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Oświadczenie Łódzkiego Kuratora Oświaty 
 

Szanowni Państwo, 

wczoraj radni Rady Miejskiej w Łodzi, głosami koalicji Platformy Obywatelskiej i Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej zdecydowali, że nie będą podejmować uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Decyzja ta jest szkodliwa z punktu widzenia najmłodszych 

mieszkańców miasta, a także dużej liczby nauczycieli. 

Oznacza ona, że od 1 września 2017 roku uczniowie wielu łódzkich szkół podstawowych będą 

uczyć się w utrudnionych warunkach, w dwuzmianowych szkołach z niełatwym dostępem  

do zajęć pozalekcyjnych, sali gimnastycznej czy świetlicy szkolnej. Oznacza to również zagrożenie 

utraty pracy przez nauczycieli wygaszanych gimnazjów. Decyzja ta jest niezrozumiała, a jej źródłem 

są jedynie względy polityczne. Nie wzięto pod uwagę obiektywnych danych dotyczących sytuacji 

oświaty w mieście. Zlekceważone zostały również głosy rodziców - mieszkańców miasta - zarówno 

tych, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, jak i tych którzy kierowali liczne prośby  

i petycje do kuratora oświaty. 

To pokazuje, że władze miasta uznały własny interes polityczny za ważniejszy niż dobro 

społeczne, jakim jest edukacja młodego pokolenia łodzian. W województwie łódzkim tylko dwa 

samorządy wyraziły swój sprzeciw polityczny w tak szkodliwy sposób - gmina Błaszki i miasto Łódź. 

W pozostałych niemal dwustu gminach i powiatach województwa łódzkiego władze samorządowe 

wykazały się odpowiedzialnością i zrozumieniem tego, jak istotną sprawą jest dobra edukacja 

młodego pokolenia i podjęły uchwały, które dają nieporównanie korzystniejsze możliwości ułożenia 

sieci szkół. 
 

Szanowni Państwo! 

Decyzją łódzkich radnych koalicji PO-SLD wygrała polityka, ale przegrało dobro uczniów. 

Droga do dobrej szkoły będzie tutaj dłuższa i trudniejsza niż w innych miastach. Będę na tej drodze 

zawsze służył wsparciem uczniom, rodzicom i nauczycielom tak, jak robiłem to dotychczas. Deklaruję 

również otwartość na rozmowy ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro edukacji. Jestem 

przekonany o tym, że reforma polskiego systemu edukacji przyniesie zmiany, dzięki którym także 

kolejne pokolenia łodzian będą kształciły się w najlepszych szkołach z nowoczesnymi programami 

nauczania. 
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