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Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Dyrektorzy i przedstawiciele szkó³ specjalnych zawodowych przedstawili mi wnioski, jakie wypraco-

wali podczas wielu spotkañ na temat kszta³cenia zawodowego specjalnego w Polsce.
Postuluj¹ oni, by uczniowie, absolwenci szkó³ specjalnych, którzy ukoñcz¹ szko³ê zawodow¹, a nie

przyst¹pi¹ b¹dŸ nie zdadz¹ egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe, otrzymali status po-
mocnika w zawodzie, w którym siê kszta³cili. Jest to uzasadnione tym, ¿e uczniowie, uzyskuj¹c œwia-
dectwo ukoñczenia szko³y zawodowej, maj¹ pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów objêtych
programem nauczania w oparciu o podstawê programow¹ obowi¹zuj¹c¹ dla uczniów z norm¹ intelektu-
aln¹. Dysponuj¹ wiêc wiedz¹ teoretyczn¹ i ogólnokszta³c¹c¹ wiêksz¹ ni¿ absolwenci gimnazjum czy te¿
tylko szko³y podstawowej. Wszystkie treœci programowe realizowane w czasie nauki szkolnej dostoso-
wane s¹ do mo¿liwoœci psychofizycznych uczniów, zaœ egzaminy zewnêtrzne nie przewiduj¹ stosowania
specjalnych ulg dla zdaj¹cych. Uzyskanie pe³nych kwalifikacji przez takich uczniów to du¿y wysi³ek, kt-
óry nie zawsze koñczy siê sukcesem. W proponowanych zmianach w szkolnictwie zawodowym uzyska-
nie pe³nych kwalifikacji w zawodzie wi¹¿e siê z wielokrotnym zdawaniem egzaminów cz¹stkowych.
Sytuacja, w jakiej znajduj¹ siê ci uczniowie, mo¿e siê okazaæ dla nich za trudna, nie do udŸwigniêcia.
Istnieje obawa, ¿e mog¹ oni nie podo³aæ wymaganiom i nie uzyskaæ œwiadectwa potwierdzaj¹cego kwali-
fikacje zawodowe.

Kolejnym postulatem jest umo¿liwienie pe³noletnim uczniom koñcz¹cym gimnazjum kontynuowa-
nia nauki w szkole zawodowej, a tym samym umo¿liwienie pracodawcy zawarcia z absolwentem umowy
o pracê w celu przygotowania zawodowego. Jest to wa¿ny postulat, gdy¿ uczniowie szkó³ specjalnych
maj¹ zagwarantowan¹ prawem mo¿liwoœæ wyd³u¿enia ka¿dego etapu edukacyjnego co najmniej o rok.
Jest to przepis pozwalaj¹cy na dostosowanie programów nauczania do indywidualnych mo¿liwoœci
ucznia. Niestety zamyka siê uczniowi drogê do dalszej edukacji. Wyd³u¿enie nauki, drugorocznoœæ b¹dŸ
odroczenie obowi¹zku rozpoczêcia nauki szkolnej sprawia, ¿e uczeñ, bêd¹c w gimnazjum, osi¹ga wiek
osiemnastu lat.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy
przedstawione postulaty zostan¹ uwzglêdnione w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z powa¿aniem
Ma³gorzata Adamczak




