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20092009

  365 dni,365 dni,
tu jesteśmytu jesteśmy

365 dni ministra Giertycha365 dni ministra Giertycha
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365 dni ministra Giertycha365 dni ministra Giertycha

 83 wystąpienia ministra83 wystąpienia ministra
 45 pomysłów i obietnic45 pomysłów i obietnic
 168 zdjęć ministra na stronie Internetowej MEN 168 zdjęć ministra na stronie Internetowej MEN 

((en faceen face, z profilu, 4 bez krawata), z profilu, 4 bez krawata)
 16 rozporządzeń, 2 nowelizacje ustaw16 rozporządzeń, 2 nowelizacje ustaw
 Zmiany kadrowe:Zmiany kadrowe:

 Dyrektor i v-ce dyrektor CODNDyrektor i v-ce dyrektor CODN
 Dyrektorzy OKE w Łodzi i ŁomżyDyrektorzy OKE w Łodzi i Łomży
 Dyrektorzy departamentów w MENDyrektorzy departamentów w MEN
 Kuratorzy: Gdańsk, Łódź, LublinKuratorzy: Gdańsk, Łódź, Lublin

StatystykaStatystyka
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1.1. Oddzielne klasy i szkoły dla uczniów zdolnychOddzielne klasy i szkoły dla uczniów zdolnych

2.2. Religia na maturzeReligia na maturze

3.3. Ocena z religii wliczana do średniej na świadectwieOcena z religii wliczana do średniej na świadectwie

4.4. Ocena ze sprawowania powodem niepromowania uczniaOcena ze sprawowania powodem niepromowania ucznia

6.6. Zmiany w awansie zawodowymZmiany w awansie zawodowym

Obietnice i pomysłyObietnice i pomysły

??

Nic się nie dziejeNic się nie dzieje

Nic się nie dziejeNic się nie dzieje

Zrealizowano w złagodzonej formieZrealizowano w złagodzonej formie

??
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Obietnice i pomysłyObietnice i pomysły

7.7. Nauczyciele funkcjonariuszami publicznymiNauczyciele funkcjonariuszami publicznymi

8.8. Cenzura „Kompasu”Cenzura „Kompasu”

9.9. Mundurki dla uczniówMundurki dla uczniów

10.10.Szkoły pod specjalnym nadzorem (od 1.09.2007 Szkoły pod specjalnym nadzorem (od 1.09.2007 
OWW)OWW)

11.11.Odmowa finansowania organizacji mniejszości Odmowa finansowania organizacji mniejszości 
seksualnychseksualnych

ZrealizowanoZrealizowano

ZrealizowanoZrealizowano

ZrealizowanoZrealizowano

ZrealizowanoZrealizowano

Nic się nie dziejeNic się nie dzieje
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Obietnice i pomysłyObietnice i pomysły
12.12.Uprawnienia Rad RodzicówUprawnienia Rad Rodziców

13.13.Angielski od 1 klasyAngielski od 1 klasy

14.14.Lekcje patriotyzmuLekcje patriotyzmu

15.15.Historia Polski oddzielona od historii powszechnejHistoria Polski oddzielona od historii powszechnej

16.16.Podwyżki dla nauczycieliPodwyżki dla nauczycieli

17.17.Zmiana składu komisji wybierającej kuratoraZmiana składu komisji wybierającej kuratora

Tak, powierzchownieTak, powierzchownie

??

Chyba pomysł umarł?Chyba pomysł umarł?

ZrealizowanoZrealizowano

MarniutkieMarniutkie

??
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Obietnice i pomysłyObietnice i pomysły

18.18.Godzina „policyjna”Godzina „policyjna”

19.19.Powołanie Rady MłodzieżyPowołanie Rady Młodzieży

20.20.Narkotesty i alkomaty w szkołachNarkotesty i alkomaty w szkołach

21.21.Amnestia maturalnaAmnestia maturalna

22.22.Obowiązkowa matura z matematykiObowiązkowa matura z matematyki

Chyba pomysł umarłChyba pomysł umarł

Tak, ale co dalej?Tak, ale co dalej?

