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Niepowodzenie reformy obniżenia wieku szkolnego w Polsce ma wiele przyczyn, jednak główną jest 
ignorowanie szkolnej rzeczywistości przez władze oświatowe. Minister Katarzyna Hall przystąpiła do 
wprowadzenia reformy w 2008 roku, przy zlekceważeniu perspektywy zwykłej rejonowej szkoły 
publicznej, borykającej się z masą bardzo przyziemnych problemów, przede wszystkim finansowych. 
Dlatego projekt rządowy, który zakładał wprowadzenie wszystkich 6-latków do szkół w latach 2009-
2011, musiał być trzykrotnie przesuwany w czasie ustawami sejmowymi w latach 2009, 2011 i 2013. 
Autorzy reformy po początkowych zapewnieniach o dobrym stanie przygotowania szkół do reformy, 
musieli wprowadzać kolejne odroczenia tego projektu. Najnowsza regulacja w tym zakresie, nowelizacja 
ustawy oświatowej z 2013 roku, według której do szkół ma trafić w roku 2014 pół rocznika 6-latków, 
a w roku 2015 cały rocznik 6-latków, z pewnością nie jest ostatnim słowem ustawodawcy. Kolejna jej 
zmiana będzie konieczna jeszcze przez wrześniem 2014 roku.

Szkolna rzeczywistość to zaniedbania organizacji pracy szkół, które stanowią prostą konsekwencję 
braku odpowiednich, określonych przepisami prawa standardów w zakresie infrastruktury edukacyjnej. 
Wyjątek potwierdzający regułę stanowią wyrywkowe przepisy określające liczebność dzieci 
w oddziałach świetlicowych, obligatoryjne wyznaczenie miejsca na pozostawienie podręczników 
w szkole czy przepisy wymagające zapewnienia ciepłej wody i mydła. Nawet te przepisy regulujące 
jedynie wycinki szkolnej rzeczywistości są powszechnie ignorowane. Tym gorzej wyglądają obszary, 
w których szkoły nie są zobligowane do przestrzegania standardów, takich jak: prowadzenie stołówki, 
zapewnienie szatni czy zapewnienie odpowiedniej przestrzeni tj. liczby metrów na jednego ucznia. 
Regulacje prawne dotyczące warunków nauki i opieki nad dziećmi w placówkach szkolnych są w Polsce 
o wiele skromniejsze niż analogiczne regulacje dotyczące organizacji życia w zakładach penitencjarnych 
czy warunków hodowli zwierząt.

Kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej z pewnością jest dobrze poinformowane o tym, 
jak wygląda szkolna rzeczywistość. Od początku wdrażania reformy otrzymuje dokumenty 
przedstawiające realne problemy szkolnictwa i od początku konsekwentnie je ignoruje. Stowarzyszenie 
i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców oprócz licznych listów do Ministra Edukacji Narodowej przekazało 
w latach 2011-2012 trzy obszerne raporty zawierające blisko 2 tysiące konkretnych sygnałów 
o problemach w konkretnych szkołach w całym kraju. Problemy dotyczyły braku szatni, stołówek, 
kuchni, wydzielonej przestrzeni dla uczniów młodszych, miejsc do zabawy czy opieki pozalekcyjnej 
oraz bardzo poważnych braków w zakresie sprawowanej opieki nad uczniami w szkole i w czasie 
przejazdu na zajęcia. MEN już w 2011 roku otrzymało od Fundacji analizę prawną, która ostrzegała 
o naruszeniu prawa międzynarodowego z racji ograniczenia prawa do nauki w godziwych warunkach 
i o możliwych pozwach wobec Państwa Polskiego z tego tytułu. W świetle relacji zawartych w niniejszym 
Raporcie należy stwierdzić, że w żadnym z wymienionych powyżej zakresów nie odnotowano poprawy 
sytuacji.

Autorzy reformy edukacji mimo tych alarmujących doniesień przez szereg lat nie podjęli próby zmiany 
szkolnej rzeczywistości, ograniczając się do budowy placów zabaw. Pominięto tak kluczowe kwestie 
jak szkolenia nauczycieli, wyposażenia sal, zapewnienie dodatkowej opieki w klasach młodszych. 
Nie wprowadzono nowych przepisów, nie określono zakresu koniecznych zmian, nie przekazano 
odpowiednich funduszy, ani nie przekazano rodzicom skutecznych narzędzi do egzekwowania 
standardów, których również nie wyznaczono. Ponadto podstawa programowa, w założeniu 
przygotowana dla o rok młodszych uczniów, w praktyce jest dla nich za trudna, ponieważ w sposób 
machinalny przenosi oczekiwania stawiane dotąd 7-latkom, na 6-latki. Uderza również fakt, 

Wstęp do raportu
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że ministerstwo nie przygotowało podstawy programowej na trwający już 5 rok okres przejściowy. 
Doprowadziło to do niespotykanego dotąd bałaganu w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Niniejszy Raport pokazuje konsekwencje powyższych działań i zaniedbań, szkolną rzeczywistość, 
w której funkcjonuje na co dzień 5. milionów polskich uczniów i ich rodziców oraz 600 tysięcy nauczycieli. 
Rzeczywistość, w której MEN chciałoby obowiązkowo umieścić 6-latki, a która nie przypomina obrazu 
z propagandowych ulotek, rozdawanych w pociągach, ani pokazywanych w telewizyjnych spotach. 
Relacje rodziców z konkretnych placówek podzieliliśmy na tematyczne fragmenty. Całość uzupełniają 
listy do ministerstwa wraz z odpowiedziami MEN oraz artykuł konsultanta metodycznego na temat 
podstawy programowej.

Tomasz Elbanowski
Pełnomocnik Wniosku o referendum edukacyjne 

„Ratuj maluchy i starsze dzieci też”
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SP nr 113, Wrocław:
Już w zerówce rodzice dostawali kartki z prośba o przyniesienie wielopaku papieru toaletowego, 
ręczników papierowych i mydła. W tej chwili w I klasie jest tak samo. Dodatkowo moje dziecko chodzi 
też na świetlicę, więc poza zestawem do klasy, dostałam też karteczkę ze świetlicy, do której muszę 
przynieść 30 zł na semestr lub kupić: artykuły papiernicze, drobne zabawki, środki higieniczne. Według 
mnie jest to żenujące, by prosić rodziców o mydło czy papier toaletowy.

SP im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim:
W czerwcu Dyrektor zapewniał nas, rodziców, że szkoła jest wspaniała, warunki super i przygotowana 
nawet na przyjęcie 6-latków. Po uroczystym rozpoczęciu roku poszliśmy z dziećmi do klas. Klasa się 
okazała „goła”. Oprócz tablicy, biurka i ławek (każdej innej) oraz 2 półeczek nie było nic. Dyrektor 
tłumaczy się, że meble zamówione, ale nie dotarły jeszcze. Sami kupiliśmy wykładzinę, żeby dzieci 
w przerwie mogły chociaż na chwilę odpocząć, skrzynię na stroje sportowe. A wyboru nie mamy, jest 
jedna szkoła w naszej miejscowości.

SP w Lidzbarku:
Prywatnie zakupiliśmy regały z szufladami i gry planszowe – myślę, że rząd na to liczy…

SP nr 22, Bielsko-Biała:
Problemem szkoły jest brak środków finansowych na cokolwiek. Szkoła zdobywa pieniądze dzięki 
składkom rodziców, rokrocznie dzięki konkursowi na zbiórkę makulatury (kto przyniesie więcej).

ZS w Kamionce, woj. lubelskie:
Szkoła jest niedoinwestowana, oddziały są przepełnione, a Urząd Gminy, który dofinansowuje szkołę, 
kieruje się tylko minimalizacją kosztów, a nie dobrem dzieci.

SP nr 19, Gdańsk:
Szkoła stosunkowo nowa, wybudowana na 900 osób uczęszcza 1400 – również gimnazjum, 
osobny korytarz dla zerówek (niestety, wejść należy wejściem głównym i tułać się przez całą szkołę 
do skrzydła zerówkowego – tamtejsze wejście zamknięte z powodu braku pieniędzy na remont 
schodów, które zostały uznane jakieś 2 lata temu za niebezpieczne i do tej pory nie doczekały się 
naprawy).

SP nr 19, Gdańsk:
Nagminny niedostatek wszystkiego – papier toaletowy, w salach panie pilnują, bo to my, rodzice, 
kupowaliśmy na początku roku, ale jak mieli zastępstwo i córka trafiła do świetlicy to już papieru nie 
uświadczysz – prozaiczne, niemniej dla małego dziecka ważne.

Zespół Szkół nr 4 w Wołominie:
Oczywiście, szkoła nie ma funduszy nie tylko na plac zabaw, ale także na wyposażenie sal. 
W zeszłym tygodniu udało mi się umówić znajomego stolarza, aby wykonał w niskiej cenie szafki na 
kosze z zabawkami. Szafki te będą finansowane ze składek rodziców. Jak wyraziła się pani 
wychowawczyni: „większość rzeczy, które w tej sali Państwo widzą, zostało zakupione ze składek 
w poprzednich latach”.

SP nr 23, Szczecin:
Boisko szkolne: Plac zabaw remontowany jest już 2 lata. I jak na razie środków finansowych nie ma, 
chociaż plac zabaw ma być podobno na koniec tego roku szkolnego 2013/2014.

Finansowanie
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SP nr 11, Katowice:
Szkoła organizuje festyny i zbiera pieniądze (NASZE) na różne doposażenie bo generalnie na nic nie ma 
funduszy.

SP nr 17 w Żorach:
Szkoła ma problemy z ubikacjami, w których nie ma mydła, ciepłej wody i papieru! Wszelkie pomysły 
poprawy sytuacji – ze strony Rady Rodziców – spełzły na niczym, ze względu na brak funduszy.

ZS w Toruniu:
Szkoła cały czas boryka się z problemami finansowymi, pani dyrektor walczy o stołówkę, którą chcieli 
zlikwidować (ponieważ nie opłaca się utrzymywanie stołówki – rodzice płacą przecież tylko za surowce), 
niestety stołówka i tak jest tak mała, że tylko połowa chętnych ma możliwość zjedzenia ciepłego posiłku 
(gimnazjum i podstawówka). Ostatnio pani dyrektor prosiła o pieniądze na nowe ogrodzenie (ponieważ 
obecne zagraża bezpieczeństwu dzieci, otrzymała pieniądze tylko na bramki wejściowe do ORLIKA).

SP nr 1 w Swarzędzu:
W związku z przymusem zwiększenia ilości sal do nauki informatyki, zerówki szkolne zostały 
usunięte ze Szkoły Podstawowej i znalazły swoje miejsce w... GIMNAZJUM! Zostały tam wydzielone 
2 sale, które są wykorzystywane dla 4 klas zerowych (system pracy – dwuzmianowy, dzieci kończą 
edukację po godzinie 17!) Sale – tragedia! Co prawda odmalowane olejną farbą na nowo, jednak 
surowe i koszmarne! Zabawki pamiętają czasy PRL i to w dosłownym słowa znaczeniu. Zabawki 
edukacyjne, kompletne puzzle, klocki o różnym typie łączenia? Tego w tych salach dzieci na pewno 
nie zastaną. Rodzice sami musieli zakupić firanki, dywany, wybłagać rolety, by południowe słońce 
nie świeciło dzieciom w oczy...

SP nr 132, Warszawa:
Szkoły nie są przygotowane nawet na 7-latki. Zostaliśmy poproszeni o zakupienie tablic korkowych, 
żeby Pani mogła przypinać do nich nowo poznane literki i inne materiały. Teraz prosi się nas o zakup 
zasłonek, bo nie ma czym zasłonić okien przed rażącym w oczy słońcem.
Nie ma pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne dla 6-latków i starszych. Dzieci mają jedynie zajęcia 
recytatorskie i z języka migowego. Może będzie kółko teatralne, ale nic więcej. Dlatego na świetlicy 
często dzieci oglądają bajki. Dzieci jest dużo i jest bardzo głośno.

SP, Biecz:
O tablicy interaktywnej możemy pomarzyć, komputery w ilości 10 sztuk z 2003 roku, ciągle się 
zawieszają, 5 słowników języka angielskiego na całą szkołę. DVD w sali to rarytas, jak i telewizor. 
Remonty dokonywane są przez sponsorów (czytaj rodziców) lub ze Stowarzyszenia działającego przy 
szkole. Brak Internetu bezprzewodowego, a ten, co jest w sali komputerowe,j to więcej go nie ma niż 
jest. Szkoła ma 200 uczniów.

SP nr 9 w Olkuszu:
Budynek szkół jest ocieplony i ma wymienione okna, jednak w środku nie jest wyremontowany. W salach 
głównie stare, wysłużone meble. Łazienki w fatalnym stanie. Brak papieru, mydła, ręczników. Brak 
stołówki.

SP nr 56 w Łodzi:
Moja córka obecnie jest uczennicą klasy 4. Przez ostatnie 3 lata rodzice składali się na: papier, ksero, 
papier toaletowy, mydło. Przynosiliśmy do szkoły zszywki, spinacze, długopisy; kupiliśmy tablice 
korkowe, a inni rodzice dywan. W ubiegłym roku dyrektor załatwił używane meble i rodzice wywozili 
stare, malowali klasy (za własne pieniądze kupując farby, środki czystości itp.), sprzątali, myli okna, prali 
wykładziny, zasłony, rolety.

