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APEL

Szanowny Panie Ministrze! 

Apelujemy  o  zmianę  organizacji  roku  szkolnego  2019/2020  i  przesunięcie  terminów

egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Mamy do czynienia

z pandemią koronawirusa – w tej wyjątkowej i dla wielu trudnej sytuacji pojawia się lęk o życie

własne i najbliższych, stres potęgują doniesienia o pandemii, oraz zmiana dotychczasowego rytmu

życia – zamknięcie w domach i brak kontaktu z rówieśnikami w realnym świecie. Wszystko, czego

teraz doświadczamy, wpływa negatywnie na kondycję psychofizyczną dzieci i młodzieży.

W sytuacji niepewności jak będą wyglądały najbliższe tygodnie brak jasnego stanowiska

rządu  w kwestii  egzaminów  może  budzić  frustrację  dużej  części  społeczeństwa  –  od  uczniów

zaczynając, na rodzicach i nauczycielach kończąc. Tym bardziej, że przystępowanie do egzaminu

ósmoklasisty czy matury – w obecnej sytuacji epidemicznej – byłoby narażeniem wielu uczennic

i uczniów, a także nauczycielek i nauczycieli, oraz członków komisji egzaminacyjnych na ryzyko

zakażenia COVID-19.

Jak  pokazują  doświadczenia  ostatnich  dni  przejście  na  nauczanie  zdalne  nie  wszędzie

zakończyło się powodzeniem – pojawiły się problemy techniczne, brak możliwości logowania do e-

dzienników i innych platform. W ocenie ekspertów nie ma możliwości, by przeprowadzić egzaminy

zdalnie.
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Nie  ma  żadnego  uzasadnienia,  by  w tej  wyjątkowej  sytuacji  czekać  do  ostatniej  chwili

i trzymać  w  niepewności  dzieci,  młodzież  i  rodziców,  przełóżmy  egzaminy,  skoro  w obecnej

sytuacji nie ma możliwości, aby przeprowadzić je bezpiecznie.

Terminy wskazane w harmonogramie egzaminów w obliczu rozwoju sytuacji epidemicznej

wydają się mało realne. Zwłaszcza, że powrót do tradycyjnego nauczania w szkołach 15 kwietnia

stoi pod znakiem zapytania. Co jeśli kwarantanna zostanie przedłużona o tydzień lub dwa? 

W  związku  z  pandemią  zbyt  wielu  kwestii  nie  jesteśmy  w  stanie  przewidzieć  czy

zaplanować,  z  tego  względu  –  dla  bezpieczeństwa  wszystkich  –  apelujemy  o  przerwanie

niepewności i jasne deklaracje resortu w zakresie przesunięcia terminów egzaminów zewnętrznych

i reorganizacji  kalendarza roku szkolnego 2019/2020, by możliwe było przygotowanie uczniów

do tych  egzaminów  i  rzetelna  realizacja  podstawy  programowej.  Taka  decyzja  uspokoiłaby

z pewnością uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  zdrowie  i  życie  są  najważniejsze,  a  egzaminy,  o  których

przesunięcie obecnie wiele środowisk apeluje, są niezwykle ważne dla przyszłości danego ucznia.

Są ich egzaminem dojrzałości. To my – dorośli, powinniśmy zrobić wszystko, by zagwarantować

dzieciom i młodzieży dobry, bezpieczny start w przyszłość. Janusz Korczak głośno dopominał się

o prawo dziecka do szacunku, podkreślał, że „nie ma dzieci – są ludzie”, dlatego namawiam: Panie

Ministrze, nie skazujmy dzieci i młodzieży na niepewność i dodatkowy stres. Przesuńmy egzaminy!
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