
Wnioski wypracowane przez ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju  

i przyj ęte jako uchwały IV Zjazdu  

 

 

1. Popieramy poselską inicjatywę nowej ustawy traktującej wyłącznie o oświacie 

polonijnej, zrównującej status prawny szkół społecznych i Szkolnych Punktów 

Konsultacyjnych. Zwracamy się jednocześnie z apelem do nowo powstałego 

Kongresu Oświaty Polonijnej, jako organu partnerskiego dla Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska”, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej o rozszerzenie działalności o dotychczas niezaangażowane środowiska 

oświatowe. 

 

2. Zaniepokojeni sytuacją oświaty polskiej na Litwie, spowodowanej wejściem w życie 

nowej ustawy pogarszającej sytuację prawną polskiego szkolnictwa i grożącej 

likwidacją wielu polskim szkołom, zwracamy się z apelem do władz polskich o dalsze 

wspieranie polskich organizacji na Litwie w ich działaniach na rzecz przywrócenia 

należnych im praw i możliwości. 

 

3. Apelujemy o przekazanie znacznie wyższych środków przeznaczonych na edukację 

polonijną i polską poza granicami kraju na ręce Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 

które dysponuje niezbędnym doświadczeniem i zapleczem. Umożliwi to istotne 

uproszczenie procedur wnioskowania o dofinansowanie działalności oświatowej, które 

w obecnie proponowanym kształcie stanowi ogromną barierę w skutecznym 

pozyskiwaniu środków. 

 

4. Apelujemy o rozszerzenie oferty i dostępności szkoleń dla nauczycieli polonijnych 

oraz kierowanie nauczycieli wykształconych w Polsce do pracy w szkołach na 

Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem Kazachstanu i innych krajów byłego 

Związku Radzieckiego, a także do krajów bałkańskich. Natomiast w przypadku 

krajów Unii Europejskiej i obu Ameryk należy wykorzystać potencjał nauczycieli 

polonijnych pracujących w szkolnictwie kraju zamieszkania. 

 



5. Apelujemy o jak najszybsze wprowadzenie ustawy o nauczycielach polonijnych, 

umożliwienie im awansu zawodowego oraz ewentualnego powrotu do zawodu 

w Polsce. 

 

6. Apelujemy o zwiększenie środków finansowych na: inwestycje, remonty, 

dokształcanie nauczycieli, podręczniki, wyjazdy dzieci i młodzieży, popularyzację 

grup folklorystycznych i inne potrzeby kulturalne i oświatowe w sytuacji uznania 

oświaty polonijnej za priorytet działań MSZ oraz stałego wzrostu liczby dzieci 

i młodzieży w wieku szkolnym poza granicami kraju. Równocześnie zwracamy uwagę 

na potrzebę zmiany dotychczasowych proporcji przekazywania finansów. 
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