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Uwagi
Komisji ds. Kształcenia
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
dotyczące projektu rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania
nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków
zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
(projekt rozporządzenia z dnia 1 lutego 2021 r.)

Projekt – poza zmianami o charakterze porządkującym – modyfikuje dwa uregulowania
merytoryczne, oba w sposób wzbudzający zastrzeżenia.
1. Następuje rozszerzenie katalogu kryteriów umożliwiających nauczycielowi ubieganie się
o skierowanie do pracy za granicą o pozytywną ocenę realizacji planu rozwoju
zawodowego. Zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela ocenę taką formułuje
minister. W związku z tym projektowana zmiana:
- obniża wymagania niezbędne dla uzyskania skierowania do pracy w szkołach za
granicą,
- przekazuje decyzję o skierowaniu nauczyciela do pracy w szkołach za granicą de
facto w ręce ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Stworzona zostaje możliwość organizowania przez krajowe podmioty, m.in. organizacje
pozarządowe i samorządy, wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej poza Polską.
Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają organizowanie wypoczynku takiej młodzieży
jedynie w Polsce. Idea istniejącego rozwiązania jest czytelna – tworzy się dzieciom
emigrantów możliwość bezpośredniego kontaktu z ojczyzną, ojczystą przyrodą, kulturą
materialną, żywym językiem, a także rówieśnikami. Organizowanie wypoczynku poza
krajem ojczystym całkowicie zaprzepaszcza tę ideę, sprowadzając jej realizację do
aspektów ekonomiczno-socjalnych. Użyte w uzasadnieniu argumenty „epidemiczne” nie
są przekonujące.

