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Podpisaną petycję prosimy odesłać na adres: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
z siedzibą w Warszawie, Skrytka pocztowa 146, 31-045 Kraków 1.
Zebrane apele zostaną przekazane zbiorczo do wskazanego niżej adresata.

APEL
Szanowna Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,
pragnę wyrazić uznanie dla wykonanych w Pani resorcie prac legislacyjnych przywracających rodzicom wolność decydowania o wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej ich dzieci, a także reformujących system oświaty.
Tym pozytywnym zmianom w systemie szkolnym towarzyszą jednak tendencje, które stawiają pod znakiem zapytania
konstytucyjne prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania zgodnego ze swoimi przekonaniami. Delikatna
materia wychowawcza dotycząca płci, ludzkiej seksualności i życia rodzinnego staje się coraz częściej domeną samozwańczych „ekspertów” z organizacji pozarządowych, prezentujących bardzo konkretne stanowisko światopoglądowe,
często zupełnie odmienne, a nawet przeciwne poglądom wyznawanym przez rodziców.
Z przykrością obserwuję, że znaczącym ułatwieniem ich działalności jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 1270),
które zobowiązuje szkoły i placówki edukacyjne do realizowania działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą
społeczność szkoły lub placówki. Działania te – w zakresie, w jakim dotyczą płci, seksualności i rodziny – afirmują styl
życia subkultur i grup definiujących się w oparciu o takie pojęcia jak tożsamość płciowa i orientacja seksualna.
Z tego względu budzi mój szczególny niepokój decyzja kierownictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego o współtworzeniu tzw. Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Obecność Związku, mającego reprezentować całe
środowisko nauczycielskie, wśród organizacji propagujących kontrowersyjną „perspektywę płci społeczno-kulturowej
(gender)”, wojujących ze specyficznie rozumianymi „stereotypami” podważa zaufanie do jego bezstronności. Przede
wszystkim jednak rodzi obawy o wpływ, jaki coraz liczniejszy udział nauczycieli w antydyskryminacyjnych „treningach” będzie miał na uczniów.
W związku z powyższym pragnę wyrazić nadzieję, że podejmie Pani Minister wszelkie możliwe działania, aby szkoła
nie stała się miejscem, w którym dochodzi do zaburzania harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, a w szczególności
podejmie prace nad zmianą wspomnianego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.

							

Z wyrazami szacunku,

czytelny podpis

dane kontaktowe :

(Wypełnij pola drukowanymi literami. Nie bądź anonimowy/a! Twój podpis odniesie skutek, gdy będzie wiadomo, kto go złożył)

adres (ulica, nr domu, nr mieszkania)

nazwisko
telefon

00-70-68

kod pocztowy, miejscowość
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie 00-695 przy ul. Nowogrodzkiej 42/501 (administrator danych) w celu
realizacji działań statutowych, tj. promowania, inicjowania oraz wspierania działań podkreślających wartość życia i rodziny. Podanie danych jest dobrowolne.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
w celu realizacji działań statutowych, to prosimy o przesłanie tej informacji w formie pisemnej na powyższy adres.
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