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Projekt z dnia 30. 11.2016 r. 

UCHWALA NR ........ 1 ........ I16 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia .............. r. 

stanowisko - ape1 Rady Miejskiej w Lodzi do Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Prezesa Rady Ministr6w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzeciwu 
wobec rzqdowych projekt6w ustaw dotyczqcych likwidacji gimnazj6w i 
przewidywanych sku tk6w ich likwidacji. 

Na podstawie 8 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego zalqcznik Nr 'I 
do Statutu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 oraz z 2014 r. 
poz. 37 1 8) Rada Miej ska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

!j 1. Rada Miejska w Lodzi wyraia sprzeciw wobec rzqdowych projektbw ustaw: Prawo 
oSwiatowe i Przepisy wprowadzajqce ustawq - Prawo oSwiatowe, dotyczqcych likwidacji 
girnnazj6w i przewidywanych skutkbw ich likwidacji, z przyczyn wskazanych w 
uzasadnieniu stanowiqcym integralnq czqSC uchwaly. 

§ 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
niniejszego stanowiska Marszalkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady 
Ministr6w Rzeczypospolitej Polskiej . 

$3 .  Wykonanie uchwaiy powierza siq Przewodniczqcemu Rady Miejskiej. 

4 4. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcami uchwaiy sq: 

Radni Rady Miejskiej w Lodzi 



Uzasadnienie 

W roku szkolnym 2016117 naukq w gimnazjach pobiera lqcznie 14 881 uczni6w (w tym 
12 101 w 40 gimnazjach publicznych prowadzonych przez Miasto L6di, 1871 w 28 
gimnazjach niepublicznych i 809 w 3 gimnazjach publicznych prowadzonych przez podmioty 
inne nii Miasto E6di). Poza tym, 693 uczni6w uczqszcza do 20 gimnazj6w specjalnych 
(w tym 578 do 16 gimnazj6w specjalnych publicznych i 115 do 4 gimnazj6w specjalnych 
niepublicznych). W miejskich gimnazjach mamy lqcznie 1662,87 etat6w (w tym 1254,76 
etat6w pedagogicznych, 12 1,17 etat6w pracownik6w administracji i 286, 94 etat6w obshgi). 
Naszym zdaniem niewystarczajqce byly konsultacje z l6dzkim Srodowiskiem oSwiatowym, 
kt6re bezpoirednio zostanie dotkniqte przygotowywanq reformq, zabraklo rzeczowej dyskusji 
z 16dzkim samorzqdem, kt6ry bqdzie wdraial ewentualne zmiany i poniesie wszelkie 
zwiqzane z nimi koszty, nie m6wiqc o oczniach i rodzicach. 

Wyraiamy zdecydowany sprzeciw wobec trybu wprowadzania czekajqcych nas 
zmian, kt6ry wymierzony jest w naszq samorzqdnoSC i decyzyjnoiC oraz nie uwzglqdnia 
powainych nastqpstw organizacyjnych, finansowych i spolecznych. 

Negatywnie oceniamy zamiar likwidacji gimnazj6w. Naszym zdaniem jest to dzialanie 
nie majqce zadnego merytorycznego i logicmego uzasadnienia, pozbawione analitycznych 
podstaw, eksperckich ocen i opisu ewaluacji gimnazj6w w okresie ich funkcjonowania. 
Skutkiem likwidacji gimnazj6w bqdzie zaprzepaszczenie wieloletnich wypracowanych przez 
16dzkie szkoly osiqgniqC dydaktyczno-wychowawczych i obniienie poziomu jakoSci edukacji 
l6dzkiej mlodzieiy. 

Nie wierzymy zapewnieniom Pani minister Anny Zalewskiej, ze likwidacja 
gimnazj6w nie spowoduje zwolnieli nauczycieli. Pracodawcq dla nauczycieli jest szkola, 
natomiast organem prowadzqcyrn 16dzki samorzqd, kt6ry bqdzie decydowak o sieci szkdl oraz 
ich organizacji. Dostrzegamy brak szacunku dla finansowego, logistycznego i 
merytorycznego wkladu l6dzkiego samorzqdu i nauczycieli w tworzenie obowiqzujqcej 
aktualnie strukhuy edukacji, kt6rq z mozolem budowano w Lodzi wsp6lnie z rodzicami i 
uczniami. Nasze obawy w c i e  budzi tempo, tryb i charakter prac nad projektami ustaw i 
przepis6w wykonawczych, kt6re majq sluzyC nie urzqdnikom w ministerstwie, ale tym kt6rzy 
bqdq wdraiak je w zycie. Dlatego uwaiamy, ze wskazany przez Paniq minister ewentualny 
termin rozpoczecia proponowanych zmian w systemie polskiej edukacji jest nie do 
zaakceptowania. Opowiadamy siq za opracowaniem i przedstawieniem jednolitej, adekwa.tnej 
do procesu zmian zachodzqcych w iyciu spolecznym i kulturowym w XXI wieku, koncepcji 
funkcjonowania systemu edukacji w Polsce, kt6ry bylby nastqpstwem og6lnonarodowej 
dyskusji, a nie jedynie spelnieniem wyborczych obietnic partii sprawujqcej aktualnie wladzq 
w pahstwie. 


