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Stowarzyszenie Umarłych Statutów

Kraków, 16 marca 2020 roku
Stowarzyszenie na Rzecz Praworządności w Szkołach
„Stowarzyszenie Umarłych Statutów”
kontakt@umarlestatuty.pl
KRS: 0000830651

Sz. P. Aurelia Michałowska
Mazowiecki Kurator Oświaty

Szanowna Pani Kurator,
na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego

ograniczenia

funkcjonowania

jednostek

systemu

oświaty

w

związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410) do
25 marca 2020 roku została zawieszona działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
szkół.
Oznacza to, że w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej szkół:
•

szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynkach szkół, ani za pomocą
środków komunikacji elektronicznej),

•

szkoła nie prowadzi oceniania uczniów,

•

zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mogą
mieć charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie może być
podstawą do wystawienia oceny ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej,
ani po jej ustaniu,

•

udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie może mieć dla
uczniów charakteru obligatoryjnego, w szczególności nieuczestniczenie w tych
„lekcjach” nie może być podstawą do wpisywania nieobecności na zajęciach,

•

zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego mogą dotyczyć tylko tych
partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu
i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,
nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów albo też zlecać uczniom
samodzielnego opracowania takich tematów.
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W ostatnich dniach do Stowarzyszenia wpłynęło kilkadziesiąt skarg uczniów i rodziców na
postępowanie dyrektorów szkół i nauczycieli, które narusza przedmiotowe rozporządzenie.
Skarżący wskazują, że uczniowie muszą obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach on-line
(nieobecności są wpisywane do dziennika), że zadania do pracy własnej są oceniane przez
nauczycieli czy że nauczyciele realizują tematy, które do tej pory nie były omawiane na
zajęciach edukacyjnych.
Wobec tego zwracam się do Pani Kurator z uprzejmą prośbą o pilne zareagowanie na wyżej
opisany problem. Dyrektorom szkół należy uświadomić, że jakiekolwiek prowadzenie
działalności dydaktycznej przez szkoły w dniach 12-25 marca jest niezgodne z prawem,
a mianowicie z § 2 ust. 1 w zw. z § 3 wymienionego wyżej rozporządzenia. Praktyczny aspekt
opisywanego problemu często polega na niemożności uczestniczenia przez uczniów
w zajęciach on-line ze względów organizacyjnych: nie każdy z uczniów posiada bowiem
odpowiednio szybkie łącze internetowe lub komputer do swojej wyłącznej dyspozycji w ciągu
dnia (wielu uczniów musi dzielić się dostępem do komputera z rodzicami nierzadko
pracującymi podczas trwającej pandemii zdalnie, a zatem także z wykorzystaniem komputera
oraz z rodzeństwem, które również chciałoby korzystać z komputera w celach edukacyjnych).
Oczywiście przekazywanie uczniom materiałów i zadań środkami komunikacji elektronicznej
jest w aktualnej sytuacji wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jednakże z uwagi
na brzmienie przepisów rozporządzenia z dn. 11 marca 2020 r. wykonywanie tych zadań
powinno mieć charakter jedynie nieobligatoryjny. Szczególnie przez wzgląd na uczniów
przystępujących w najbliższym czasie do egzaminów rozumiemy potrzebę przekazywania im
materiałów dydaktycznych niezbędnych do powtarzania materiału. Prowadzenie jednak zajęć
on-line, sprawdzanie na nich obecności uczniów, wpisywanie ocen do dzienników za prace
domowe czy nawet przeprowadzanie sprawdzianów online wydaje się działaniem skrajnie
niezgodnym z przepisami, niestety jednak dosyć powszechnym.
Natychmiastowa

reakcja

na

naruszanie

przez

szkoły

przepisów

przedmiotowego

rozporządzenia pozwoli uniknąć późniejszych korekt wpisów w dziennikach, tj. usuwania
wpisanych ocen i nieobecności.
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Do pisma załączam niektóre z przekazanych nam przez skarżących zadań i poleceń
otrzymywanych od nauczycieli w ramach nauczania zdalnego.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności w Szkołach
„Stowarzyszenie Umarłych Statutów”
Łukasz Korzeniowski
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