
Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni  wyrażają swój głęboki 
sprzeciw wobec pomysłu likwidacji gimnazjów. Po wielu dyskusjach, przemyśleniach 
i konsultacjach doszliśmy do kilku wniosków, które naszym zdaniem, w pełni 
uzasadniają nasze stanowisko. 
Większość z nas nie była entuzjastami wprowadzenia gimnazjów, jednakże stało się 
to już 16 lat temu i obecnie stanowi już potężnie obudowaną strukturę, której 
zburzenie wiązało by się z ogromnymi kosztami. Tak ogromne fundusze mogłyby 
przykładowo zasilić infrastrukturę sportową, której tak bardzo w polskich szkołach 
brakuje lub poprawić warunki pracy- zmniejszyć liczbę uczniów w klasach, 
doposażyć szkoły. 
Kolejnym argumentem jest przekonanie, że zlikwidowanie gimnazjów nie naprawi 
problemu tzw. trudnej młodzieży. Problem ten dotknie finalnie szkół podstawowych. 
Większość z nas uczęszczała do 8-klasowej szkoły podstawowej i doskonale 
pamiętamy dyskusje o zagrożeniach jakie niesie przebywanie dzieci w „trudnym 
wieku” (popalających, często zaczynających pić, przeklinających i czasem nawet 
dość niebezpiecznych) wśród małych-  6,7 czy 8 letnich dzieci. Przesunięciem dzieci 
z jednej szkoły do drugiej nie naprawimy ich sytuacji życiowej czy nastawienia do 
szkoły. Ponadto,  według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych  to właśnie w 
szkołach podstawowych spotyka się więcej przypadków przemocy i problemów z 
zachowaniem wśród uczniów. 
 
Zawartość programowa i poziom nauczycieli, a nie struktura organizacyjna decydują 
o jakości edukacji. Gimnazja z pewnością trzeba poprawiać, zapewniać bardziej 
efektywną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, korygować program nauczania, by 
nauczyciele nie musieli wyłącznie przygotowywać uczniów do egzaminów, żeby 
wreszcie ukierunkować młodzież na rozwiązywanie problemów- nie testów. 
 
Dzisiejsze gimnazja to, oczywiście jak wszędzie poza wyjątkami, szkoły doskonale 
wyposażone, zapewniające wysoki poziom kształcenia i mnóstwo zajęć 
pozalekcyjnych. Międzynarodowy raport PISA uznał przecież niedawno naszych 
gimnazjalistów za jednych z najlepiej wyedukowanych na świecie.  
 
Nasi gimnazjaliści to ludzie otwarci, pełni inicjatyw, kreatywni, odznaczający się 
postawą obywatelską.  Wystarczy odwiedzić strony internetowe gimnazjów, by 
dowiedzieć się jak wiele się w tych szkołach dzieje.  
Musimy przygotowywać młodzież do bycia elastycznymi i mobilnymi, tego wymaga 
od nas teraźniejszość. Gimnazja są jednym z elementów takiego przygotowania. W 
czasach, gdy tak wielu Polaków decyduje się na emigrację nasz system musi 
spełniać wymogi europejskie- obecnie nie ma żadnego problemu, by dzieci rodaków, 
którzy wracają z emigracji mogły płynnie kontynuować naukę w Polsce. 
 
Nastolatki to trudna grupa wiekowa, praca z nimi nie należy do łatwych. Trzeba 
szczególnych umiejętności, ale dobry nauczyciel traktuje to jako wyzwanie. Takich 
nauczycieli nie brakuje. Pozwólmy im, czyli również nam spokojnie pracować, bez 
kolejnej rewolucji. Pamiętajmy, że w procesie edukacji spokój jest jednym z 
niezastąpionych elementów sukcesu. 
 
 