SP nr 17, Rzeszów:
W kwestii przygotowania szkoły... BRAK TABLICY W KLASIE! To po prostu jakaś paranoja, niebawem 
będą uczyć się literek. Zabawki przynoszą rodzice i są pożyczane ze świetlicy. Dywan i szafki klasowe 
Panie musiały organizować same.
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SP nr 9, Skierniewice (w Zespole Szkół Integracyjnych):
Papier toaletowy, ręczniki papierowe, papier ksero – albo trzeba się składać, albo donieść do szkoły.

SP nr 6, Grodzisk Mazowiecki:
Bezpłatna szkoła, do której trzeba kupić wszystko – pomijając coraz droższe książki, po papier toaletowy, 
papier do drukarki, mydło i ręczniki, kończąc na dobrowolnym kwiatku w doniczce. O dywanie nie 
wspomnę, bo i tak nie ma co go pod ławki kłaść...

SP nr 95, Kraków:
Co roku kupujemy do szkoły różne rzeczy, parę lat temu zaczynaliśmy nawet od tablicy i mebli do klasy, 
malowania klas itd. W tej chwili kupiliśmy żaluzje, bo szkoły na to nie stać. Generalnie większość 
wyposażenia jest z ubiegłych lat. Składamy się na ksero i środki czystości.

ZSO w Wolicy:
Nawet papier toaletowy musieliśmy przynieść, żeby dzieci miały w razie czego, bo często w toalecie 
go brak.

SP nr 1, Murowana Goślina:
Wiele klas nadaje się do remontu, ale zostaną wyremontowane tylko, jeśli zrobią to rodzice 
(zrzuta na farby lub załatwiony sponsor). W ubiegłym roku rodzice organizowali różne festyny 
i prowadzili zbiórkę pieniędzy na piłki na wf... (dzieci robiły kartki świąteczne, które były sprzedawane 
na ten cel).

SP, Odrzykoń:
Klasa mojego dziecka wygląda we wrześniu tak, że dzieci siedzą tylko w ławkach. A jeśli na podłodze 
to bez dywanu, pod drzwiami na „gołej”, zimnej ziemi bo dywanu brak. Jedna z dziewczynek podarła 
spodnie bo listwa przypodłogowa w klasie jest roztrzaskana, sala z odzysku, no bo trzeba było gdzieś 
wsadzić dzieciaki, aby dostać etat dla nauczycieli.
Na pytania o dywan i przeniesienie do innej większej klasy – dyrektor odpowiada, że poszuka starego 
chodnika w domu... W efekcie jeden majętniejszy rodzic zakupił dywan na własny koszt.
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SP nr 277, Warszawa:
Wybudowano piękny nowiutki plac zabaw dla dzieci – tyle tylko, że według regulaminu jest to plac 
zabaw przeznaczony dla dzieci od lat 7 i nie mogą z niego korzystać 6-latki z zerówki – muszą chodzić 
dalej na klepisko z metalowymi drabinkami. Ale teren zabaw jest!

SP nr 2 w Skawinie, woj. małopolskie:
Brak placu zabaw, mimo że jest miejsce, gdzie mógłby powstać.

SP i Gimnazjum w Raciechowicach:
Brak placu zabaw (jakiegokolwiek).

SP nr 18, Bielsko-Biała:
Brak placu zabaw, jest ministerialne szkolne boisko.

SP nr 5 w Ełku:
Nie ma placu zabaw.

PSP nr 31, Częstochowa:
Nie ma placu zabaw, jedynie „wybieg” ułożony z popękanego asfaltu, poprzerastanego korzeniami, 
pełno na nim potłuczonych szkieł. W ubiegłym roku zrobiono boisko, ale nie wzięto pod uwagę potrzeb 
małych dzieci. Ogrodzenie jest niekompletne.

SP nr 9, Wejherowo:
Placówka nie dysponuje placem zabaw.

Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie:
Największa podstawówka plus gimnazjum. 5 klas pierwszych w tym roku w każdej około 28 uczniów. 
Brak jakiegokolwiek placu zabaw.

Zespół Szkół nr 4 w Wołominie:
Szkoła posiada salę gimnastyczną lecz nie posiada żadnego placu zabaw, ani boiska, czy skweru. Teren 
wokół budynków jest wyłożony kostką i podzielony przede wszystkim na kwatery parkingowe. 
Ponieważ nie ma gdzie wyjść, a wychowawczynie nie mają żadnej pomocy i są same z grupami 
zerówkowymi, to dzieci nigdzie nie wychodzą. Spędzają cały czas w murach szkoły, jedynym 
bonusem jest wietrzenie sal.

SP nr 23, Szczecin:
Boisko szkolne: Plac zabaw remontowany jest już 2 lata. I jak na razie środków finansowych nie ma, 
chociaż plac zabaw ma być podobno na koniec tego roku szkolnego 2013/2014. Obecnie dzieci wychodzą 
przed szkołę i bawią się na betonowym chodniku.

SP w Lubrzy (woj. opolskie):
Podwórko szkolne nie jest wyposażone w plac zabaw.

SP nr 11, Katowice:
Owszem jest ładny plac zabaw, ale dzieci w szkole się nie bawią tylko uczą, nie ma żadnej zabawy 
są obowiązki.

Zespół Szkół w Serbach:
Placu zabaw szkoła nie posiada.

Place zabaw
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Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu:
Brak boiska szkolnego, uczniowie spędzają czas na terenie między budynkiem a aulą szkoły, brak placu 
zabaw dla dzieci młodszych.

SP nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach:
Nie ma dla dzieciaków placu zabaw.

SP nr 5 w Chorzowie:
Wychodzenie w ciepłe dni na przerwy na szkolne patio wiąże się z rozwojem wyobraźni i kreaty-
wnego myślenia dzieci, gdyż o jakichkolwiek placach zabaw czy czymkolwiek również nie ma co 
marzyć.

SP, Izabelin:
W Izabelinie szkoła podstawowa funkcjonuje w nowym budynku, gdzie podobno dzieci mają nawet 
swoje własne szafki (i nie muszą codziennie nosić wszystkich przyborów), ale… przed szkołą jest piękny, 
nowy, kolorowy plac zabaw, ogrodzony równie piękną i kolorową taśmą uniemożliwiającą dostęp 
do niego. Dobrze wygląda na zdjęciach w lokalnej gazecie, ale maluszki z niego nie korzystają...

SP nr 11 w Grudziądzu:
Szkoła nie posiada sali gimnastycznej, boiska ani placu zabaw, chociaż utworzone są w niej również 
oddziały zerówki.

SP w Nałęczowie:
Brak placu zabaw.

SP nr 95, Kraków:
Placu zabaw nie ma wcale (jest w planach), tylko asfaltowe boisko przed szkołą.

SP nr 4, Brodnica:
Gimnastyka odbywa się w budynku szkoły, czyli dzieci niezależnie od pogody muszą ubrać się 
i powędrować na drugą stronę budynku i zejść do „sali gimnastycznej”. Sala gimnastyczna dla 
najmłodszych zrobiona jest w pomieszczeniu, które mnie skojarzyło się z korytarzem piwnicznym. 
Na środku sali są duże betonowe filary owinięte materacami.

SP nr 6, Pruszków:
Na terenie szkoły nie ma placu zabaw. Dzieci wychodzą na plac zabaw znajdujący się na najbliższym 
osiedlu (z którego korzystają również dzieci z osiedla oraz prywatne przedszkole). Wychowawca 
wychodzi poza teren szkoły z kimś do pomocy np. z woźną.

SP nr 1 w Drezdenku:
Boisko szkolne jest wspólne dla całej społeczności szkolnej, brak placu zabaw dla 6-latków, wszyscy 
biegają i nie patrzą na maluchy, moja córka będąc w szkole (była odebrać starszego kolegę), na przerwie 
została potrącona i upadła.
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SP nr 2, Międzychód:
Klasy dla dzieci małych są kompletnie nieprzystosowane do 6-latków. Ławki zajmują całą klasę, od 
ściany do ściany, całkowity brak przestrzeni do zabawy i przysłowiowy dywan ma metr na metr, ciasnota 
ogólna!

SP w Sońsku:
Wejście do szkoły obskurne, brak jakiegokolwiek zagospodarowania przed szkołą (nie ma boiska, brak 
placu zabaw), ciemny korytarz, w klasach ohydne podłogi wymagają wymiany (na całą szkołę tylko w 
dwóch klasach są porządne podłogi). Sale są cuchnące i małe, brak miejsca na kącik z dywanem. Poza 
tym stare meble, brak szafek (dwa lata temu zostały odnowione ławki i krzesła). Na wszystko brakuje 
pieniędzy w gminie.

SP w Grojcu:
Klasy nie są odpowiednio przygotowane. Nie ma ławek, pomocy dydaktycznych czy miejsca na zabawę.

SP nr 2, Brzeziny:
Żadna klasa poza zerówkami nie posiada wystarczająco dużego dywanu i miejsca do zabawy. W klasach 
są bardzo małe dywany, które ledwo mieszczą 20 dzieci w ścisku. Co dopiero mówić o 30.

SP nr 5 w Ełku:
Dywany owszem są w klasach, ale pod ławkami, na moje pytanie jak wyglądają zajęcia na dywanie, 
pani wychowawczyni odpowiedziała: „a co pani sobie myśli, że jak będę te ławki na jednej lekcji 
wynosiła na korytarz, a na następnej z powrotem ustawiała???” Jak ktoś pyta to dywan jest :(

SP nr 4 w Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie):
W klasie 25 uczniów, klasa mieszana 7- i 6-latki. Ławek 13. Dywanu nie ma gdzie położyć. Nauczycielka 
próbowała robić przerwy według potrzeb uczniów, ale nie da się – starsze klasy w czasie przerw 
„dzwonkowych” ryczą za drzwiami, pierwszaki się dekoncentrują, więc lekcja trwa 45 minut i dzieci 
wychodzą na przerwy z innymi klasami.

SP nr 81 w Gdańsku Osowej:
W salach nie ma miejsca na zabawę – klasy mają po 25 uczniów, nawet klasa 6-latków.

Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie:
W klasach lekcje tylko w ławkach, żadnych innych zajęć. 45 minut lekcji i przerwa.

SP nr 11 w Inowrocławiu:
Ławki jedna przy drugiej nie pozwalały nawet na uatrakcyjnienie zajęć poprzez prowadzenie zabaw 
ruchowych.

SP nr 1 w Ząbkach:
Sale: Są zbyt małe, więc nie ma miejsca na duży dywan czy zabawę z tyłu sali.

SP nr 23, Szczecin:
Klasy: Tradycyjnie umeblowane – tak jak w latach 80. Ławki poustawiane jedna za drugą. Dywanika, na 
którym mogłyby usiąść, nie ma.

Zespół Szkół w Serbach:
Brak miejsca na tzw. kąciki zabaw (o sali zabaw nie ma co nawet marzyć), dywan nauczyciel rozkłada 
na chwilę i musi go złożyć, ponieważ nie ma miejsca, by został na stałe.

Kąciki zabaw
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SP nr 1 w Luboniu:
Sale nie mają miejsca do zabaw – które przecież miały być, dzieciaki w pierwszej klasie siedzą kilka 
godzin w ławce czasem bez możliwości wyjścia na przerwę (nauczyciel zabrania).

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu:
Żadna sala nie ma kącika relaksacyjnego dla uczniów, ławki kończą się na szafkach plastycznych. Nie ma 
mowy nawet o porządnej przerwie śródlekcyjnej.

SP nr 11 w Warszawie:
Aż strach myśleć, co będzie jak maluchy tafią do takiej szkoły, te dywaniki w klasach to fikcja, z której 
nikt nie korzysta.

SP nr 5 w Chorzowie:
30-osobowe klasy mieszczące jedynie stoliki, więcej miejsca na nic nie ma.

SP nr 4, Jasło:
Pierwsze klasy w tym roku szkolnym (2013/2014) razem z 6-latkami są 32-osobowe, nauka w ławkach 
od dzwonka do dzwonka, nie ma żadnych dywanów do zabawy (nawet gdyby były, to nie ma miejsca 
na ich rozłożenie – klasa szczelnie wypełniona ławkami i krzesełkami). Świetlica mała, wszystkie dzieci 
razem (brak wydzielonego miejsca dla 6-latków).

Szkoły Podstawowe w Płocku:
Sam osobiście zastanawiałem się czy obecnie 6-letnią córkę nie posłać do szkoły. Niestety, po wizytacji 
szkół i zadaniu dodatkowych pytań Dyrekcji nie zdecydowałem się na posłanie dziecka do pierwszej 
klasy, gdyż szkoły nie nadaje się dla 6-latków. Przede wszystkim nie ma klasy, gdzie dziecko mogłoby 
usiąść w przerwie na dywaniku i się pobawić.

