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W nawiązaniu do pisma VII.564.117.2020.AS z dnia 6 listopada 2020 r.
dotyczącego sprawy nauczyciela gdyńskiego liceum udzielam odpowiedzi.

W związku z licznymi, docierającymi do kuratorium zapytaniami w sprawie

działań podjętych wobec Pana

na stronie www.kuratorium.gda.pl
Oświadczenie w powyższej sprawie

opublikowałam w dniu 5 listopada 2020 r.
(kopię załączam).
W treści niniejszego Oświadczenia ustosunkowałam się do publikowanych
w mediach, a także wypowiadanych publicznie, np. przez Prezydenta Miasta Gdyni
nieprawdziwych informacji na temat rzekomych działań podjętych przez Pomorskiego
Kuratora Oświaty wobec tego nauczyciela. Tak jak wskazano w oświadczeniu,
do kuratorium wpłynęło zawiadomienie od rodziców liceum, które zgodnie z kompetencją
urzędów zostało przekazane w dniu 30 października 2020 r. dyrektorowi tej szkoły.
Sprawa została medialnie nagłośniona przez samego nauczyciela. Kurator Oświaty
nie wyciąga konsekwencji wobec dyrektorów, nauczycieli, czy uczniów uczestniczących
w manifestacjach. W żadnym przypadku podejmowane działania nie miały charakteru
naruszania wolności i praw obywatelskich. Każdy ma prawo do wyrażania własnych
poglądów. Kurator natomiast ma obowiązek reagować na sygnały, że mogło dojść
do uchybienia godności zawodu nauczyciela, w tym w szczególności w zapewnieniu
uczniom bezpieczeństwa tak psychicznego jak fizycznego.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Odnosząc się do prośby o przekazanie informacji o liczbie i treści skarg, jakie

wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gdańsku na działania podejmowane przez nauczycieli
w związku z protestami po 22 października informuję, że w tej sprawie do kuratorium
wpłynęło łącznie 11 sygnałów, które dotyczyły:

a) 2 przypadki działań nauczycieli, którzy zwracali uczniom uwagę, aby podczas
prowadzonych przez nich lekcji zdalnych nie demonstrowali symboli protestów
jako nakładki na swoich zdjęciach,
b) 2 przypadki działań dyrektorów szkół, którzy za pomocą komunikatorów rozsyłali
do uczniów informację, że są z nich dumni z powodu ich udziału w protestach,

c) 7 przypadków dotyczyło zachowań nauczycieli mogących wskazywać między

innymi, na uchybienie godności zawodu nauczyciela (np. zachęcanie uczniów
do udziału w protestach, swoją postawą i zachowaniem dawanie swoim uczniom
sygnału o akceptacji i przyzwoleniu do łamania prawa, stosowania wulgarnych
zachowań itp.)
We wszystkich sprawach dyrektorzy szkół i placówek zostali poproszeni o ustosunkowanie

się do treści ww. zgłoszeń.
Jednocześnie informuję, że nie zbierałam i nie przekazałam Ministerstwu Edukacji
Narodowej danych osobowych dotyczących uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół,

którzy brali udział w manifestacjach lub w inny sposób okazywali swoje poparcie
dla sprawy.
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