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Warszawa, 4 maja 2018 

Pan Przewodniczący Rafał Grupiński 
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 
 
Posłowie wnoszący poselski projekt Ustawy reprezentowani przez Pana Posła Dariusza 
Piontkowskiego 

PETYCJA 

Federacja Inicjatyw Oświatowych występuje z petycją w ramach bezpośredniego 
uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy ( Art. 63 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)  
 
Niniejsza Petycja realizuje cele statutowe FIO zawarte w § 2: wspieranie ruchu społecznego 
na rzecz edukacji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, uspołecznianie oświaty, 
zwiększanie roli rodziców i budowy kapitału społecznego wokół instytucji przedszkola i 
szkoły. 
 
W związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (druk nr 
2413)  wnosimy o wprowadzenie do projektu zmiany dotyczącej sposobu wyboru dyrektora 
szkoły.  Wnosimy, aby wybór dyrektora był dwustopniowy: 1) Komisja Konkursowa wybiera  
dwóch kandydatów na dyrektora szkoły; 2) Z wybranych przez Komisję Konkursową 
kandydatów wybierany jest dyrektor przez wszystkich rodziców uczniów w szkole - w 
powszechnym, tajnym głosowaniu. Wprowadzenie wyboru dyrektora szkoły spośród 
rekomendowanych przez Komisję Konkursową kandydatów służyć będzie: 
 

1. Wzmocnieniu roli rodziców w szkole i ich aktywizacji, oraz przyjmowaniu 

odpowiedzialności za najważniejsze dobro wspólne dla przyszłości kraju, jakim jest 

edukacja i wychowanie młodego pokolenia.  Aktywizacja rodziców będzie najlepszym 

przykładem dla dzieci i młodzieży, które od rodziców  będą się uczyły postawy 

odpowiedzialności obywatelskiej. Szkoła będzie pierwszą i najważniejszą instytucją 

uczącą demokracji poprzez swój przykład.  

2. Podwyższaniu jakości edukacji. Doświadczenia wielu krajów dowodzą, iż 

wzmocnienie roli rodziców w szkole powoduje podwyższenie jakości pracy szkoły.  

3. Budowaniu autonomii szkoły, która wskazywana jest jako warunek niezbędny dla 

demokratycznej szkoły wychowującej odpowiedzialnego obywatela.  

4. Przywróceniu rozumienia samorządu gminnego jako ogółu mieszkańców 

zamieszkujących dany teren. Przyczyni się to do wzmocnienia samorządności. 

5. Budowaniu porozumienia w oświacie ponad podziałami politycznymi. Wszystkie 

partie obiecują i postulują wzmocnienie roli rodziców w szkole. Realizacja niniejszego 

postulatu ma szanse rozpocząć nowy etap w oświacie. 

Jednocześnie informujemy, iż niniejsza Petycja powstała dzięki projektowi „Suweren 

konsultuje – dobre prawo buduje” realizowanemu ze środków POWER 2.16. w programie 

„Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów 

społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” 

prowadzonym przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów ze środków Unii Europejskiej i 

budżetu państwa.  