SP nr 60, Bydgoszcz:
Jako rodzice mamy rozpatrzyć temat siedziska na krzesła (grube, typu poduchy), ze względu na 
praktyczne zastosowanie. Tego typu siedziska można zakupić ze zdejmowaną poszewką do prania, 
łatwo je przenosić i układać. Niestety, cena waha się od 30-50 zł, co przekracza możliwości funduszu 
klasowego. Lekcje będą ciekawsze i dzieci lepiej reagują, gdy zbierze się je wszystkie razem pod tablicą. 
To czemu w sali nie ma żadnego dywanu, kącika na tego rodzaju zajęcia?! Przecież szkoły są gotowe! 
O tym, że brakuje papieru toaletowego w łazience i jest bardzo niebezpieczne przejście przez ulicę, nie 
wspomnę.

SP nr 17 w Żorach:
Lekcje dla I klas to bite 45 minut w ławce, szkoła nie posiada absolutnie żadnego kącika do zabaw. 
Jedyną lekcją, na której pani zadbała o niewielką zabawę w postaci śpiewu i ruchu, jest angielski.

SP nr 45, Wrocław:
Na dniach otwartych widzieliśmy, że tzw. dywanik zajmował w klasie skrawek miejsca – z trudem 
pomieści się na nim 20 dzieci. Przy takim upakowaniu klas, jakie zostało zaplanowane od września, 
dywan chyba będzie na korytarzu, bo przecież gdzieś trzeba ustawić ławki.

SP nr 9 w Olkuszu:
Udogodnień dla maluchów nie zauważyłam prócz niewielkiego dywanika.

SP nr 2 w Głogowie:
Do dziś nie ma żadnego boiska przeznaczonego dla maluchów (a było obiecane), w klasach I-III są 
wprawdzie dywaniki, ale i tak dzieci z nich nie korzystają tak często jak miały (ponoć mogły się także 
na nich bawić).

SP nr 6, Grodzisk Mazowiecki:
Dywan w klasie? Jaki dywan? Nie ma żadnego dywanu, są tylko ławki od tablicy po koniec klasy. 
Współczuję dzieciom 6-letnim w pierwszej klasie.



13Szkolna rzeczywistość – RAPORT 2013/14

SP nr 95, Kraków:
Niestety, „kącik” do zabawy dla dzieci młodszych to fikcja (mimo starań wychowawców), ponieważ 
ławki ustawione są prawie równo z biurkiem nauczyciela.

SP, Odrzykoń:
Klasa mojego dziecka wygląda we wrześniu tak, że dzieci siedzą tylko w ławkach. A jeśli na podłodze, 
to bez dywanu, pod drzwiami na „gołej”, zimnej ziemi, bo dywanu brak. Jedna z dziewczynek podarła 
spodnie bo listwa przypodłogowa w klasie jest roztrzaskana, sala z odzysku, no bo trzeba było gdzieś 
wsadzić dzieciaki, aby dostać etat dla nauczycieli.
Na pytania o dywan i przeniesienie do innej większej klasy – dyrektor odpowiada, że poszuka 
starego chodnika w domu... W efekcie jeden majętniejszy rodzic zakupił dywan na własny koszt.

SP w Kobylnicy:
Niby zerówkowicz i pierwszoklasista ma się jeszcze bawić i uczyć przez zabawę, a w rzeczywistości jest 
tak, że większość czasu dzieci w naszej szkole spędzają w ławeczkach szkolnych i mają dwie przerwy po 
20 minut na zabawę!!! Dodam, że w pierwszej klasie moja córka musiała już umieć czytać i pisać.

SP nr 4, Brodnica:
Dywan woła o pomstę do nieba, zniszczony wieloma latami chodzenia po nim w butach, podłoga pod 
nim jest nierówna i to dzieci muszą uważać na odstające brzegi i one są odpowiedzialne za to, by się 
nie przewrócić. Kiedy wychodzą z łazienki, muszą się pilnować, bo tam dywan się oderwał i potrafi 
zablokować drzwi.

SP nr 9, Piekary Śląskie:
Miały być robione przerwy w trakcie zajęć, aby pierwszoklasiści przyzwyczajali się do siedzenia 
w ławkach... tymczasem już od pierwszej lekcji dzieci musiały wytrzymać 45 minut w ławce!
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SP nr 2, Międzychód:
Szkoła podstawowa i gimnazjum mają jedną wspólną świetlicę i wszyscy jedzą posiłek razem. Stoliki 
przykryte ceratami z poprzedniej epoki, do siedzenia zdezelowane taborety. Małe dzieci z klas 1-3 
siedzą podczas obiadu obok gimnazjalistów. Taborety są zbyt wysokie i małym dzieciom zwisają nogi!

ZS, Łowyń:
Brak stołówki (jedynym posiłkiem są kanapki przygotowane przez rodziców).

ZS w Starych Bogaczowicach:
W szkole brak możliwości wykupienia posiłków, brak stołówki/jadalni.

SP w Dziwnowie:
O ZGROZO nie ma oddzielnej stołówki – w tym samym czasie co uczniowie ze stołówki korzystają 
dorosłe osoby, skierowane z opieki społecznej. W czerwcu i we wrześniu ze stołówki korzystają także 
wczasowicze.

SP nr 2 w Skawinie, woj. małopolskie:
Stołówka też mała – dzieci są poganiane, żeby szybciej jadły, bo trzeba zwolnić stolik np. dla nauczycieli 
(siadły przy stoliku dla nauczycieli, bo inne były zajęte).

SP nr 306, Warszawa:
Szkoła nie zapewnia wystarczająco dużo wody czy czegokolwiek innego do picia (co było nie do 
pomyślenia w przedszkolu), moje dziecko wielokrotnie skarżyło się, że było spragnione, a Pani 
powiedziała, że woda się skończyła! Kolejną skandaliczną kwestią są posiłki tak skromne, że trzeba 
dziecko dokarmiać i dawać mu do zerówki kanapki, owoce, napoje.

SP w Staroźrebach:
Szkoła nie ma stołówki, jedynie są przywożone dania obiadowe (dziś zupa, jutro drugie danie) dla dzieci 
kwalifikujących się na dożywianie.

SP nr 12, Gdańsk:
Szkoła proponuje dzieciom obiady dostarczane w ramach cateringu. Menu mało dziecięce, ale to już nie 
jest najważniejsze, ważne jest, że chyba niekoniecznie te obiady dzieciom smakują. Rozmawiałam 
z kilkoma matkami dzieci z rożnych grup i za każdym razem słyszę ten sam komunikat – dzieci, jedzące 
wcześniej chętnie posiłki przygotowywane przez kucharki w przedszkolach, tych posiłków jadać nie 
chcą. I tak mam dylemat albo płacić około 130 zł miesięcznie i liczyć, że mała zje za to ze dwie zupki 
w miesiącu i może dwa razy ziemniaki, a raz mięso, albo nie wykupywać obiadów, ale jak takie 
małe dziecko może być tylko na „suchym prowiancie”, nawet wzbogaconym owocami i warzywami, 
przez 11 godzin? Bo tyle czasu spędza moja córka w szkole we czwartki i piątki, kiedy ma drugą zmianę 
(pracuję 7–15, a odebrać mogę ją najwcześniej odpowiednio o 16:30 i 17:00 i to też w drodze wyjątku, 
bo przecież zajęcia są do 17:30 i 18:00).

SP nr 82, Warszawa:
Stołówka obsługiwana jest przez firmę cateringową, której jakość jedzenia jest dużo niższa od kiedyś 
wytwarzanej bezpośrednio w stołówce.

SP im. Jana Pawła II, Bursy:
Stołówka wspólna dla całego kompleksu szkolnego. Dziecko z I klasy idąc do stołówki na herbatę, jest 
popychane, zaczepiane przez starszych uczniów Zespołu Szkół.

Stołówki
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SP nr 53, Kraków:
Szkoła bez stołówki, zapewniany catering marnej jakości.

SP w Grojcu:
Stołówka dla dzieci mieści się w piwnicy!

SP w Tuczempach:
Wiem, że jest to szkoła na wsi, ale nie ma tu ani stołówki, ani świetlicy...

ZSP nr 13 w Rybniku:
Szkołę połączyli z przedszkolem i zrobili jeden oddział, mowa tutaj o Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 13 w Rybniku, i już mówię, co mnie najbardziej przeraża... to że dzieci muszą przechodzić na obiady 
ze szkoły do przedszkola! Ci pierwszoklasiści muszą w 20 minut się ubrać w kurtki, zmienić obuwie, 
dojść do przedszkola, żeby zjeść obiad na HOLU! Tak proszę państwa, na korytarzu, gdzie wszyscy 
przechodzą między stołami, bo nie ma stołówki, (że sanepid tego nie sprawdzi to mnie dziwi!) i wrócić 
na lekcję i się nie spóźnić! W zimę to dla mnie nierealne!

SP w Lidzbarku:
W budynku nie ma stołówki, ani świetlicy.

SP nr 22, Bielsko-Biała:
Dzieci korzystają z cateringu (bardzo smacznego), zlikwidowano w szkole stołówkę na rzecz 
pomieszczenia biblioteki.

ZS w Unisławiu:
Jest jeszcze sprawa stołówki, bo przecież dziecko przez cały dzień w szkole musi coś jeść. Obiad 
i herbatę można wykupić, jednak stołówka (tak aby było weselej) jest w starym budynku szkoły na 
parterze. Więc ten 6-latek będzie musiał sam przejść do drugiego budynku (łącznik jest na piętrze), 
zejść do stołówki i ponownie ma kontakt z gimnazjalistami, uczniami zawodówki oraz liceum.

ZS w Kamionce, woj. lubelskie:
Stołówka, na którą dzieci wędrują dwa razy dziennie na śniadanie i obiad, znajduje się na drugim końcu 
wielkiej szkoły, budynek jest wielopoziomowy. Dzieci z parteru na jednym skrzydle, aby dojść do 
stołówki, muszą wejść na pierwsze piętro potem długimi i krętymi korytarzami i z powrotem na parter 
w drugim skrzydle. Ponieważ pani jest jedna, nie widzi czasami końca swojej klasy podczas takiego 
przemarszu.

ZS w Łajskach:
Stołówka, która jednocześnie bywa salą lekcyjną i świetlicą.

SP nr 2, Garwolin:
Stołówka szkolna nie zapewnia posiłków dla wszystkich najmłodszych, ponieważ komisja kwalifikuje 
dzieci na obiady. Nieznane są zasady kwalifikowania. Stołówka jest za mała i nie wszystkie dzieci mogą 
korzystać z obiadów.

ZS w Mąchocicach  Kapitulnych, (gm. Masłów, woj. świętokrzyskie):
Moje dziecko (już w 4 klasie) co jakiś czas ma problem z otrzymaniem posiłku na stołówce. Według jego 
relacji starsze dzieci z gimnazjum wypychają z kolejki maluchy, a potem okazuje się, że dla tych małych 
zabrakło zupy.

SP nr 5 w Ełku:
Stołówka – ech to po prostu trzeba zobaczyć... w maleńkiej salce, która poza obiadami jest świetlicą 
(choć i na świetlicę się nie nadaje) wydawane są obiady z termosów – w budynku szkoły nie ma kuchni. 
Dzieci jedzą w świetlicy i na korytarzu, bo w świetlicy nie mieści się nawet połowa. Moja córka, choć 
jest już w 3 klasie, czasem nie zjada obiadu, bo pani nie da rady wydać w czasie trwania przerwy...

PSP nr 31, Częstochowa:
„Dopchanie” się do obiadu na przerwie to szkoła przetrwania – zwyciężają silniejsi.  
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SP nr 9, Wejherowo:
Świetlica jest jednocześnie stołówką – jednak dla 5- i 6-latków nie ma to znaczenia, ponieważ uczęszczać 
mogą do niej tylko dzieci starsze. Dla maluchów nie ma żadnej alternatywy.

SP nr 316, Warszawa:
Obiady są często na krótkich przerwach, przez co dzieci stoją w kolejkach i zjedzenie obiadu 
dwudaniowego między lekcjami graniczy z cudem – moje dziecko ryzykuje – albo zje i spóźni się na 
lekcje, albo zje tylko jedno danie – a rodzice płacą za cały obiad – a do tego jedzenie w pośpiechu...

SP nr 6, Łaziska Górne:
Na stołówce córka ma zjadać obiady, boi się tam chodzić, bo wypychają ja starsze dzieci lub silniejsze 
z kolejki, nie ma kontroli w jadalni, gdzie powinni być nauczyciele i ogarnąć sytuację.

SP nr 11 w Inowrocławiu:
Stołówka – wspólna dla całej szkoły – również niewielka, do której trzeba zejść po dużych kamiennych 
schodach (sale lekcyjne są na I piętrze).

SP w Niedrzwicy Dużej:
Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Dzieci z klas 1-3, budynek stary bez łącznika z dużą szkołą. Brak 
wolnych miejsc w świetlicy. To niby co rodzice maja zrobić z dziećmi – zwolnić się z pracy, bo szkoła nie 
zapewnia miejsca w świetlicy. W dużej szkole sala gimnastyczna i „nora” do ćwiczeń zwana „Hadesem”. 
Stołówka szkolna w szkole dużej. W porze letniej przejście z jednego budynku do drugiego możliwe, 
natomiast sezon szkolnej edukacji obejmuje miesiące jesienno-zimowo-wiosenne. Mróz, chłód i deszcz.

SP nr 1 w Ząbkach:
Obiady z powodu przepełnienia wydawane są już od 10:30 aż do 14:30. Stołówka jest żenująco 
malutka, stoły i krzesła normalnej wysokości.

