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W imieniu śląsko-dąbrowskiej Solidarności apeluję o jak

najszybsze wniesienię pod obrady Sejmu wniosku o przeprowadzęnie

ogólnopolskiego referendum edukacyjnego. Pod złożonym przęz

Stowarzyszęnie Rzecznik Praw Rodziców wnioskiem podpisało się

blisko milion Polaków. Inicjatywę popiera też śląsko-dąbrowska

Solidarność. Zarówno nauczyciele z oświatowych struktur związku,

jak i rodzicę gorąco popierają ideę referendum edukacyjnego.

To właśnie referendum jest najlepszą drogą do tego, by społeczeństwo

wyraziło swoje zdanie na temat kierunku zmian w systemie

funkcjonowania oświaty w naszym kraju.

Szczególne i uzasadnione emocje budzi wprowadzanie

obowiązku szkolnego dla szęściolatków. Dyskusja tocząca się na ten

temat od kilku lat pokazu je, że rcdzice są przeciwni obniżeniu wieku

szkolnego i sami chcą decydować o tym, kiedy ich dziecko rozpocznie

edukację. Wiele sześciolatków jeszcze nie jest emocjonalnie

przygotowanych do podjęcia takiego wyzwania. Ich miejsce jest

w przedszkolu. Badania pokazują, że większość rodziców, którzy

zdecydowali się na wcześniejsze posłanie dzięcka do szkoły, dzisiaj

swojej decyzji żałuje. Tym bardziej, że wiele szkół wciąż nie spełnia

standardów pozwalających na przyjęcie mniejszych dziec\ na co

wskazują nie tylko todzice, ale też nauczyciele z oświatowej

solidarności.
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Chcę podkreślić, że w naszej ocenię to referendum może być

początkiem skutecznej naprawy systemu oświatowego w naszym kraju,

pytania referendalne zaproponowane przęz stowarzyszenie Rzecznik

Praw Rodziców odnoszą się nie tylko do problemu obowiązku

szkolnego dla sześciolatków, ale tęż do innych kluczowych dla

funkcjonowania szkolnictwa kwestii. Jesteśmy społeczeństwem

obyrvatelskim, które powinno mieć prawo do decydowania

o najważniejszych sprawach. Edukacja do takich spraw należy.

Od jej poziomu zależy przyszłość naszych dzięci. Jak najszybsze

skierowanie pod obrady Sejmu wniosku o referendum edukacyjne leży

w interesie ogólnospołecznym i narodowym. To nie jest kwestia

poglądów politycznych i przynależności partyjnej. To jest sprawa

fundamentalna dla przyszłości naszego kraju.


