
O Ś W I A D C Z E N I E 

Zarządu SKT nr 131 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

organu prowadzącego Zespół Szkół Społecznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

W związku z publikacją w dniu 16 kwietnia 2020 r. na portalu iczluchow.pl artykułu pt. „BUNT 

NAUCZYCIELKI ze Społeczniaka. Odmówiła prowadzenia lekcji”, dotyczącego nauczycielki 

Zespołu Szkół Społecznych (dalej Szkoły), Zarząd organu prowadzącego Szkołę oświadcza, że 

materiał prasowy zawiera nieprawdziwe i niezweryfikowane przez Redakcję informacje, które w 

sposób krzywdzący przedstawiają pracę nauczyciela i działalność placówki.

ARTYKUŁ INSYNUUJE, że nauczycielka Zespołu Szkół Społecznych w Człuchowie, ucząca 

historii i wiedzy o społeczeństwie, w ramach ogłoszonego protestu przestała uczyć. Informujemy, 

że zajęcia odbywały się i są kontynuowane zgodnie z planem lekcji i programem nauczania dla 

każdego poziomu edukacji.

NIEPRAWDĄ JEST też, że sytuacja wzbudziła niezadowolenie licznej grupy rodziców.

W artykule Redakcja wskazuje też, że Dyrektor podejmuje działania łagodzące konflikt z rodzicami.

Pragniemy podkreślić, że zarówno do Dyrektora Szkoły ani do organu prowadzącego nie wpłynęły 

skargi, poza jednym anonimowym mailem osoby podającej się za rodzica. Wręcz przeciwnie do 

Dyrektora i Zarządu docierają liczne pozytywne opinie co do zaproponowanej przez Szkołę formy 

pracy zdalnej. Świadczą o tym m. in. wyniki ankiety przeprowadzonej przez Szkołę wśród Uczniów 

i Rodziców po dwóch pierwszych tygodniach prowadzenia zajęć on-line.

Oświadczamy więc, że reakcja Czytelnika, to zażalenie tylko jednej osoby, które Szkoła 

potraktowała jako głos zaniepokojonego Rodzica i nad którym pochyliła się zaraz po jego 

otrzymaniu.

Odnosząc się do informacji, że uczniowie Zespołu Szkół Społecznych STO w Człuchowie byli 

zadowoleni z faktu nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela informujemy, iż jest to jedynie opinia 

Redakcji, która w żaden sposób nie potwierdziła tej informacji - nie uzyskała takiego potwierdzenia 

od uczniów.

Publikacja na portalu iczluchow.pl podważa dobre imię i renomę Szkoły istniejącej od 1990 r., 

której od początku działalności misją jest wychowanie CZŁOWIEKA PRAWEGO, kierującego się w

życiu wartościami: miłość, przyjaźń, wolność, tolerancja, godność. Praca NASZYCH 

NAUCZYCIELI jest służbą na rzecz młodzieży. Dlatego, też uważamy że artykuł jest 

PASZKWILEM, nie mającym nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem, jedynie szkalującym i 



zniesławiającym PEDAGOGA z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-

wychowawczej, wielokrotnie nagradzanego za pracę z młodzieżą, również w środowisku lokalnym.

Zarząd organu prowadzącego Szkołę w dniu dzisiejszym wystąpi do Redakcji iczluchow.pl z 

wnioskiem o sprostowanie informacji zawartych w artykule z dnia 16 kwietnia 2020 r.

W przypadku braku reakcji ze strony gazety, Zarząd rozważa podjęcie dalszych kroków prawnych.

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 131

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 131

Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 
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