SP w Lubrzy (woj. opolskie):
Obiady na stołówce są tylko jednodaniowe lub, gdy jest jakieś święto (np. Dzień Nauczyciela), około 
godziny 12:00 dzieci dostają słodką bułkę i jogurt.

SP nr 11, Katowice:
Obiady są, owszem, ale do stołówki często są kolejki, dziecko ma marne szanse. żeby zdążyć zjeść obiad 
na dużej przerwie, bo jest długa kolejka. Mój syn nie jada 2 dań, boby nie zdążył, a potrafi szybko zjeść 
obiad. Co mają powiedzieć dzieci, które jedzą powoli lub są niejadkami. Takie 6-latki na pewno nie 
zjedzą obiadu w przedszkolu Pani tego dopilnuje w szkole nie. Stołówka bardzo malutka.  

SP nr 1 w Luboniu:
O stołówce możemy zapomnieć – catering, zero ciepłych napojów dla dzieciaków (nasze muszą nosić 
zimą ciepłą herbatę w termosie).

SP nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Otwocku:
Na stołówkę maluchy sprowadza zawsze wychowawczyni parę minut przed starszymi dziećmi, żeby 
zdążyły usiąść przy stolikach i zacząć jeść, ale potem są już pozostawione na pastwę losu i ze stołówki 
do klasy muszą już wrócić same – nikt ich nie pilnuje.

SP nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach:
Obok świetlicy jest stołówka – przerwa obiadowa trwa 20 minut, ale dzieciaki muszą dojść i wrócić. Nie 
mają nawet 15 minut na zjedzenie obiadu. Dla większości dzieci obiady są związane z planem lekcji. 
Owszem, w klasie I plan nie był zły, na ogół na 8.00. Ale od klasy drugiej (a przecież wg nowej ustawy 
będą to dzieci 7-letnie!) – do szkoły na 10-11 i lekcje do 16.20.

SP, Mariańskie Porzecze:
Nie ma świetlicy, nie ma też stołówki, dożywianie płatne jest, tak że dziecko codziennie dostaje pączka 
lub drożdżówkę, a ciepłego do picia nie ma nic. Ponadto jest mleko małe w kartonie z UE, oczywiście 
zimne.
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SP nr 11 w Warszawie:
Jest problem z obiadami na stołówce, maluchy z zerówki prowadzane są w godzinach, gdy inne 
mają lekcje, ale te z 1-3 klasy same sobie muszą radzić i nie zawsze zdążą zjeść czy nawet donieść 
jedzenie.

SP, Lipie:
Szkoła nie posiada własnej kuchni, posiłki obsługuje firma cateringowa, oddalona od szkoły o około 
20 km – obiady niejednokrotnie trafiają zimne na stoły uczniów! Stołówka wraz ze świetlicą są tym 
samym pomieszczeniem, niezbyt dużym, gdzie po jednej stronie sali znajduje się kilka ławek (nie 
stołów), a po drugiej parę, dosłownie kilka atrakcji świetlicowych.

ZS w Toruniu:
Szkoła cały czas boryka się z problemami finansowymi, pani dyrektor walczy o stołówkę, którą chcieli 
zlikwidować (ponieważ nie opłaca się utrzymywanie stołówki – rodzice płacą przecież tylko za surowce), 
niestety stołówka i tak jest tak mała, że tylko połowa chętnych ma możliwość zjedzenia ciepłego posiłku 
(gimnazjum i podstawówka).

SP nr 15, Opole:
Szkoła ma świetlicę w innym budynku. W zimie dzieci muszą same wychodzić ze szkoły, żeby się udać 
do drugiego budynku, często idą same w kapciach, bez kurtek. Do tego świetlica to tak naprawdę 
stołówka, do obiadu jest tam świetlica, a potem świetlico-stołówka: te same stoliki, jedna sala. Tragedia.

SP nr 84 w Warszawie:
Z posiłkami nie lepiej, co miesiąc jest problem i mimo terminowych wpłat dziecko nie otrzymuje 
np. podwieczorku, bo Panie nie mogą się połapać czy dziecko powinno go otrzymać, czy nie.

SP i Gimnazjum nr 3 w Kobyłce:
Stołówka nie może pomieścić wszystkich!

SP nr 2 w Głogowie:
Świetlica jest jedna, niezbyt duża, tak jak i stołówka. Dzieci muszą zdążyć zjeść obiad na przerwie 
15-minutowej! Muszą dojść do stołówki, znaleźć miejsce, wziąć obiad, zjeść, odnieść naczynia i wrócić 
do klasy. O odpoczynku nie ma już mowy.

SP nr 8, Legionowo:
Stołówka: pierwszoklasiści po 2-3 tygodniach chodzą na stołówkę sami. W tym samym czasie korzystają 
ze stołówki klasy 1-6 (jest tylko jedna przerwa obiadowa – druga jest dla gimnazjum).

SP w Rudach:
Córka w szkole jest ponad 8 godzin, nie korzysta ze stołówki szkolnej, bo nie jest wstanie odebrać i zjeść 
posiłku, nie spóźniając się na lekcje.

SP nr 95, Kraków:
Stołówka z małą jadalnią (dzieci jedzą w rożnych godzinach) – oczywiście wynajęta firmie zewnętrznej 
– na razie działa. Obiady po 7 PLN co nie jest wygórowaną ceną jednak prawie dwa razy wyższą niż 
poprzednio (3,8), gdy stołówka należała do szkoły.

SP w Czerwinie:
Brak dużej świetlicy i brak stołówki – zastępuje ją w czasie przerwy klasa. 

SP nr 4, Brodnica:
Dzieci nie mają możliwości jedzenia w szkole obiadów. Poinformowano nas, że możemy dzieciom 
wykupić obiady, ale wtedy musimy odebrać dzieci po zajęciach i zaprowadzić je na stołówkę.
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SP nr 306, Warszawa:
W łazienkach, które są szeroko dostępne dla wszystkich uczniów, wymieniono dzięki zaangażowaniu 
rodziców i przymuszeniu na jednej z sesji Dzielnicy Bemowo radnych jedynie boksy do toalet! Nie 
zapewniono jednak dzieciom (tak jak to było w przedszkolu) komfortowego miejsca do mycia zębów, 
rąk przed i po jedzeniu, trzymania swoich przyborów higienicznych, ręczników.

ZS w Mąchocicach  Kapitulnych, (gm. Masłów, woj. świętokrzyskie):
Dzieci z młodszych klas boją się korzystać z zapchanych i brudnych toalet (dzieci znajomych ostatnio 
potwierdziły, że z bólem brzucha szybciutko wracają do domowej łazienki po szkole, bo do szkolnej nie 
da się wejść).

PSP nr 31, Częstochowa:
Szkoła, do której chodzą moje starsze dzieci, może i ma dobry poziom nauczania, ale jest to jedyna dobra 
rzecz jaką można o niej napisać. Kompletnie nie nadaje się na przyjęcie maluchów 6-letnich. Po pierwsze, 
toalety śmierdzące, zasikane deski, przeraża mnie myśl, że moje dziecko miałoby z nich korzystać.

SP nr 6, Łaziska Górne:
Brak papierów toaletowych w toaletach, o ręcznikach już nie wspomnę, szkoły są tak ubogie 
w podstawowe rzeczy, że co tu mówić o przygotowaniu przyjęcia 6-latków.

SP nr 1 w Ząbkach:
Sale klas 1–3 są w oddzielnym korytarzu. Ale toalety są już poza tym korytarzem, niestety wspólne dla 
wszystkich klas (już się zdarzało że mój syn – obecnie II klasa – został pobity przez starszych chłopców, 
zdarzało się też że starsi chłopcy urządzają sobie głupie zabawy typu lepienie kulek z papieru 
toaletowego i obrzucanie się nimi, wciągając w nie maluchy i w razie kontroli uciekają. Oczywiście 
maluchy zostają złapane jako sprawcy. Szkoła nie ma innych toalet w tej części.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu:
Toalety dla klas 1–3 pozostawiają wiele do życzenia, nieremontowane od lat.

SP nr 17 w Tarnowie:
W toalecie brak ciepłej wody, brak mydła oraz brak papieru toaletowego. Tak jest zawsze. Nauczyciele 
mają swój papier, który przynoszą i zabierają ze sobą.

SP nr 11 w Warszawie:
Dzieci na korytarzu na przerwie nie mogą biegać, bo za mało miejsca i jeszcze sobie ktoś zrobi krzywdę. 
O toaletach, gdzie maluchy są tłamszone i zamykane albo nie dopuszczane do WC – nawet nie chce mi 
się pisać.

SP, Lipie:
Łazienki są w opłakanym stanie, w kabinach nie domykają się drzwi, raczej nigdy nie ma tam papieru 
toaletowego, nie wspomnę o ręczniczkach jednorazowych... Śmierdzi w nich moczem. Maluszki muszą 
korzystać z tych samych sedesów co większe dzieci. Z kranów leci zimna woda!

SP nr 17 w Żorach:
Szkoła ma problemy z ubikacjami, w których nie ma mydła, ciepłej wody i papieru!!! Wszelkie pomysły 
poprawy sytuacji – ze strony Rady Rodziców – spełzły na niczym, ze względu na brak funduszy.

ZS w Toruniu:
Dwie grupy zerówki.
Toalety w podstawówce są w tragicznym stanie (wszystko jest już bardzo stare, a zapach nie do 

Toalety
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wytrzymania), małe dzieci z zerówek nie dosięgają do umywalek, w toalecie nie ma pojemników na 
papier, więc panie nie kładą papieru, ponieważ wpada do muszli.

SP nr 1w Swarzędzu:
Toalety – porażka (już sam fakt wypuścić dziecko do wc, podczas gdy nauczyciel musi być w sali 
z innymi, komu ma ten nauczyciel zapewnić pomoc i bezpieczeństwo jednemu, który nie może wejść 
na wc, czy pozostałym 24?).

ZS, Nowe Miasto:
Szkoła podstawowa w Nowym Mieście, jest to tak naprawdę zespół szkół, zaczynając od podstawówki 
poprzez gimnazjum, technikum, a kończąc na liceum. Wszystkie dzieci mają wspólny korytarz, 
na którym pierwszoklasista spotyka się z licealistą. Nie wiem, jakie są standardy, ale sam często czuję 
się zagubiony podczas przerwy, gdy odbieram dziecko ze szkoły. Szkoła ta ma szereg innych 
mankamentów, których bez przebudowania całego budynku (samorząd nie znajdzie na to pieniędzy) 
nie da się usunąć np. zbyt małe sale, niewielka świetlica, nieprzystosowane dla małych dzieci ubikacje.

SP, Biecz:
W mojej szkole (gmina Biecz, woj. małopolskie) jest jedna ubikacja dla chłopców zarówno 7-latków jak 
i 15-latków, brak papieru toaletowego jest standardem.

SP nr 9 w Olkuszu:
Łazienki w fatalnym stanie. Brak papieru, mydła, ręczników.

SP nr 4, Morąg:
Wspólne toalety ze starszymi klasami są w takiej odległości od sali, że maluchy nie dobiegają na czas.

SP w Nałęczowie:
W toaletach są przestawne podesty (niebezpieczeństwo, że dziecko spadnie), aby mogły dzieci dostać 
do umywalek. Brak „niskich” klozetów.

SP nr 35, Szczecin:
To jedna z najlepszych szkół w mieście (wyniki). Obecnie uczy tam się około 900 dzieci. Toalety – z lat 
80. Pourywane deski sedesowe, wysokie, niedostosowane do wzrostu dzieci kibelki (moje dziecko ma 
104 cm wzrostu). Drzwi, kafelki itd. wysłużone i brudne.

SP nr 122, Łódź:
Fatalny stan sanitariatów. Dziewczęce nie widziały remontów od kilkudziesięciu lat. Dziecko w pierwszej 
klasie nie chciało chodzić do toalety.

SP nr 42, Warszawa:
Są takie kolejki na przerwie do toalet, że małe dzieci nie zdążą skorzystać, a na lekcji wyjść nie wolno i 
w efekcie dziewczynka zsiusiała się na krzesło!!! 7-latka, co za stres!

SP nr 6, Pruszków:
Łazienki z których korzystają 5–6-latki są łazienkami ogólnodostępnymi, a tzn., że może z niej korzystać 
5-latek, jak i 12-latek.

SP nr 1 w Drezdenku:
Ubikacje dla dzieci są albo piętro niżej, albo piętro wyżej od klas pierwszaków. Do tego chłopcy muszą 
przebiec przez cały długi korytarz.

SP nr 9, Piekary Śląskie:
Szkoła prosi rodziców o przyniesienie papieru toaletowego (absurd!) mydła, ręczników papierowych, 
papieru do ksero.

SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn:
W toaletach nie ma kontroli: dzieci „dla zabawy” otwierają innym drzwi, nie ma minimum prywatności, 
nie można załatwić potrzeb fizjologicznych bez stresu.
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SP nr 2, Międzychód:
Wszyscy uczniowie klas 1–6 oraz gimnazjum mają jedną wspólną świetlicę, tłoczą się w niej. Sala 
świetlicowa jest mała, na około 25 dzieci, a nie na tłumy!