Zrealizowana i wycofanaZrealizowana i wycofana

Od roku szkolnego 2009/2010Od roku szkolnego 2009/2010

Chyba pomysł umarłChyba pomysł umarł
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Obietnice i pomysłyObietnice i pomysły

23.23.Możliwość zdawania filozofii na maturzeMożliwość zdawania filozofii na maturze

24.24.Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

25.25.Wycieczki patriotyczneWycieczki patriotyczne

26.26.Klasy i szkoły żeńskie i męskieKlasy i szkoły żeńskie i męskie

27.27.Zajęcia pozalekcyjne finansowane przez Zajęcia pozalekcyjne finansowane przez 
kuratoriakuratoria

Jest wykaz miejsc pamięci narodowejJest wykaz miejsc pamięci narodowej

??

Od roku szkolnego 2008/2009Od roku szkolnego 2008/2009

Chyba pomysł umarłChyba pomysł umarł

??
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Obietnice i pomysłyObietnice i pomysły

28.28.Trójki w szkołachTrójki w szkołach

29.29.Nowy nadzór, bez jakościNowy nadzór, bez jakości

30.30.Zmiana lektur szkolnych  Zmiana lektur szkolnych  

31.31.Kamery w szkołachKamery w szkołach

32.32.Bramki w InternecieBramki w Internecie

Tak, częściowoTak, częściowo

ZrealizowanoZrealizowano

PrzeszłPrzeszłyy

CzęściowoCzęściowo

CzęściowoCzęściowo
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Obietnice i pomysłyObietnice i pomysły
33.33.Tani podręcznikTani podręcznik

34.34.Ograniczenie wyboru podręczników przez Ograniczenie wyboru podręczników przez 
nauczyciela nauczyciela 

35.35.Uprawnienia ulgowych przejazdów nauczycieli Uprawnienia ulgowych przejazdów nauczycieli 
niepublicznychniepublicznych

36.36.Dodatkowe zajęcia sportowe dla zdolnychDodatkowe zajęcia sportowe dla zdolnych

37.37.Cenzura gier komputerowych Cenzura gier komputerowych 

38.38.Zatrzymywanie wagarowiczówZatrzymywanie wagarowiczów

Tak, częściowoTak, częściowo

Chyba pomysł umarł?Chyba pomysł umarł?

??

??

??

??
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Obietnice i pomysłyObietnice i pomysły
39.39.Narodowy Instytut WychowaniaNarodowy Instytut Wychowania

40.40.Biologia bez teorii DarwinaBiologia bez teorii Darwina

41.41.Opieka nad uczennicami w ciąży Opieka nad uczennicami w ciąży 

42.42.Projekt odebrania majątku ZNPProjekt odebrania majątku ZNP

43.43.Sala w MEN dla demonstrantówSala w MEN dla demonstrantów

Chyba pomysł Chyba pomysł 
umarł?umarł?

??

Chyba pomysł umarł?Chyba pomysł umarł?

??

WW budowie? budowie?
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Obietnice i pomysłyObietnice i pomysły
44.44.Odcinanie się kandydatów na dyrektorów szkół Odcinanie się kandydatów na dyrektorów szkół 

od ZNPod ZNP

45.45.Zakaz promocji homoseksualizmuZakaz promocji homoseksualizmu

46.46.Zakaz zatrudniania nauczycieli – Zakaz zatrudniania nauczycieli – 
homoseksualistówhomoseksualistów

??

??

??
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Największe zagrożeniaNajwiększe zagrożenia

 Polityka kadrowaPolityka kadrowa
 Zarządzanie strachemZarządzanie strachem
 Centralizacja – zawłaszczanie państwaCentralizacja – zawłaszczanie państwa
 Łamanie demokratycznych procedurŁamanie demokratycznych procedur
 Program „Zero tolerancji ...”  - dyscyplina Program „Zero tolerancji ...”  - dyscyplina 

zamiast wychowania zamiast wychowania 


