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EDUKACJA

Obowiązkiem państwa jest zapewnienie dzieciom i młodzieży wykształcenia gwarantującego dobre

perspektywy życiowe. Obecny system nie odpowiada potrzebom XXI wieku, a największym 

wrogiem dobrego szkolnictwa są ciągłe rewolucje. Miejsce urodzenia nie może determinować 

szans edukacyjnych na rynku pracy, w rozwoju osobistym i zawodowym 

Ograniczenie liczebności klas.

Przepełnione klasy stały się prawdziwą zmorą polskich szkół. W takich warunkach ciężko 

zapewnić edukację na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest stopniowe ograniczenie

liczby uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób. 

Posiłek dla każdego ucznia

Wciąż wielu polskich uczniów nie tylko przychodzi do szkoły głodna, ale też wychodzi z niej bez 

posiłku. Zagwarantujemy uczniom ciepły, dwudaniowy posiłek w szkole, niezależnie od statusu 

majątkowego ich rodziców. 

Angielski od pierwszej klasy

Znajomość języków obcych to klucz do możliwości oferowanych przez współczesny świat. Dlatego 

proponujemy zapewnienie uczniom minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od

pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

Nowe przedmioty nauczania

Wprowadzimy do szkół nowe przedmioty nauczania: podstawy ekonomii oraz wiedzę o ekologii, 

ochronie przyrody i zdrowym trybie życia, w tym o odżywianiu się. 



Płace i odbudowanie prestiżu zawodu nauczyciela

Odbudujemy prestiż zawodu i poczucie bezpieczeństwa nauczyciela: średnia płaca nauczyciela na

etacie musi równać się średniej płacy w gospodarce. Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności 

zawodu nauczyciela. W obecnym systemie państwo nie zapewnia finansowania szkoleń i kursów. 

Nie można wymagać od nauczycieli ciągłego doskonalenia zawodowego bez przeznaczenia 

środków na ten cel. Zmienimy także system finansowania szkół: środki dla samorządów muszą 

wystarczać zarówno na utrzymywanie placówek, jak i na pensje nauczycieli. 

eTornister – interaktywny tablet

Uruchomimy program eTornister na który złoży się tablet z internetem i wszystkimi niezbędnymi 

podręcznikami dla każdego dziecka. 

Świetlice w szkołach podstawowych

Rodzice często kończą pracę w późnych godzinach popołudniowych. Bardzo często dzieci, które 

kończą zajęcia o wcześniejszych porach, pozbawione są opieki, gdyż w szkołach brakuje świetlic. 

Każda szkoła podstawowa powinna zapewniać bezpłatną, profesjonalną opiekę pozalekcyjną dla 

uczniów do czasu powrotu rodziców z pracy […]
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