
 

Warszawa, dnia 18.06.2019 r. 

 

List Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP                                

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i art. 34a ust. 1 Karty 

Nauczyciela) - zapisu dotyczącego dodatku za wychowawstwo. 

 

 

List ten stanowi formę protestu przeciwko procedowanej aktualnie w Parlamencie 

nowelizacji Karty Nauczyciela, która deprecjonuje wartość i rolę nauczyciela wychowania 

przedszkolnego. Jest wyrazem oburzenia z powodu marginalizowania i dyskryminowania 

środowiska nauczycielskiego, którego fundamentalnym zadaniem jest kreowanie warunków 

do wszechstronnego rozwoju najmłodszych obywateli naszego państwa. Jest głosem 

nauczycieli skupionych na realizacji szczytnych idei i założeń Światowej Organizacji 

Wychowania Przedszkolnego OMEP, której dobro dziecka jest najwyższą wartością. 

Domagamy się wpisania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw (w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i art. 34a ust. 1 Karty Nauczyciela) zapisu                   

o dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli. 

Propozycja pozbawiająca nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo zdaje 

się kwestionować wychowawczą rolę, jaką pełni każdy nauczyciel dziecka. Odbieramy                      

to jako unieważnienie w istocie postanowienia ustawy Prawo oświatowe (ostatniej 

nowelizacji dokonano w b.r.), iż podstawowym zadaniem przedszkola jest „wychowanie”, 

„proces wychowawczy” prowadzony w oparciu o „podstawę programową wychowania 

przedszkolnego” konkretyzowaną w określonym „programie wychowania przedszkolnego” 

danej  placówki przedszkolnej. Obecna podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

mocno akcentuje rolę wychowania: "Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 

wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych 

możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej                          
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do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia 

nauki na pierwszym etapie edukacji, zapisane są cele wychowawcze przedszkola". 

 Nawet w sytuacji, gdyby w prawie oświatowym wykreślono zapisy o „wychowaniu 

przedszkolnym”, tego rodzaju placówki oświatowe pozostają de facto w naszej rzeczywistości 

społeczno-kulturowej podstawowymi ośrodkami instytucjonalnego wychowania 

najmłodszych dzieci. W placówkach tych nauczyciel jest w pierwszym rzędzie wychowawcą, 

w drugim dopiero dydaktykiem, chociaż trudno w praktyce jednoznacznie oddzielać obie                

sfery jego zintegrowanej działalności. 

 Podkreślić należy, że nauczyciel przedszkola sprawujący bezpośrednią pieczę, opiekę 

rozwojową nad grupą dzieci jest wychowawcą nieprzerwanie przez kilka godzin każdego dnia 

i posiada niekwestionowany wpływ na kształtowanie osobowości i tożsamości każdego                                  

z powierzonych mu przez rodziców dzieci. Jest odpowiedzialny za wzbogacanie                              

ich kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju. Zakres jego powinności i jednocześnie 

wpływu na dziecko i kierunek jego holistycznego rozwoju jest zdecydowanie największy,                  

co wynika z wyjątkowego etapu biografii, na jakim znajdują się jego wychowankowie. 

Poczucie dyskryminacji jest całkowicie zasadne, zwłaszcza w odniesieniu                                

do wychowawcy klasy szkolnej, którego wysiłek w tym zakresie został  w Karcie  

Nauczyciela  doceniony. Nie da się merytorycznie uzasadnić braku prawnego uznania 

nauczycieli przedszkoli za wychowawców a wielką nieprawidłowością jest pozbawienie                          

ich wynagrodzenia za pełnienie tej niezwykle doniosłej roli. 

  

 

Zarząd Polskiego Komitetu OMEP 