ZS w Starych Bogaczowicach:
Świetlica jest czynna od godziny 7:30 do 14:30 więc żaden z pracujących rodziców nie jest w stanie 
skorzystać z jej usług i wysłać tam swoje dziecko (najczęstsze godziny pracy to 6–14 lub 7–15, lub 8–16, 
żaden z tych zakresów się nie pokrywa). Mimo próśb rodziców nie została uruchomiona w innych 
godzinach. W tych czynnych godzinach jest około 40 dzieci w jednej sali, z jednym nauczycielem.

SP nr 10, Krosno:
(...) dziecko niezauważone wyszło ze świetlicy i poszło do domu.

SP nr 6, Krosno:
Rodzice otrzymali informację, że świetlica jest przepełniona, szkoła nie jest w stanie zapewnić 
bezpieczeństwa dzieciom i że mogą na nią uczęszczać tylko te dzieci, które naprawdę muszą. Do 
świetlicy dla pierwszaków dopycha się starszych uczniów, dla których brakuje miejsc w ich świetlicach.

SP nr 53, Kraków:
W całej szkole liczącej 600 uczniów jest jedna (!!!) świetlica. Rodzice są do niej zniechęcani, mówi się, 
że jest to ,,ostateczna ostateczność” (gdy nie ma się babci, cioci, nie stać na płatną opiekunkę, rodzice 
nie są w stanie tak zorganizować pracy, by przyprowadzić dziecko tylko na lekcje, które w przypadku 
1 klasy trwają np. 4 godziny!) Starszym dzieciom w ogóle nie wolno przychodzić na świetlicę!

SP nr 97, Kraków:
Świetlice są trzy, ale w godzinach szczytu na każdej przebywa po trzy – cztery klasy. Najprostszym 
sposobem zapewnienia bezpieczeństwa jest włączenie telewizora, co – jak wiadomo – wyłącza dzieci. 
Siedzą takie zombie – 6-latki w upiornym hałasie, w którym wrzaski dzieci konkurują z rykiem telewizora 
i oglądają. Odbierałam moje dziecko półprzytomne ze zmęczenia.

SP nr 2 w Skawinie, woj. małopolskie:
Bardzo małe pomieszczenie świetlicy, a chętnych jest bardzo dużo – może ma 35 m².

SP nr 13 w Kielcach:
W wyniku likwidacji jednej ze szkół zabrakło jednej sali gimnastycznej i adekwatnej metrażowo do 
liczby dzieci – świetlicy; zlikwidowano dawną dużą salę „0” (przerobiono ją na pracownię komputerową), 
a ruchliwe 5- i 6-latki w liczbie 20–30 rok w rok upychane są w czymś rozmiaru spiżarni.

SP nr 38, Łódź:
O godzinie 12:30 gdy już zazwyczaj kończą lekcje wszystkie klasy 1–3, a jest ich tylko 6, na świetlicę 
wędruje około 100 dzieci, do dwóch niedużych pomieszczeń i do 2 pań, bo nie ma więcej etatów, 
a świetlica musi działać od 7–17, mimo bardzo ofiarnej pracy pań ze świetlicy i szukania przez szkołę 
różnych rozwiązań, sytuacja jest naprawdę trudna.

SP w ZS, Wodzisław, woj. świętokrzyskie:
Świetlica początkowo dostępna była tylko dla dzieci, które są dowożone do szkoły autokarem 
z  okolicznych wsi. Po całym miesiącu pielgrzymowania pomiędzy wójtem a dyrektorem szkoły, zbieraniu 
podpisów petycji itp. udało się „załatwić” opiekę nad pozostałymi dziećmi. Żeby jednak nie było tak 
różowo, ta opieka jest w klasach, ponieważ świetlica to jest pomieszczenie około 35 m², które w porze 

Świetlice
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obiadu zamienia się w stołówkę, więc wszystkie dzieci tam się nie zmieszczą. Inną sprawą jest to, że 
opiekę szkoła gwarantuje do godziny 14. A potem pracujący rodzice niech sobie radzą. Ci co mają 
babcie lub ciocie, mogą mówić o szczęściu.

SP nr 53, Kraków:
W Krakowie, Szkole Podstawowej nr 53 (po 4 klasy w jednym roczniku) jest świetlica o powierzchni 
około 50 m², w której w szczycie przebywa nawet 80–90 i więcej dzieci. W tych warunkach nie ma 
mowy o jakimkolwiek odrabianiu lekcji, zabawie, zajęciach, po prostu jakiejkolwiek uporządkowanej 
działalności, panie muszą ograniczyć się w zasadzie do powstrzymywania chaosu, bardziej energicznych 
dzieci, pouczeniach, prośbach o ciszę itd. Prawo do wstępu na świetlicę mają dzieci wyłącznie z klas 
1–3, pozostałe muszą radzić sobie same… Dopiero po godzinie 14, kiedy część dzieci rozchodzi się do 
domów, świetlica może jako tako funkcjonować. Podejrzewam, że personel o tej godzinie ma już dość 
wszystkiego…

SP nr 53, Kraków:
W godzinach poza lekcjami pozostaje tylko jedna świetlica (około 50 m²) do dyspozycji wszystkich 
uczniów klas I–III. Dla klas III–VI świetlica jest niedostępna. Świetlica zupełnie bez pomysłu – jeden 
wielki jazgot i hałas, dzieci starsze zwalczają młodsze, krzyk, popychanie, brak jakiejkolwiek organizacji 
czasu, brak miejsca do odrabiania lekcji, brak zaangażowania nauczycieli w indywidualne podejście do 
dzieci. Dobrze jak świetlica jest po lekcjach, gorzej jak przed lekcjami – poziom zmęczenia po 5 godzinach 
przebywania nie pomaga w koncentracji na zajęciach. Zaangażowanie nauczycieli w zajęcia na świetlicy 
żadne. Zupełny minimalizm. Świetlica zamknięta przed rodzicami (nie można wejść, zobaczyć, ocenić), 
dzieci „wołane” są do rodziców przez megafon! (z uwagi na panujący hałas).

SP nr 11 w Opolu:
Przepełniona, mała świetlica – około 30 m² ma pomieścić około 90 dzieci – pierwszoklasistów. Często 
jedynym sposobem na zorganizowanie czasu wolnego w świetlicy jest oglądanie bajek.

SP nr 18, Szczecin:
Świetlica o powierzchni 50–60 m², a w niej w zeszłym roku szkolnym 70 dzieci w wieku 6–9 lat, wszystkie 
razem! w kolejnym roku szkolnym dzieci będzie jeszcze więcej (półtora rocznika ruszy od 1 września, 
zamiast 1 rocznika, i to rocznika najbardziej licznego od lat w Szczecinie, czyli 2008) i to w jeszcze 
większym przedziale wiekowym, tj. 5–9 lat!!!! wszystkie razem na kupie!!!!

SP w Mietkowie:
Brak świetlicy – świetlica na korytarzu szkolnym.

SP nr 1 w Gostyniu:
Świetlica jest mikroskopijna i zmieści się tam góra 15 dzieci, jest czynna tylko do 15:30.
Owszem świetlica jest – cudowna, ale oddalona od szkoły 400 metrów, prowadzą ją Siostry Służebniczki, 
w tej chwili syn tam uczęszcza do przedszkola, a córka już sama dochodzi do niej (ja z duszą na ramieniu, 
ponieważ chodnik znajduje się przy bardzo ruchliwej dwupasmowej ulicy). Ale 6-latek nie może 
samodzielnie poruszać się w ruchu pieszym!!! Kto będzie go odbierał po lekcjach i do takiej świetlicy 
przyprowadzał. Może szanowny rząd da mi pieniądze na zatrudnienie odpowiedzialnej osoby, bo ja nie 
mam! W dodatku córa kończy lekcje o przeróżnych godzinach 10:30; 12:35, 14:35. Drogę 400 metrów 
trzeba po zajęciach pokonać z ciężkim plecakiem. A wiele dzieci pokonuje dużo większy dystans do i ze 
szkoły. W przypadku 6-latka potrzebna jest, jak już pisałam, do tego opieka osoby dorosłej!

SP nr 30, Lublin:
Przepełnione świetlice, po 40 i więcej dzieci na świetlicy. W związku z brakiem sal i miejsc w świetlicy 
dzieci z klas trzecich nie dostały miejsca w świetlicy i samodzielnie muszą iść do szkoły i wracać do 
domu. Rodzice bardzo się o nie boją, ale muszą iść do pracy. Dyrekcja twierdzi, że ma obowiązek 
zapewnić miejsca w świetlicy tylko klasom pierwszym i drugim.

SP nr 4 w Wieliczce:
Dla najmłodszych nie ma świetlicy. Ponieważ szkoła ma problemy z lokalami, dostęp do świetlicy jest 
jedynie dla starszych dzieci. W przedszkolu zawozi się dziecko rano. W naszej szkole należy do południa 
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zapewnić opiekę dla dziecka. Jeśli jest babcia, to fajnie. Jeśli nie ma, pozostaje płatna opiekunka. Jaki 
jest dostęp do edukacji dla dzieci, które nie mają na miejscu babci lub nie stać ich na płatną opiekunkę?

SP w Lidzbarku:
W budynku nie ma stołówki, ani świetlicy.

SP nr 18, Bielsko-Biała:
Szkoła nie posiada świetlicy, dzieci popołudniami siedzą „kątem” w pomieszczeniu, które jest stołówką, 
znajduje się przy nim szkolny sklepik. Kwadratowe stoliki jak za czasów PRL, wokół każdego 4 krzesła i 
dzieci biegające pomiędzy = świetlica. 

SP nr 22, Bielsko-Biała:
Szkoła nie posiada funduszy na wyposażenie świetlicy, za świetlice służą wolne sale lekcyjne.

SP nr 2, Trzebnica:
Dzieci do 7:00 do 8:00 czekają w świetlicy. W szkole czynna jest jedna świetlica, w której przebywają 
wszystkie dzieci przyjeżdżające do szkoły, a także te, których rodzice muszą wcześniej zaczynać pracę. 
W świetlicy, nie takim znowu dużym pomieszczeniu, przebywa około 40 dzieci. Dzieci wracają do domu 
około 14:00. Nie można z tymi dziećmi, mówimy o dzieciach dojeżdżających, pracować dłużej, więcej, 
nawet, gdyby tego potrzebowały, bo autobus nie poczeka. Tak wyrównuje się szanse dzieci z terenów 
wiejskich.

ZS w Redzikowie (gmina Słupsk):
No i w końcu nasza świetlica – pomijając fakt, że jest oddzielona od stołówki szkolnej tylko prowizoryczną 
kotarą, to jest to miejsce gdzie zbierają się wszyscy uczniowie nie tylko z klas szkoły podstawowej, ale 
też z gimnazjum (nasza szkoła to zespół szkół,  ponieważ to szkoła gminna uczniowie czekają w świetlicy 
na autobusy).

ZS w Unisławiu:
Świetlica owszem jest, ale również ogólna dla wszystkich, i znajduje się na parterze nowego budynku 
szkoły – więc aby do niej przejść nie da się uniknąć kontaktu z dużo starszą grupą uczniów szkoły. 
Myślę, że Pani w świetlicy nie jest w stanie sprawdzić czy 6-latek z pierwszej klasy (który nie może sam 
chodzić po drodze!) wychodzi ze szkoły z rodzicem, czy zabiera go gdzieś dorosły uczeń tego Zespołu 
Szkół. Nie okłamujmy się, w dzisiejszych czasach aby utrzymać rodzinę musi pracować oboje rodziców, 
więc ten 6-latek będzie musiał przed lekcjami od 7 czekać na lekcje i po lekcjach pójść do świetlicy i 
czekać do 16, aż mama i tata skończą pracę i po niego przyjadą.

SP nr 25, Ruda Śląska:
Świetlica: jedno małe ciasne pomieszczenie w piwnicy użytkowej, mieszczące maksymalnie 20 krzeseł, 
w którym czasem odbywają się lekcje – wtedy dzieci ze świetlicy idą do przedszkola i spędzają czas z 
maluchami. Nie mogę sobie wyobrazić, jak będą tam funkcjonować małe dzieci przez wiele godzin. Bo 
szkoła jest dwuzmianowa już teraz, jak widzę wracające dzieci zimą, gdy około 15:30 zaczyna się robić 
ciemno.

SP nr 1, Radom:
Świetlica w tej szkole jest dla dzieci od 0 do 3 klasy, są niby dwie sale, ale nie ma osobnej sali dla małych 
dzieci. Nauczyciele pomimo swoich starań nie są w stanie zapanować nad tak dużą liczbą dzieci w 
ograniczonej przestrzeni, a w tym 6-latki. Często dochodzi do sprzeczek między dziećmi. Liczba 
chętnych do uczęszczania do świetlicy jest bowiem bardzo duża.

SP nr 49, Białystok:
Chcę napisać parę słów o szkole nr 49 w Białymstoku. Moje dziecko chodzi już do 3 klasy, więc jest 
dzieckiem, które już wtedy miało iść jako 6-latek do szkoły. Na szczęście wstrzymano reformę, bo 
przecież szkoły miały się przygotować na reformę, miały... Już wówczas Pan Dyrektor z uśmiechem na 
ustach mówił, jak to szkoła jest pięknie przygotowana do przyjęcia 6-latków, natomiast Pani zarządzająca 



23Szkolna rzeczywistość – RAPORT 2013/14

świetlicą w tej samej szkole powiedziała, żeby rodzice nie mieli złudzeń, że ich 6-latkami będą się 
zajmować inaczej niż pozostałymi starszymi dziećmi, bo zwyczajnie dzieci w świetlicy jest za dużo i nie 
ma jak się rozczulać nad tymi najmniejszymi. Tak jest do dzisiaj, nic się nie zmieniło. (...) Nie rozumiem 
też dlaczego za świetlicę muszę płacić. Przecież nasze szkolnictwo jest bezpłatne.

