
Kietrz, 09 listopada 2016r. 

LIST OTWARTY 

DO 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

PANI ANNY ZALEWSKIEJ 

 

Szanowna Pani Minister, 

przyjęte w dniu 8 listopada 2016 r. przez Rząd założenia w sprawie rewolucyjnej reformy 

oświaty napawają nas lękiem, rodzą niepewność, a przez to odbierają, tak ważną w zawodzie 

nauczyciela, radość uczenia. Stanowczo protestujemy przeciwko likwidacji naszego 

Gimnazjum w Kietrzu! To właśnie nasza szkoła stała się na przestrzeni siedemnastu lat 

najważniejszym, wyjątkowym i najbardziej kreatywnym centrum kultury w przygranicznej, 

niewielkiej gminie Kietrz. 

Specyfika naszego gimnazjum polega na tym, iż tworzy ono zespół szkół ze szkołą 

ponadgimnazjalną. Uczniowie gimnazjum stanowią grupę, do której adresujemy ofertę 

edukacyjną dotyczącą kolejnego etapu kształcenia. Likwidacja gimnazjum i rozproszenie 

uczniów w sześciu szkołach podstawowych gminy Kietrz spowoduje, że naturalna więź na 

linii uczniowie gimnazjum - uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej wygaśnie, a to z kolei może 

spowodować wygaśnięcie szkoły ponadgimnazjalnej.  

    Bulwersuje nas Pani ocena dotycząca braku osiągnięć uczniów w  gimnazjach. Czy 

spełniły one rolę wyrównywania szans? Nasze, tak! To nasi nauczyciele przyczynili się m.in. 

do: 

a. realizacji licznych projektów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych: 

 wymiana młodzieży: Polska – USA; Polska- Michigan, Polska – Indianapolis 

 program Sokrates-Comenius: Wiele korzeni – jedna Europa, Szkolne życie 

młodego Europejczyka; wyjazdy młodzieży na Litwę, Łotwę oraz do Włoch, 

Grecji, Niemiec, Hiszpanii,  

 Narodowe Centrum Kultury: Łączy nas wspólna historia; wymiana młodzieży 

polsko - ukraińskiej, 

 Mój szkolny kolega z Afryki: I miejsce w Polsce, 

  Euroregion Silesia: Żywa lekcja historii - wyróżnienie  projektu pt.  Zaślubiny 

Mieszka i Dobrawy, 

 Kapitał Ludzki: Cudowna podróż, Akademia przygody,      

 Równać szanse: Krzyże i kapliczki gminy Kietrz elementem współistnienia dwóch 

kultur 

 Dom Europejski: Unia większa niż wczoraj 

 Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w piłce halowej- 

impreza cykliczna 



 projekty edukacyjne, m.in. : Kietrzanie – świadkowie historii, Śladami dawnego 

Kietrza 

 projekt ogólnopolski Atlas wsi- wyróżnienie  

b. wprowadzania innowacji pedagogicznych: 

 klasa artystyczna, która działa jako klasa patronacka Teatru Lalki i Aktora w 

Opolu, realizuje innowację Słowo-ruch-wrażenie 

 z przedmiotów: matematyka Lekcje z komputerem i język angielski Angielski                                      

z piosenką 

c. sukcesów w nauce i w sporcie na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim:  

- laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z: języka polskiego, angielskiego, 

matematyki, chemii, fizyki, biologii, historii, geografii, informatyki, techniki, religii; 

liczne sukcesy  sportowe: piłka nożna, unihokej, pływanie, lekkoatletyka oraz 

konkursy plastyczne 

d. współpracy z czeskim Stowarzyszeniem Ambasada Prajzska, w ramach której m. in. 

nasi nauczyciele podjęli się szeregu działań, z których korzystała i korzysta cała 

społeczność gminy Kietrz: 

- wakacyjne obozy Prajzska bez granic, 

- szkółka narciarska dla dzieci i młodzieży, 

- spotkania dla seniorów (np. kiermasze świąteczne), 

- cykliczna impreza sportowa Prajzska Liga Gier 

W trosce o wszechstronny rozwój naszych uczniów prowadzimy różne zajęcia 

wspierające, rozwijające ich wiedzę i pasje ( m.in. grafika komputerowa, fotografia, teatr, 

malarstwo plenerowe, gazeta szkolna, kółka przedmiotowe, klub 4-H). 

