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Zaproszenie do udziału w „Okrągłym stole” edukacyjnym
Uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła – to 4 obszary, które
będą tematem obrad „Okrągłego stołu” edukacyjnego zapowiedzianego 18 kwietnia
br. przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 26
kwietnia br. na godz. 12:00 w Warszawie, na PGE Narodowym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich chętnych przedstawicieli rad rodziców,
stowarzyszeń rodziców i innych organizacji rodzicielskich do zgłaszania się do udziału w tym
wydarzeniu.

- Zapraszamy serdecznie z panią premier Beatą Szydło już na przyszły piątek, 26 kwietnia, na
godz. 12.00. Zapraszamy na Stadion Narodowy, bo spodziewamy się dużej frekwencji,
spodziewamy się dużego zainteresowania – powiedział szef rządu. – Myślę, że okrągły stół
będzie taką płaszczyzną, gdzie będziemy mogli wypracować najlepsze rozwiązania dla polskiej
szkoły, dla polskiej rodziny, dla polskiej gospodarki, a więc najlepsze rozwiązania dla polskiego
społeczeństwa – podkreślił premier.

Rady rodziców, stowarzyszenia rodziców i inne organizacje reprezentujące rodziców
zainteresowane uczestnictwem w „Okrągłym stole” mogą zgłaszać swój udział za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w obradach „Okrągłego stołu” będą mogły
uczestniczyć osoby i instytucje związane z edukacją. Szeroka formuła wydarzenia umożliwi
wypracowanie stanowiska dotyczącego poprawy jakości funkcjonowania systemu oświaty, w
tym kwestii związanych z wynagrodzeniem nauczycieli.

Zaproszenie wystosowane przez szefa rządu jest skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli,
rad i stowarzyszeń rodziców, przedstawicieli środowiska akademickiego, a także związków
zawodowych, instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją.

„Okrągły stół” zaproponowany przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie szeroką
formułą do dyskusji na temat zmian w polskiej oświacie w zakresie 4 obszarów tematycznych:
uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. Obrady będą koncertowały
się nie tylko na kwestiach związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, ale również z awansem
zawodowym i finansowaniem oświaty. Podczas „Okrągłego stołu” zostaną poruszone również
sprawy dotyczące podnoszenia jakości nauczania oraz udziału rodziców w procesie edukacji.
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