoby realizacji 
wymogów, które najprawdopodobniej postawi przed samorządem zgierskim ustawa -
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 

„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych" zawiera opis stanu sektora 
oświaty, zmianowość, analizę demograficzną, dane liczbowe dotyczące np. przedziałów 
wiekowych uczniów w poszczególnych typach szkół, co ma niebagatelne znaczenie przy 
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podejmowaniu decyzji, w którą stronę powinna pójść zmiana, zaspakajająca oczekiwania 
lokalnej społeczności. 

Na bazie wyjściowej istniejących analiz i dokumentów formalnie opisujących stan 
funkcjonowania zgierskiej oświaty z całą starannością w sposób transparentny korzystając 
z modelu standardów demokratycznych odwołać należy się w pierwszej kolejności do głosu 
grona fachowców, dyrektorów - menadżerów placówek oświatowych. Albowiem 
hipotetyczne warianty wdrożenia zmian w celu wyłonienia optymalnego rozwiązania, 
stanowią długoterminowe działanie planistyczne i powinny zmierzać do minimalizowania 
wszelkich negatywnych skutków, związanych z wprowadzeniem reformy. 

Dyskusji poddano kwestie kierunków możliwych zmian, na które w świetle mających 
obowiązywać przepisów może pozwolić sobie miasto. 

Materia dyskusji pokazuje możliwe rozwiązania, które będą przedmiotem dialogu 
powołanego przez Prezydenta Miasta zespołu zadaniowego ds. wdrożenia reformy oświaty 
w Zgierzu. W zespole pracować będą m.in. radni miasta z Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Rekreacji, przedstawiciele dzielnic, dyrektorów szkół, rodziców, związków zawodowych oraz 
Młodzieżowej Rady Miasta. 

W trakcie spotkań roboczych przypomniano, że obecnie funkcjonujące gimnazja 
kiedyś powstały na bazie szkół podstawowych. Powrót do tej sytuacji przedstawiciele miasta 
uznają za naturalny kierunek w związku z proponowanymi zmianami w systemie oświaty. 
Wiąże się to także z troską o stworzenie jak najlepszych warunków nauki dla uczniów 8 -
klasowej szkoły podstawowej. Powstać więc mogą według założeń reformy: nowe szkoły 
podstawowe 8 - klasowe, szkoły podstawowe z włączonymi do nich gimnazjami lub 
utworzone zespoły szkolno przedszkolne. 

Efekt dotychczasowych prac nad wdrożeniem reformy pozwala na lokowanie Zgierza 
wśród samorządów, których stan nad przygotowaniem do wdrożenia reformy jest 
zaawansowany. Zrozumiałym i oczywistym jest iż prace koncepcyjne należało podjąć 
w ujęciu kaskadowym i na tyle wcześnie, by uniknąć niepotrzebnego chaosu i niepokoju 
środowisk oświatowych. Istotnym zadaniem samorządu jest wypracowanie spójnego planu 
przejścia przez etap przejściowy, z założeniem zachowaniem pełnego potencjału kadry 

Podejmowane w pytaniu kwestie finansowania oświaty, będącej w trakcie zmian 
systemowych, związane są kluczowym elementem wiedzy dla samorządów o skali 
otrzymania niezbędnego wsparcia wykonaniu zadania. Z zapowiedzi Rządu, a w tym minister 
Anny Zalewskiej jasno wynika, iż prowadzone są prace nad wsparciem systemowym 
w zakresie finansowania samorządów. Planowana konstrukcja mechanizmów wsparcia oraz 
kształt programów osłonowych docierają do samorządów na zasadzie przekazu medialnego. 

Szanowni Państwo Radni pragnę poinformować, iż spotkanie z Łódzkim Kuratorem 
Oświaty, na które przedstawiciele Urzędu Miasta Zgierza zostali zaproszeni odbędzie się 
9 grudnia 2016 roku. Liczymy że będzie ono istotnym elementem uzyskania wiedzy 
samorządów na temat wsparcia finansowo - organizacyjnego zaplanowanego przez Rząd. 

Pragnę zapewnić iż o przebiegu kolejnych etapów prac nad wyborem optymalnego 
wariantu wdrożenia reformy i ustalenia nowej sieci szkół w Zgierzu, po zakończeniu etapu 
konsultacji branżowej, będą Państwo rzetelnie poinformowani. 

nauczycielskiej. 

Z poważaniem 

•**TS E Z Y D E N T ^ S 
M I A S X A Z G I K R Z A \ 