SP nr 340, Warszawa:
Zarówno sale świetlicowe, jak i sale na zajęcia dzielone są przez zerówki i pierwsze klasy. Efekt: świetlice 
są zapełnione i są momenty, kiedy dzieci bawią się w totalnym ścisku, hałasie i zaduchu, albo rozdzielane 
są na kilka różnych sal (ciężko też sobie wyobrazić, żeby panie ze świetlicy, mimo najszczerszych chęci, 
mogły przeprowadzać z dziećmi jakieś ciekawe zajęcia typu prace plastyczne czy nawet czytanie...).

PSP nr 31, Częstochowa:
Moje dziecko przychodzi ze szkoły zmęczone hałasem. Świetlica jest malutka, może pomieścić 
ograniczoną liczbę dzieci, już teraz jest ciasno i nie dla wszystkich znajduje się tam miejsce.

SP nr 7 w Wołominie:
Świetlica wielkości sali lekcyjnej przyjmuje dzieci w liczbie ok. 100. W godzinach szczytowych nie ma 
nawet gdzie położyć plecaków, praktycznie nie ma warunków do odrabiania lekcji, jest tam duszno, 
głośno i tłoczno.

SP nr 9, Wejherowo:
Świetlica jest jednocześnie stołówką – jednak dla 5- i 6-latków nie ma to znaczenia, ponieważ uczęszczać 
mogą do niej tylko dzieci starsze. Dla maluchów nie ma żadnej alternatywy.

SP, Józefosław:
W ubiegłym tygodniu karetka pogotowia odwiozła panią ze świetlicy, która zasłabła w wyniku stresu. 
Skąd ten stres? W szkole uczy się 1300 dzieci. Jest jedna świetlica, do której uczęszcza mnóstwo dzieci. 
W najcięższym momencie dnia jest ich w małej sali 160. Szkoła jest przeznaczona dla 600 uczniów. 
Czy to jest zgodne z prawem? Czy nasze maluchy muszą stać na baczność z powodu braku miejsca w 
świetlicy? Czy gmina wie, co robi, nakazując przyjmowanie tylu dzieci? Nie wiem. Jako matka jestem 
bezradna, nie chcę też popadać w konflikt z władzami szkoły, gdzie posyłam dzieci.

SP nr 81 w Gdańsku Osowej:
W świetlicy jest w godzinach szczytu 200 uczniów, a są tylko 2 pomieszczenia.

SP w Kobylnicy:
Ze względu na warunki lokalowe (dwie sale dla zerówek), dzieci muszą chodzić na dwie zmiany. 
Od 7:30–12:30 oraz od 12:30–17:30. Dzieci, które chodzą na drugą zmianę (w tym roku to dzieci 
najmłodsze, pięcioletnie), o pewnej godzinie nie są w stanie funkcjonować i pani nie jest w stanie 
przeprowadzić z nimi żadnych zajęć. Dzieci rodziców pracujących czekają od rana w świetlicy, która 
przeznaczona jest dla wszystkich klas, czyli pięciolatek spotyka się w niej z kolegą, który ma 12 lat.

SP w Niedrzwicy Dużej:
Brak wolnych miejsc w świetlicy. To niby co rodzice mają zrobić z dziećmi – zwolnić się z pracy, bo szkoła 
nie zapewnia miejsca w świetlicy.

SP nr 19, Gdańsk:
Szkoła stosunkowo nowa, wybudowana na 900 osób uczęszcza 1400 – również gimnazjum, osobny 
korytarz dla zerówek (niestety wejść należy wejściem głównym i tułać się przez całą szkołę do skrzydła 
zerówkowego – tamtejsze wejście zamknięte z powodu braku pieniędzy na remont schodów, które 
zostały uznane jakieś 2 lata temu za niebezpieczne i do tej pory nie doczekały się naprawy), 7 klas 
zerówkowych chodzących na 2 zmiany – 7:30–12:25 lub 11:45–16:40, 7 klas a tylko 3 sale, łatwo 
zauważyć że zmiany się nakładają więc od 11:45 do 12:25 dzieci siedzą w jakimś ściśniętym pokoiku 
poczekalni, korytarzu, oglądają filmy albo po prostu drą się.
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SP nr 1 w Ząbkach:
Przepełniona świetlica, wspólna dla klas 1–3. Brak warunków na odrobienie lekcji w ciszy, cały czas jest 
hałas i nie ma mowy o odpoczynku po lekcjach.

SP nr 82, Warszawa:
Biorąc pod uwagę, że córka jest w szkole średnio od około 8:30, nie daje to szans na odrobienie lekcji 
w normalnych warunkach i o normalnej porze. Świetlica jest tak przepełniona, iż Panie nie są w stanie 
pilnować dzieci – efekt skakanie po plecakach, wypadki – urazy, stłuczenia.

SP 23 w Gdańsku:
Został wydzielony osobny obszar dla zerówek – osobne pomieszczenie z salą do nauki, salą zabaw 
i toaletą. Dzieci czują się w nim dobrze, są pod dobrą opieką. Są jednak problemy w przypadku dzieci, 
które muszą zostać w świetlicy, gdyż „po godzinach” dzieci są traktowane jak inni uczniowie – wspólne 
korytarze ze stromymi niebezpiecznymi schodami, po których biegają starsze dzieci, wspólna świetlica, 
przepychanki ze starszymi uczniami na stołówce oraz wspólne toalety, w których zamykanie i kawały 
starszych dzieci były dla mojej córki traumą. Ilość nauczycieli zatrudnionych w świetlicy nie pozwala też 
np. na częste korzystanie z placu zabaw w tzw. godzinach świetlicowych, gdyż w tym czasie nauczyciele 
odrabiają lekcje ze starszymi klasami.

SP nr 23, Szczecin:
Świetlica: Małe pomieszczenie dla dzieci. Podkreślenia wymaga, iż w przypadku bardzo dużej ilości 
dzieci, po zakończeniu nauki przez klasę „0”, dzieci ze świetlicy są dzielone na grupy i zajmują wolne 
sale klas „0”.

SP nr 11, Katowice:
Z tego co wiem, bo syn już nie korzysta ze świetlicy, to jest ona przepełniona i Panie tam zatrudnione 
nie są w stanie zapanować nad taką liczbą dzieci.

Zespół Szkół w Serbach:
Szkoła od września tego roku została przekształcona w zespół. Świetlica szkoły podstawowej to 
jednocześnie stołówka dla obu szkół, w ogóle nieprzystosowana do pobytu w niej 6-latków (jej 
wyposażenie nie zmieniło się od kilkudziesięciu lat – poza dużym telewizorem niedawno zakupionym) 
– wysokie jadalniane stoliki, dość mocno zresztą podniszczone. Plusem jest kuchnia, która przygotowuje 
obiady – nie catering, ale za to panie gotują na kuchni węglowej. Sprzętu w świetlicy (poza grami 
stolikowymi, paroma piłkami i skakankami) też nie ma, bo i miejsca na żadne zabawy ruchowe w niej 
nie ma. Przez świetlicę prowadzi droga do biblioteki, którą uczęszczają wszyscy uczniowie chcący 
skorzystać z centrum multimedialnego oraz wypożyczyć książkę (czyli ci z podstawowej oraz ci 
z gimnazjum). Biblioteka to pomieszczenie wielkości 40 m², w którym oprócz księgozbioru mieści się 
tzw. centrum multimedialne w postaci 4 starych komputerów. Całość jest tak ciasna, że w bibliotece 
może przebywać jednocześnie najwyżej kilku uczniów.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu:
Za mała świetlica, za dużo w niej dzieci. Nauczyciele często nie wiedzą, gdzie są dzieci im powierzone. 
Po zamknięciu świetlicy dzieci są pozostawione na ławeczce koło portierni, pod opieką pani portierki 
(!!!)

SP nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Otwocku:
Na całą szkołę jest tylko jedna świetlica – sala o powierzchni około 30 m², wspólna dla wszystkich 
dzieci, bez względu na wiek. W tzw. godzinach szczytu jest tam taki tłok, że dzieci siedzą jedno przy 
drugim na podłodze i jedyna rozrywka, jaką im się zapewnia, to oglądanie TV. Nie ma mowy o odrabianiu 
lekcji, czytaniu, itp.

SP nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach:
Świetlica jest za mała. Świetlica jest oddalona od części dla klas I–III, jest na drugim końcu szkoły. 
Dzieciaki muszą przejść przez całą szkołę.
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SP, Mariańskie Porzecze:
Nie ma świetlicy, nie ma też stołówki.

SP nr 11 w Warszawie:
Warunki na świetlicy są okropne jest tam około 300 dzieci, ciągle panuje wszawica o hałasie i rumorze 
nie wspomnę. Pani woła do dzieci przez tubę jak na zebraniach publicznych.

SP, Lipie:
Stołówka wraz ze świetlicą, są tym samym pomieszczeniem, niezbyt dużym, gdzie po jednej stronie sali 
znajduje się kilka ławek (nie stołów), a po drugiej parę, dosłownie kilka atrakcji świetlicowych.

SP nr 5 w Chorzowie:
Świetlica to koszmar, na 15 klas od 1–3 są dwa malusieńkie pomieszczenia w piwnicach.

SP w Gotyni:
Dzieci (wszystkie ze szkoły) pozostawione poza zajęciami na świetlicy (gdzie w przedszkolu nadal by się 
bawiły zabawkami itp.), w szkole zazwyczaj zabierane są do sali komputerowej na gry – to chyba dla 
tzw. świętego spokoju Pani. Zero kreatywnego spędzania czasu. Oczywiście rodzice to zgłaszali, ale jak 
dotychczas bez większych skutków.

SP nr 4, Jasło:
Świetlica mała wszystkie dzieci razem (brak wydzielonego miejsca dla 6-latków).

SP nr 59, Katowice:
ŚWIETLICA IDEALNA – W czasie ładnej pogody dzieci wyprowadzane są ze świetlicy na boisko, NA 
KTÓRE MUSZĄ Z SOBĄ ZABRAĆ TORNISTRY I KURTKI. TORNISTRY I KURTKI WALAJĄ SIĘ NA ZIEMI, PRZY 
KRAWĘŻNIKACH, GDZIEKOLWIEK. Dzieci siedzą tam przez kilka godzin, często nie mają gdzie zjeść 
drugiego śniadania – jedzą je brudnymi rękami, nierzadko siedząc na ziemi. Dzieci nie mają gdzie się 
bawić, więc bawią się w ziemi (grzebią w niej patykami, łapkami, przesypując ziemię między paluszkami), 
chowają pod drzewami, bawią się między wystającymi korzeniami. NIE MAJĄ DO DYSPOZYCJI ŻADNYCH 
ŚWIETLICOWYCH ZABAWEK. Po takiej zabawie ręce i nogi są czarne, a po przyjściu do domu dziecko od 
razu trzeba wykąpać, bo wstyd iść z takim brudaskiem na basen lub inne zajęcia, które odbywają się 
zaraz po szkole (załączone zdjęcie obrazuje nóżki po jednej z takich zabaw). Przy zapisie do świetlicy 
trzeba zapłacić 20 zł od każdego dziecka. W formularzu nazwane jest to dobrowolna składka, ale i tak 
większość rodziców płaci z obawy przed tym, by ich dziecko mogło uczęszczać do świetlicy.

SP nr 10, Olsztyn:
Do postulatów przemawiających za nieposyłaniem dzieci 5- i 6-letnich do szkoły przemawia fakt braku 
miejsca na świetlicy szkolnej. Przykład z SP 10 w Olsztynie: 6-letnie dziecko ma zajęcia przez 5 godzin, 
od 7 do 12, potem może przebywać MAKSYMALNIE 2 godziny na szkolnej świetlicy, czyli do odbioru 
jest o godzinie 14. Rodzice oboje pracują po 8 godzin, od 8 do 16 + czas dojazdu do szkoły po dziecko 
(około 30 minut). Co w takim razie mają zrobić? Druga grupa dzieci z tzw. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
chodzi na 12 do 17. Na świetlicę mogą przyjść dopiero o 10 rano. Czy do tej godziny dzieci 5- i 6-letnie 
mają same siedzieć w domu?

SP nr 1w Swarzędzu:
Świetlica? Tylko w SP – z niej trzeba rano odbierać „nazbierane dzieci”, a po zajęciach odprowadzać 
dzieci do szkoły podstawowej przez osiedle, czy deszcz, czy śnieg, czy mróz... Ale przecież to nie takie 
ważne. Dzieci przejdą, z cukru nie są, a i spacer przecież można odhaczyć w dzienniku... Gorzej, jak się 
rodzic minie z nauczycielem, trzeba wtedy się gonić po osiedlach, by dziecko pod opieką zostawić lub 
odebrać...