Boli nas rozpowszechnianie w mediach informacji, iż gimnazjum to miejsce agresji     

i przemocy czy demoralizacji. Nasza szkoła podejmuje szereg działań profilaktycznych.       

W tym celu powstał na terenie naszej szkoły PatPort, którego zadaniem jest m.in.  pokazanie 

młodzieży możliwości alternatywnego spędzania czasu, zagrożeń istniejących we 

współczesnym świecie. Dzięki takim inicjatywom nasi uczniowie biorą udział w różnego typu 

akcjach charytatywnych i wolontariacie ( np. Zryw młodych serc). Sami także wychodzą z 

inicjatywą pomocy drugiemu człowiekowi. 

To my nauczyciele jesteśmy na co dzień z tymi młodymi ludźmi w ich trudnym 

okresie dojrzewania. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, podnosimy swoje kwalifikacje, 

uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Tworzymy fachowe programy 

wychowawcze i profilaktyczne. To właśnie my najlepiej orientujemy się w specyfice pracy  

z gimnazjalistami i nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że młodzież gimnazjalna jest zła.    

To wspaniali, młodzi ludzie pełni wrażliwości!!! 

Dlaczego pomija się naszych rodziców w „szeroko zakrojonych konsultacjach” 

dotyczących reformy oświaty i nie informuje się ich, że miejsce likwidowanego Gimnazjum 

w Kietrzu zajmie ogromny pustostan?! Przecież nasza placówka to szkoła nowoczesna, 

znakomicie wyposażona, wykorzystująca nowości technologiczne (tablice multimedialne, 

wizualizery, rzutniki), posiadająca doskonałą bazę sportową: hala, orlik, basen, siłownia. 



Pod znakiem zapytania staną też wspólne przedsięwzięcia, w których uczestniczy 

obecnie młodzież obu szkół - wyjazdy, wycieczki, projekty, funkcjonowanie Młodzieżowej 

Rady Miejskiej. Można więc z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że kulturotwórcza rola 

naszej szkoły oraz jej tożsamość, budowana z taką pieczołowitością w czasie wielu lat, 

zostaną zniweczone.  

Dlaczego podaje Pani nieprawdziwą informację, że nie będzie zwolnień nauczycieli? 

W naszej szkole pracuje 52. nauczycieli ( w tym 40. dyplomowanych), którzy w wyniku 

reformy stracą pracę. Nie można też zapominać o pracownikach administracji i obsługi - oni 

również pozostaną bez środków do życia. Czy trzeba podejmować aż tak drastyczne środki, 

by usprawnić polskie szkolnictwo, które nie wymaga tak radykalnej reformy, a jedynie 

udoskonalenia i dofinansowania?! Domagamy się szacunku dla naszej pracy i wysiłku 

włożonego w kształtowanie i wychowanie młodego człowieka.   

Uważamy, że niewiele dobrego w zakresie funkcjonowania szkolnictwa w Polsce 

wniesie reforma, która szkołę i nauczycieli traktuje instrumentalnie, a jej założenia nie 

wynikają z prawdziwych konsultacji, wzajemnego słuchania i autentycznego szacunku.  

Proponowane zmiany wymagają od pracowników szkoły jedynie ślepego posłuszeństwa, zaś 

decyzje władz pozbawione są uznania dla dorobku i wiedzy setek nauczycieli. Reforma 

oświaty oznacza dla nas burzenie, likwidowanie, niszczenie, zwalnianie i łamanie 

charakterów. 

Wobec powyższego, Pani Minister, zapraszamy wszystkich Rodziców, Absolwentów 

oraz Przyjaciół Gimnazjum w Kietrzu do uczestnictwa w manifestacji 19 listopada 2016 r., by 

powiedzieć Pani, że decyzje o reformie są błędne i krzywdzące przede wszystkim uczniów!!!  

 

Dyrekcja i Nauczyciele 

                                                                                                         Zespołu Szkół w Kietrzu        


