
 

 

Jesteśmy rodzicami, którzy nie zgadzają się z "reformą" edukacji proponowaną przez MEN,  

ponieważ krzywdzi ona nasze dzieci!. 

Jesteśmy zdeterminowani, by protestować, dopóki tej „reformy” nie zatrzymamy! 

Nasze wysiłki, aby rząd przesunął datę wprowadzenia zmian w oświacie przynajmniej o rok – spełzły na niczym.  

Pani minister Zalewska nie dopuściła rodziców do głosu. Nie uwzględniła opinii ekspertów, którzy krytycznie 

odnieśli się zarówno do sposobu przeprowadzania zmian, jak i do podstawy programowej. Na spotkanie, z którym 

wiązaliśmy duże nadzieje – nie przyszła i przysłała swojego zastępcę, który zamknął nam usta stwierdzeniem, że: 

"Tryb i tempo wprowadzanej reformy są wynikiem decyzji politycznej i uzależnione są od kalendarza wyborczego". 

Jesteśmy oburzeni! 

10 lutego przeprowadziliśmy Strajk Rodziców. 

Tego dnia nasze dzieci nie poszły do szkoły. To nie były wagary. To była lekcja wychowania obywatelskiego. 

Pokazaliśmy naszym dzieciom, że trzeba zabierać głos w sprawach, które nas dotyczą, że nie można przyzwalać  

na rzeczy niezgodne z logiką i naszym sumieniem.  

Do naszego protestu przyłączyło się wielu rodziców z Pomorza i z całej Polski.  

W wielu szkołach frekwencja była na poziomie 10-30%. Zauważyły nas media, zauważyli nas rządzący. 

To działa! 

Rodzice!  

10 marca 2017 roku  i każdego 10-go dnia kolejnego miesiąca  

nie posyłamy dzieci do szkół! 

Żądamy zaniechania  wprowadzania "reformy” oświaty w jej obecnym kształcie! 

Żądamy prawdziwych konsultacji społecznych! 

Żądamy uwzględniania opinii ekspertów! 

Żądamy referendum! 

TU NIE CHODZI O GIMNAZJA! STAWKĄ JEST PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI! 
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-reforma-edukacji/aktualnosci/news-protest-przeciwko-reformie-ustawy-zatrzymac-edukoszmar,nId,2349642 

http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/rodzice-manifestowali-z-bebnami-i-gwizdkami-przeciwko-reformie-edukacji,11774707/ 

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/326788-protesty-przeciw-reformie-edukacji-rodzice-wysla-dzieci-na-wagary 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ci-rodzice-raz-w-miesiacu-nie-kaza-dzieciom-isc-do-szkoly-To-protest-przeciwko-reformie-

PiS,wid,18696658,wiadomosc.html?ticaid=118975 

http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Rodzice-w-ramach-protestu-wysylaja-dzieci-na-wagary-00036557 

http://wyborcza.pl/7,75248,21344935,na-znak-protestu-nie-puszcza-dzieci-do-szkoly.html 

http://trojmiasto.onet.pl/protest-pod-kuratorium-oswiaty-w-gdansku-pokazemy-nasz-gniew-bedzie-glosno/kbyb7y1 

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Protest-100-bebnow-przed-kuratorium-Rodzice-przeciwko-reformie-n109874.html 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35612,21349317.html?i=17 

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/zatrzymac-edukoszmar-rodzice-przeciwko-reformie-szkolnictwa/6tjwg9f 

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Strajk-Rodzicow-dzieci-nie-poszly-do-szkoly-W-niektorych-placowkach-blisko-90-procent-nieobecnosci,a,70306 

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/56640-nie-puscili-dzieci-do-szkol-bo-nie-zgadzaja-sie-na-reforme-edukacji-to-nie-wagary 

http://trojmiasto.onet.pl/radio-gdansk-strajk-rodzicow-przeciw-reformie-edukacji-nie-puscili-dzieci-do-szkol/nmppj9c 

http://wyborcza.pl/7,75398,21359584,protest-rodzicow-przeciwko-reformie-edukacji-puste-klasy-przestrasza.html 

http://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu,96/gdansk-rodzice-protestuja-i-nie-posylaja-dzieci-do-szkoly,714556.html 

http://www.nowa.tv/24-godziny/strajkujacy-rodzice-zostawili-dzieci-w-domach,1413/ 

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/rodzice-protestuja-i-apeluja-aby-zatrzymac-edukoszmar,223644.html 

http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/protest-przeciwko-reformie-edukacji-dzieci-zostaly-w-domach,714584.html 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21358590,rodzice-z-gdanska-nie-poslali-dzieci-do-szkol-w-jednej-na-lekcjach.html 

http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/protest-przeciwko-reformie-rodzice-nie-poslali-uczniow-do-szkoly-wideo,11781274/ 

 



 

 

 

 

Rodzice! 

Pomóżcie nam zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum. 

Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku? 

TAK! 
 

Referendum ma sens, bo jeszcze możemy zatrzymać niedobrą "reformę" 

edukacji! 
Zbieramy podpisy do 31marca! 

 

Szczegółowe informacje znajdziesz tu: www.referendum-szkolne.pl/ 

 

 

Więcej informacji na temat strajku i zmian, które czekają nasze dzieci: 

www.strajk-rodzicow.pl 

oraz 

www.facebook.com/StrajkObywatelskiEdukacja/ 

oraz 

www.facebook.com/ZatrzymacEdukoszmar/ 

  

O dramatycznych skutkach reformy możecie Państwo dowiedzieć się więcej z ulotek: 

http://edukoszmar.pl/ulotki-dla-rodzicow-co-powinniscie-wiedziec-o-zmianach-w-edukacji-waszych-

dzieci/ 

 

Możesz skontaktować się z nami: 

kontakt@edukoszmar.pl 

  

 