ZS, Nowe Miasto:
Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście, jest to tak naprawdę zespół szkół zaczynając od podstawówki 
poprzez gimnazjum, technikum, a kończąc na liceum. Wszystkie dzieci mają wspólny korytarz, na 
którym pierwszoklasista spotyka się z licealistą. Nie wiem, jakie są standardy, ale sam często czuję się 
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zagubiony podczas przerwy, gdy odbieram dziecko ze szkoły. Szkoła ta ma szereg innych mankamentów, 
których bez przebudowania całego budynku (samorząd nie znajdzie na to pieniędzy) nie da się usunąć 
np. zbyt małe sale, niewielka świetlica, nieprzystosowane dla małych dzieci ubikacje.

SP nr 15, Opole:
Szkoła ma świetlicę w innym budynku. W zimie dzieci muszą same wychodzić ze szkoły, żeby się udać 
do drugiego budynku, często idą same w kapciach, bez kurtek. Do tego świetlica to tak naprawdę 
stołówka, do obiadu jest tam świetlica, a potem świetlico-stołówka: te same stoliki, jedna sala. Tragedia.

SP nr 132, Warszawa:
Szkoły nie są przygotowane nawet na 7-latki. Zostaliśmy poproszeni o zakupienie tablic korkowych, 
żeby Pani mogła przypinać do nich nowo poznane literki i inne materiały. Teraz prosi się nas o zakup 
zasłonek, bo nie ma czym zasłonić okien przed rażącym w oczy słońcem.
Nie ma pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne dla 6-latków i starszych. Dzieci mają jedynie zajęcia 
recytatorskie i z języka migowego. Może będzie kółko teatralne, ale nic więcej. Dlatego na świetlicy 
często dzieci oglądają bajki. Dzieci jest dużo i jest bardzo głośno.

SP nr 84 w Warszawie:
Nie wiem, czego taki maluch może się nauczyć po 4 godzinach na przepełnionej świetlicy. Świetlica 
płatna 20zł/miesięcznie. Panie już 2 razy nie mogły znaleźć mojego dziecka, ponieważ świetlica jest 
rozbita na dwa pomieszczenia, a komunikacja wewnętrzna nawala; pomieszczenia przepełnione.

SP i Gimnazjum nr 3 w Kobyłce:
Sytuacja w świetlicy i na korytarzach DRAMATYCZNA! Świetlice są dwie, dla starszych dzieci z klas 2–4 
to pomieszczenie bez okna i tym samym dostępu świeżego powietrza oraz światła dziennego (jedynie 
jeden świetlik w suficie – koszmar!!!). Powierzchnia tego pomieszczenia to około 25 m², w godzinach 
szczytu ściśnięta jest nawet 50 dzieci. Proszę mi wierzyć, byłam tego naocznym świadkiem, a moje 
dziecko musiało w takich warunkach gnić! Inaczej nie można nazwać przebywania w takim 
pomieszczeniu. Druga świetlica dla dzieci 5–7 lat nie wygląda lepiej. Co prawda jest w normalnej sali 
lekcyjnej, ale ilość dzieci przyprawia o ból głowy.

SP nr 9 w Olkuszu:
Jest świetlica, ale tam pod opieką jednej/chyba na zmianę dwóch pań jest cała grupa dzieci. Zajęcia 
dodatkowe? Jakieś kółka zainteresowań są – przedmiotowe, dla chętnych oraz zajęcia wyrównawcze.

SP nr 56 w Łodzi:
Na świetlicy jest przepełnienie, więc dzieciaki faktycznie rozdzielane są po klasach (odbierałam stamtąd 
córkę) a dzieci z klas 4–6 raczej nie są mile widziane na świetlicy z powodu braku miejsc.

SP nr 2 w Głogowie:
Świetlica jest jedna, niezbyt duża, tak jak i stołówka.

SP nr 4, Myślenice:
Mamy świetlice – 3m/4m, a w niej 75 uczniów – świetlica działa do 16 godziny. Burmistrz nie wyraził 
zgody na zwiększenie ilości godzin świetlicowych, wiec działa od 11:30. Na taką ilość uczniów jest jedna 
pani. 12 metrów podzielić przez 75 osób = 0,16 na jedną osobę. Czy to jest świetnie przygotowana 
szkoła dla uczniów??? Czy w klasie gdzie jest 28 dzieci (Burmistrz nie wyraził zgody na podzielenie 
klasy), nie ma na nic miejsca – nawet nie ma jak dobrze, wygodnie ściągnąć krzesełka.

SP nr 8, Legionowo:
Ze świetlicy (przepełnionej – opiekunki często mówią przez mikrofon, żeby ktoś coś usłyszał) dzieci na 
lekcje idą same.

SP nr 4, Morąg:
Świetlica to jedna sala ze stołówką.

SP, Kuźnia Raciborska:
Szkoła ma świetlicę szkolną czynną do 15:00.
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SP nr 81 w Gdańsku:
Dzielnica Osowa. Szkoła na dzień dzisiejszy przepełniona – uczęszcza do niej prawie dwa razy więcej 
dzieci niż zakłada budynek i jego przystosowanie. Na dzień dzisiejszy jest 8 klas pierwszych, 6 zerówek. 
Świetlica oczywiście przepełniona – jak w ogóle się do niej dziecko dostanie.

SP w Nałęczowie:
Świetlica jest przepełniona (1 opiekun).

SP nr 95, Kraków:
Ze względu na dużą ilość dzieci świetlica (10 PLN/miesiąc) jest przepełniona i dzieci „rozkładane są” po 
wolnych od lekcji klasach.

Szkoła Muzyczna, Lublin:
Świetlica maleńka przeznaczona dla dzieci wszystkich klas 1–3, konsekwencją czego jest selekcja dzieci 
i nie wszystkie mogą uczęszczać do niej, bo się po prostu nie mieszczą.

SP nr 122, Łódź:
Świetlica – zapisanych ponad 200 dzieci, bardzo ciasno, sala większa i mniejsza. W godzinach szczytu 
tłok.

SP nr 94 w Warszawie:
W świetlicy 3 klasy naraz (świetlica w klasie).

SP nr 1, Murowana Goślina:
Świetlica jest jedna dla wszystkich dzieci, jest także jednocześnie stołówką (czasem hałas jest taki, że 
pani prosi woźną o klucz od jakiejkolwiek wolnej sali, że tam chętne dzieci mogły odrobić lekcje, ale nie 
zawsze wolne sale są...).

SP w Mrokowie:
Świetlica w szkole: TYLKO dla dzieci rodziców pracujących. Są 4 świetlice: dla klas 1, 2, 3, oraz 4–6. 
dzieci z klas pierwszych mają świetlicę wielkość małej sali lekcyjnej. Zasadniczo za każdym razem mam 
wrażenie, że na świetlicy ma być cisza i spokój... dzieci siedzą w kółku i w coś się bawią, czasem oglądają 
telewizję, na pewno mają też czas wolny. Jest jednak coś, co mnie przeraża, a mianowicie DŁUGA 
PRZERWA – dzieci ze świetlicy muszą ją opuścić, wybiegają na korytarz, a w świetlicy w tym czasie ma 
być cisza i spokój. Mam wrażenie, że w tym czasie nikt nie interesuje się, co się z dzieckiem dzieje.

SP w Kobylnicy:
Bardzo dużym minusem jest fakt, że świetlica w szkole jest zarówno świetlicą, jak i stołówką. Na 
świetlicy mieści się około 6 stoliczków, z których korzystają dzieci przebywające na świetlicy, jak i dzieci 
które jedzą obiadki. Obiadki wydawane są również w świetlicy, gdyż kuchnia połączona jest ze świetlicą.

SP, Warszawa-Praga Południe:
Do 16:00 są w świetlicy przeznaczonej również dla zerówki, od 16:00 do 18:00 w małej sali ze 
wszystkimi rocznikami. Dziecko ma zadawanych kilka stron pracy domowej w podręczniku, co nieraz 
zajmuje 2–3 godziny pracy w domu, bo na świetlicy jest za duży hałas by odrabiać lekcje.

SP nr 158 w Krakowie:
Placówka ta nie jest pozbawiona mankamentów – myślę tutaj o zatłoczonej, słabo zaopatrzonej 
w pomoce dydaktyczne świetlicy, gdzie nauczyciel od czasu do czasu używa gwizdka, by uciszyć tłum 
dzieciaków oczekujących na zajęcia.

ZS w Lutyni:
Na Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni (gm. Miękinia) składa się budynek szkoły podstawowej 
i budynek gimnazjum, oddalone od siebie o 180 m. Świetlica i sala gimnastyczna to połączone ze sobą 
budynki zlokalizowane 200 m od budynku szkoły podstawowej. Świetlica jest świetlicą wiejską, duże 
pomieszczenie około 40 m² bez okien, ale dobrze wyposażone w gry, zabawki i komputery. Na świetlice 
i sale gimnastyczną dzieci są prowadzone przez opiekuna. Na około 100 m nie ma chodnika, ludzie 
chodzą po jezdni.
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SP nr 11 w Opolu:
I klasy obecnie około 28–30-osobowe.

SP nr 53, Kraków:
Obecnie pierwszych klas jest 7 (a-g), każda średnio po 25–30 dzieci. Szacuje się, że w przyszłym roku, 
przy założeniu dołączenia 6-latków, klas pierwszych będzie 10–15 (w sąsiadującym ze szkołą przedszkolu 
jest 10 grup 5-latków!).

SP w Mietkowie:
Jest tak liczny rocznik, że klasy mogą liczyć nawet po 30 dzieci, nie będzie miejsca na kącik zabaw.

SP nr 30, Lublin:
Przepełnione klasy, w klasach drugich jest ponad 30 osób w klasie nawet do 33. Czy to są idealne 
warunki do nauki?

SP nr 2, Brzeziny:
W tym roku powstały pierwszy raz od dawna klasy 30-osobowe. Tak więc są w szkole w klasach 
pierwszych jedna klasa integracyjna licząca 20 osób (bo więcej nie może) i dwie zwykłe klasy liczące po 
30 uczniów.

SP nr 5 w Ełku:
Maleńkie sale przepełnione tak, że w niektórych dzieci siedzą po troje przy ławce lub przy biurku 
nauczycielki.

SP nr 49, Białystok:
Natomiast w tym roku szkolnym w I klasach stłoczonych jest po 30 i więcej osób, trzeba było dokupywać 
dodatkowe stoliki i krzesełka, bo dzieci nie mieściły się w klasach. Miasto nie pozwoliło utworzyć klas 
z mniejszą liczbą dzieci. A co będzie, jak pójdą do szkoły dzieci z drugiej połowy 2008 roku i dzieci 
z całego rocznika 2009 (rocznika, który jest najliczniejszy od 1996 roku). Nasze małe dzieci będą uczyły 
się do późnej nocy, a może na 3 zmiany???

SP w Kruszynie: 
W klasie „0” u córci jest 31 dzieci. Sala jest mała, nawalone stolików do pisania w książkach i dywan 
do zabawy, gdzie dzieci nie mieszczą się, żeby w koło siadać z Panią do zabawy.

SP w Czerminie:
W 1 klasie jest 35 uczniów (tak duża liczba wiąże się z tym, iż zamknięto szkołę w innej wsi), dzieci 
muszą dojeżdżać nawet kilkanaście kilometrów rano i po południu.

SP nr 76 we Wrocławiu:
Z dostępnych mi informacji Szkoła Podstawowa nr 76 we Wrocławiu. Dzieci uczą się w systemie 
2-zmianowym. W klasach jest ponad 30 dzieci i przy obecnych godzinach pracy rodziców myślę, 
że też wielkie zainteresowanie świetlicą.

PSP nr 31, Częstochowa:
Nie ma pracowni dla maluchów, do których nie miałyby wstępu starsze klasy (szkoła jest przeładowana, 
dzieci uczą się na zmiany, to oznacza, że po maluchach do pracowni wchodzi inna klasa) co powoduje, 
że dywaniki w klasach są brudne, wszędzie jest kurz.

SP nr 7 w Wołominie:
Moje dwie córki chodzą do Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie. Szkoła jest przystosowana na około 
600–700 uczniów, natomiast obecnie uczęszcza do niej ponad 1000 uczniów. W klasach jest po około 

Klasy
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27–28 uczniów. Nie jest więc możliwe indywidualne podejście do ucznia, czego rodzic sam nie zauważy 
u dziecka np. jakich trudności to jest pozostawiony sam sobie.

SP, Józefosław:
W ubiegłym tygodniu karetka pogotowia odwiozła panią ze świetlicy, która zasłabła w wyniku stresu. 
Skąd ten stres? W szkole uczy się 1300 dzieci. Jest jedna świetlica, do której uczęszcza mnóstwo dzieci. 
W najcięższym momencie dnia jest ich w małej sali 160. Szkoła jest przeznaczona dla 600 uczniów. Czy 
to jest zgodne z prawem? Czy nasze maluchy muszą stać na baczność z powodu braku miejsca w 
świetlicy? Czy gmina wie, co robi, nakazując przyjmowanie tylu dzieci? Nie wiem. Jako matka jestem 
bezradna, nie chcę też popadać w konflikt z władzami szkoły, gdzie posyłam dzieci.

