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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII 

 
Projekt uchwały: w sprawie zmiany  uchwały  Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 

czerwca 2006 r. w sprawie: określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, 

psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Milanówek 

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 17.05.2012 r. do 23.05.2012 r.  

 

Nazwa organizacji wnoszącej opinię: Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Milanówek 

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:  

Stanowisko nasze dot. w/w uchwały jest negatywne  

Uzasadnienie:  

Prowadząc działalność harcerską na terenie naszego miasta, a szczególnie na terenie szkół i 

przedszkoli mamy bezpośredni kontakt z nauczycielami pracującymi z dziećmi i młodzieżą. 

Nasza organizacja jest organizacją wychowawczą, proponującą czynne spędzanie dzieciom 

czasu wolnego w sposób harcerski – zorganizowany – rozwijający dzieci zdolności i 

poszerzający zainteresowania. Dlatego właśnie współpracujemy z nauczycielami – 

specjalistami z placówek oświatowych. W naszych szeregach jest także wielu nauczycieli lub 

pracowników oświaty. Widzimy na co dzień ich zapał i zaangażowanie w pracę zawodową. 

Nie są to ludzie pracujący od godziny do godziny. To oni bardzo często pracują społecznie 

nie tylko w ZHP, ale jak widzimy także w pracy. Ponieważ każdy instruktor ZHP jest także 

wychowawcą – z uprawnieniami do pracy z dziećmi i młodzieżą,  dlatego z niepokojem 



obserwujemy poczynania innych gmin (mamy także kontakt z instruktorami – 

wychowawcami z innych miast). Do chwili obecnej mogliśmy poszczycić się tym, że nasze 

miasto nie poszło za modą sąsiadów i nie dało się dziwnej „modzie – wszyscy patrzmy i 

szukajmy błędów w oświacie”. Ale niestety dostaliśmy do konsultacji także i my propozycje 

uchwały. Musimy pomyśleć, czy idziemy tylko i wyłącznie za tą modą i nie wyłamujemy się 

(bo przecież sąsiedzi też tak zrobili), czy myślimy samodzielnie i zastanawiamy się, czy aby 

na pewno uderzamy w dobre miejsce. Czy myślimy wtedy o dzieciach i ludziach 

zajmujących się na co dzień dziećmi, czy może myślimy tylko i wyłącznie przez pryzmat 

pieniędzy. Dużo w Polsce ostatnio mówi się o oświacie bo najłatwiej uderzać w ludzi 

myślących, którzy nie będą krzyczeli ani strajkowali bo są odpowiedzialni za swoją pracę i 

powierzone im dzieci. Czy na pewno jest to posuniecie słuszne? Jakie przyniesie korzyści, a 

jakie straty? Dzisiaj specjaliści w oświacie – kto będzie następny, czy przedmioty 

artystyczne, sport, techniczne, zawodowe itd. itp. Abyśmy nie myśleli i nie zajmowali się 

problemami z innych dziadzin życia np. budownictwo, kanalizacja, transport, drogi, 

bezpieczeństwo, zdrowie i wiele, wiele innych.  

                                                                 Z upoważnienia  

                                                                      Komendy Hufca ZHP Milanówek 

                                                                     im. Janusza Kusocińskiego  

                                                                        Z-ca Komendanta Hufca ds.  

                                                                       Kształcenia i Pracy z Kadrą 

                                                                      Monika Piekut hm 

Milanówek, dnia: 22.05.2012r..                         ……….……………………………………….  
       Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię,   

      uprawnionej statutowo do reprezentowania  

             organizacji pozarządowej lub upoważnionej w tym celu  

 

 

 

 

 

 

____________________________  



Uwaga!  

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać na adres Referatu Oświaty Urzędu Miasta Milanówka, ul. 

Kościuszki 45, 05-822 Milanówka, złożyć osobiście lub przesłać dokument za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: oswiata2@milanowek.pl 


