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SzanowniPanstwą
Dtodzy Rodzice i Ęielrurrowie,

zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap urprowadzania zmian w polskiej ośvriacie.

Serdecznie dziękuię zaho, że byli Państwo z Kuratorami Ośwraty, samorządami, dyrektorami
szkół w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo waznym celem projektowania nowego
prawa oświatowego była dla nas szkołą która jest blisko ucznia.

Wiedzą juz Państwo, do któĘ szkoły będą uczęszczać dzieci. Jestem przekonaną ze samorządy

świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa oczekiwanią
potrzeby dzieci, a takźe - oczywiście - loka}ne uwarunkowania.

Reforma edukacji jest częścią spójĘ, przemyślanej i zaplanowanej w perspektywie najblizszych
lat polityki oświatowej państwa. Dążymy do tego, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd
pochodzi oraz jaki jest stafus materialny jąo rodziny, miał zapewnioną dobrą edukację i dobrą
szkoĘ.

Wszystkie dokumenĘ niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym (podstawa

programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów
szkół) są przygotowane. Chcę podlaeślic, ze do końca obecnąo roku szkolnąo przeszkolimy
nauczycieli z nowej podstawy programowej. Z kolei pod koniec kwietria opublikowaliśmy
wstępny projekt nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowycĘ która będzie
obowrązylrrała od roku szkolne go 2:aI91 2020.

Wydawnictwa pracują nad nowymi podręcmikami dla klas L ry W z których od września będą
uczyli się uczniowie wedfug nowej podstawy programowej. Jeszcze przed wakacjami będzie
gotowa oferta podręcmików do Ęch klas,

PragnęzapevyniążekazdyuczeńotrzymaksĘzkiićwiczeniawszkole.Podręcznikiorazmateriały
edukacyjnedlaszkółpodstawowychiklasgimnazjalnychbędąsfinansowanezbudzetupaństwa.

Szanornmi Państwo, chcę aby dzieci miały zapewniony pra;najmniej jeden clepły posiłek
w szkole i mogły w spokoju zjeść go podczas jednej dłrrzszej przervty,,obiadowej".
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TŁlkie rozwiązania planujemy wprowadzić w szkole w rolnr szkolnym 2lol8/2o1g. Dodatkowo
wspÓlniezMinistremZdrowiaprzedstawimywlaótcewstępnezałożeniaprogramuobejmującego
opieĘ stomatologiczną uczniów Zarówno posihĘ jak i opieka stomatologiczna to istotne
elemenĘ sldadające się na dobrą szkołę,

DzięĘęzaPaństwaaktywnyudziałwevrrprowadzaniureformyeft;kacji. Zachęcamdokontaktu
z nauczycielami dyrektorami szkóL lokalrrymi vńadzami odpowredzialnyrrri za edukację
wregionach.

Jednocześnie przypominarĄ ze do Paristwa dyspozycji pozosĘe Zespół do spraw wdrażania
refonny edukacji w Ministerstwie Rlukacji Narodowej. W poszcząólnych województwach
funkcjonują równiez rąionalne zespoĘ koordynacyjne działające przy Kuratorach ośwlaĘ.

Dodatkowelrrformacjedotycząceanianwsystemieedukacjia:ajdująsięnastronieintemetowej:
www.reformaedukacjimengov.pl. Do dysporycji ą także adresy mailową na które moż;na
przesyłać pytania doĘcące reformy oświaty. zachęcam do kontaktu.

IńIspolnie zadbamy o dńą s*oĘ-

Z wytazami szacunku

Anna zalewska
Minister Edukacji Narodowei
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