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Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. 

 

Szanowny Pan 

Donald Tusk 

Prezes Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

Zgodnie z poczynioną przez Pana zapowiedzią od 2014 r. pierwsze klasy, w których 

uczyć się będą 6-latki, będą liczyć nie więcej niż 25 osób. Uważamy, że ograniczanie 

liczebności klas to słuszny kierunek. Jednak chcemy Pana uprzejmie poinformować, 

że działania władz miasta stołecznego Warszawy nie pokrywają się z powyższą 

deklaracją, a wręcz zmierzają w zupełnie przeciwnym kierunku.  

 

Zgodnie z ustaleniami Pana Koleżanek i Kolegów z Platformy Obywatelskiego, od 

września klasy w warszawskich szkołach mają liczyć co najmniej 26 osób. Jak Pan 

zapewne doskonale wie, dostawianie kolejnych ławek to żadne rozwiązanie. Nie 

godzimy się na to, by w ten sposób postępowano z uczniami i uczennicami 

warszawskich szkół. Dlatego zwracamy się do Pana o interwencję w tej sprawie u 

członków i członków partii, której jest Pan Przewodniczącym. Zapewne również 

zdaje Pan sobie sprawę z tego, że czynione przez Pana deklaracje nie powinny 

rozmijać się z rzeczywistością. 

 

Cieszymy się, że od 1 września 2015 r. dzieci czteroletnie, a od 1 września 2017 r. 

dzieci trzyletnie - będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach, a wprowadzone 

przez Państwa kilka lat temu opłaty za przedszkola zostaną zmniejszone. Jednak 

mamy również nadzieję, że za tymi deklaracjami pójdą odpowiednie środki 

finansowane. Gdyby tak się nie stało, Warszawa musiałaby przeprowadzić kolejne 

cięcia na żywym organizmie, jakim są warszawska oświata i dobro dzieci, któremu 

ma służyć. 

 

Już teraz warszawska Platforma Obywatelska wprowadza masowe zwolnienia, 

zwiększa liczebność szkolnych klas i przedszkolnych oddziałów oraz ogranicza 

liczbę godzin zajęć specjalistycznych przeznaczonych dla przedszkolaków z 

orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zwracamy się do Pana 

również o zajęcie stanowiska i interwencję w tej sprawie, która to interwencja 



powinna  doprowadzić do wycofania się władz miasta stołecznego Warszawy z cięć 

w stołecznej oświacie. 

 

Wszystko wskazuje na to, że w związku z Pana propozycjami, w kolejnych latach 

liczba dzieci w przedszkolach znacząco się zwiększy. Nie wyobrażamy sobie 

sytuacji, w której jedna osoba miałaby opiekować się grupą kilkudziesięciu 

maluszków. Stwarzałoby to olbrzymie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

dzieci. Taka sytuacja może mieć miejsce już od września br., chyba, że zajmie się 

Pan tą sprawą i warszawscy politycy wycofają się z absurdalnych pomysłów 

oszczędzania na opiece nad dziećmi i przyszłości kolejnych pokoleń. 

 

Z poważaniem 

 

Maciej Łapski      Janusz Stodulski 
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