SP nr 11 w Inowrocławiu:
Szkołę znam od środka, ponieważ odbywałam tam praktykę zawodową w klasie II. Otóż tak – klasy są 
małe i ciasne, przy zasłonięciu rolet (akurat w tym czasie słońce świeciło niemiłosiernie) można było 
poczuć się jak w kartonie.

SP nr 1 w Ząbkach:
Z powodu przepełnienia szkoły dzieci chodzą na dwie zmiany. Lekcje kończą nieraz o 17:00!  

SP nr 11, Katowice:
Klasy są przepełnione po 29 osób w klasie jak nauczyciel może się dobrze zająć w ciągu 45 minut taką 
liczbą dzieci paranoja!

SP nr 5 w Chorzowie:
30-osobowe klasy, mieszczące jedynie stoliki, więcej miejsca na nic nie ma.

SP nr 4, Jasło:
Pierwsze klasy w tym roku szkolnym (2013/2014) razem z 6-latkami są 32-osobowe.

SP nr 45, Wrocław:
We Wrocławiu tworzy się właśnie klasy mieszane (dzieci 6 i 7 lat) i pakuje do nich dzieci „ile wlezie”. 
Np. Szkoła Podstawowa nr 45 – dwie klasy mieszane liczące po 28 dzieci. Niepokoi mnie, że syn będzie 
uczył się w tak licznej i mieszanej wiekowo klasie.

SP nr 4, Białystok:
Kilkoro 6-latków w klasie z o rok starszymi 7-latkami i dodatkowy „plus/bonus” klasa – uwaga – liczy 
32 uczniów.

SP nr 4, Myślenice:
Mamy świetlice – 3m/4m, a w niej 75 uczniów – świetlica działa do 16 godziny. Burmistrz nie wyraził 
zgody na zwiększenie ilości godzin świetlicowych, wiec działa od 11:30. Na taką ilość uczniów jest jedna 
pani. 12 metrów podzielić przez 75 osób = 0,16 na jedną osobę. Czy to jest świetnie przygotowana 
szkoła dla uczniów??? Czy w klasie gdzie jest 28 dzieci (Burmistrz nie wyraził zgody na podzielenie 
klasy), nie ma na nic miejsca – nawet nie ma jak dobrze, wygodnie ściągnąć krzesełka.

SP nr 6, Grodzisk Mazowiecki:
Są w szkole 3 pierwsze klasy po 30–31 uczniów. Zabrakło podobno 6 dzieci, by była jeszcze jedna 
pierwsza klasa. Więc nie ma po maksymalnie jak 25 dzieci tylko więcej...

SP nr 4, Warszawa:
Przepełnione klasy po 29–30 uczniów, praca na dwie zmiany – druga zmiana kończy o 17:00! Dotyczy 
to, na ten moment klas 0, których jest od A do N!! Są w nich 5- i 6-latki.

SP nr 81 w Gdańsku:
Dzielnica Osowa. Szkoła na dzień dzisiejszy przepełniona – uczęszcza do niej prawie dwa razy więcej 
dzieci niż zakłada budynek i jego przystosowanie. Na dzień dzisiejszy jest 8 klas pierwszych, 6 zerówek. 
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Za rok – przy założeniu ze idzie obowiązkowo do szkoły 1,5 rocznika to tych klas będzie znacznie więcej, 
co już mnie przeraża. Teraz już jest system zmianowy, to za rok będą 3 zmiany? Porażka.

SP nr 95, Kraków:
Większość klas jest około 30-osobowych.

SP nr 94 w Warszawie:
30 i więcej osób w klasie.

SP nr 6, Pruszków:
Oddział przedszkolny w tej szkole (można się tylko domyśleć, że w klasie pierwszej nie jest lepiej):
są dwie klasy 0, do grupy 0a uczęszcza 29 dzieci.
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SP, Suchy Las:
Klasy 1-3 na dwie zmiany. W tym roku 7 pierwszych klas.

SP nr 53, Kraków:
Do klas pierwszych w tym roku przyjęto 168 uczniów. Całkowita ilość dzieci uczęszczających do szkoły 
wzrosła zatem do 600 uczniów! Konieczne okazało się ustanowienie pracy dwuzmianowej już od klasy 
„0”! W przyszłym roku liczba ma wzrosnąć z 25 do 30 oddziałów szkolnych!

SP nr 97, Kraków:
Mimo dobudowanego kilka lat temu drugiego piętra dzieci nadal jest mnóstwo w związku z czym 
szkoła pracuje na dwie zmiany.

SP nr 12, Gdańsk:
Szkoła, pomimo iż ledwo 6-letnia, nowoczesna i rzekomo przyjazna nie jest niestety przygotowana na 
reformę fundowaną przez Ministerstwo Edukacji. Oddziały przygotowania przedszkolnego 
zlokalizowane są w odrębnym budynku, z założenia przygotowanym na 4 grupy „0”. W tym roku 
utworzono 10 grup „0”. Jak je pomieszczono w 4 salach dydaktycznych? Zaadaptowano na potrzeby 
sali dydaktycznej salę, która dotychczas byłą salą gimnastyczną oraz wykorzystano „genialny” pomysł, 
które pokolenie wyżu lat 80. pamięta z własnego dzieciństwa - dwie zmiany. I tak połowa grup przez 
dwa dni w tygodniu ma zajęcia od 7 do 12, raz od 7-12:30, raz 12:30-17:30 i raz 13:18, a druga połowa 
grup odwrotnie.

SP nr 82, Warszawa:
Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie (Bemowo) ul. Górczewska 201 jest szkołą, w której obowiązuje 
3-zmianowy system nauczania.

SP nr 53, Kraków:
W szkole uczy się dzieci na trzy zmiany - start zajęć godz. 8, 11, 13.

SP nr 2, Sokołów Podlaski:
W Szkole Podstawowej nr 2 dzieci z pierwszej klasy chodzą kilka razy w tygodniu na drugą zmianę. 
W przyszłym roku, jak pójdzie więcej dzieci, to chyba na trzy będą musiały chodzić, bo się nie pomieszczą.

SP w Lidzbarku:
Mój synek chodzi na drugą zmianę do szkoły i wraca przed szesnastą!

SP nr 2, Bielsko-Biała:
Szkoła jest tak przepełniona, że dzieci uczą się na zmiany, np. klasa 1 idzie na 13 i uczy się do 17. Klasy 
są przepełnione.

SP nr 1, Radom:
Zajęcia odbywają się na dwie zmiany, w tym druga zmiana od 11:30 do 16:30.

SP nr 340, Warszawa:
Zdecydowałam się z pełną świadomością na posłanie swojej córki do zerówki przy szkole ursynowskiej 
na Lokajskiego, mając nadzieję, że ta nowoczesna szkoła (podawana wielokrotnie jako modelowa na 
Ursynowie) zapewni córce miękki i ciekawy start do już poważnej edukacji szkolnej. Jeszcze na 
spotkaniach majowych z rodzicami pani dyrektor zapewniała, że maluchy będą oddzielnie od starszych 
klas i że na pewno ich plan zajęć będzie priorytetowo ustawiony na poranną zmianę. Rzeczywistość jest 
oczywiście zupełnie inna... Moja córka ma zajęcia 3 razy w tygodniu na godzinę 11:00 i na 11:30, 3 razy 

Nauka zmianowa
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w tygodniu kończy zajęcia o 17:00 i o 17:30... zaplanowanie życia czy jakichkolwiek zajęć dodatkowych 
po szkole jest już karkołomne.

SP nr 76 we Wrocławiu:
Z dostępnych mi informacji Szkoła Podstawowa nr 76 we Wrocławiu. Dzieci uczą się w systemie 
2-zmianowym. W klasach jest ponad 30 dzieci i przy obecnych godzinach pracy rodziców myślę, że też 
wielkie zainteresowanie świetlicą.

SP w Tłuszczu:
Nie ma w niej możliwości odseparowania dzieci najstarszych od tych najmłodszych. W obecnej chwili 
zajęcia odbywają się na 2 zmiany od 7:10 do 17:00. Córka np. chodzi 3 razy na południe (11:45, 12:30) 
oraz 2 razy na 8:00. Doszły nas słuchy, że od przyszłego roku, jak dużo dzieci zadeklaruje się do 
pójścia do szkoły, to szkoła ma pracować do 20:00!

SP nr 7 w Wołominie:
Dzieci przychodzą do szkoły na dwie zmiany, plan zmienia się po półroczu przez co bardzo trudno 
zaplanować zajęcia dodatkowe. Marysia (kl. „0”) rozpoczyna naukę o 7:30 rano, przez tydzień była 
też wersja, że dzieci mają przychodzić na 7:00. Po protestach rodziców dyrekcja zmieniła tę godzinę 
na 7:30.

SP nr 9, Wejherowo:
Dzieci chodzą na zamiany, w zasadzie są 2 zmiany: 6:45-11:45, 11:30-16:30 oraz tzw. międzyzmiana 
9:45-14:45.

SP nr 81 w Gdańsku Osowej:
Dzieci maja zajęcia na dwie zmiany do 16:25 – tragedia.

SP w Kobylnicy:
Opiszę sytuację zerówek. W naszej szkole mamy trzy zerówki. Ze względu na warunki lokalowe (dwie 
sale dla zerówek) dzieci muszą chodzić na dwie zmiany. Od 7:30-12:30 oraz od 12:30-17:30. Dzieci, 
które chodzą na drugą zmianę (w tym roku to dzieci najmłodsze, pięcioletnie), o pewnej godzinie 
nie są w stanie funkcjonować i pani nie jest w stanie przeprowadzić z nimi żadnych zajęć.

SP nr 19, Gdańsk:
Szkoła stosunkowo nowa, wybudowana na 900 osób uczęszcza 1400 - również gimnazjum, osobny 
korytarz dla zerówek (niestety, wejść należy wejściem głównym i tułać się przez całą szkołę do skrzydła 
zerówkowego - tamtejsze wejście zamknięte z powodu braku pieniędzy na remont schodów, które 
zostały uznane jakieś 2 lata temu za niebezpieczne i do tej pory nie doczekały się naprawy), 7 klas 
zerówkowych chodzących na 2 zmiany – 7:30-12:25 lub 11:45-16:40, 7 klas a tylko 3 sale, łatwo 
zauważyć że zmiany się nakładają więc od 11:45 do 12:25 dzieci siedzą w jakimś ściśniętym pokoiku 
poczekalni, korytarzu, oglądają filmy albo po prostu drą się.

SP nr 1 w Ząbkach:
Z powodu przepełnienia szkoły dzieci chodzą na dwie zmiany. Lekcje kończą nieraz o 17:00!

SP nr 82, Warszawa:
Moja córka uczęszcza od dwóch lat do szkoły podstawowej (zerówka, pierwsza klasa, teraz druga). 
Dzieci od pierwszej klasy chodzą zmianowo, tzn. obecnie 3 razy w tygodniu kończy lekcję o godzinie 
16.

Zespół Szkół nr 4 w Wołominie:
Utworzono cztery klasy „0”, każda po około 25-28 dzieci. Rocznikowo wymieszane mniej więcej 
po połowie. Klasy funkcjonują na dwie zmiany: 8-12:30 i 12:30-17, ponieważ są dwie sale zerówkowe.

SP nr 15 we Wrocławiu (jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9):
Generalnie szkoła jest mała, więc nie ma możliwości odseparowania dzieci młodszych i starszych. 
Jest 14 oddziałów klasowych (klas 1-6), a 9 sal lekcyjnych + jedna dodatkowa w piwnicy z wejściem 
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z zewnątrz. Dzieci z klas 1-3 uczą się w systemie zmianowym. W tym roku dwie z trzech klas pierwszych 
kończą lekcje nawet o godzinie 16:05. W latach poprzednich dzieci kończyły lekcje najpóźniej o 15:15. 
(Chociaż jak na Wrocław jest i tak nie najgorzej. Są szkoły, w których lekcje kończą się 17:30.)

SP nr 1 w Luboniu:
Maluchy chodzą na zmiany (od zawsze) - nawet na 13:30!

SP nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach:
W szkole od tego roku jest „zerówka” - zmianowo - 8.00-12.00 lub 12.00-16.00.

SP nr 11 w Warszawie:
Szkoła liczy około 1000 dzieci i tylko dzięki superdyrekcji dzieci nie uczą się na 2 czy 3 zmiany, jak ma to 
miejsce w innych szkołach w Ursusie.

SP nr 11, Zielona Góra:
W Zielonej Górze w szkole podstawowej nr 11 na osiedlu Zastalowskim mieści się największa w mieście 
szkoła podstawowa, gdzie jest w każdym roczniku w tym klas pierwszych (dla 6-latków) od „a” 
do „i” w każdej około 25 dzieci brakuje sal do lekcji i dzieci chodzą do szkoły raz na rano do około 
13–14, raz na południe od 11-12 do 16.30. Najgorsze jest to, że plan lekcji w tej sytuacji nie jest 
ujednolicony, codziennie dzieci mają na inną godzinę, a co za tym idzie przynajmniej dwa razy 
w tygodniu jest taka sytuacja, że dzieci wracają ze szkoły o godzinie 16:30.

SP nr 112 w Warszawie:
Szkoła nie była w stanie pomieścić uczniów 1 klasy oraz dzieci zapisanych do zerówki w roku szkolnym 
2313/2014, zatem gmina wiosna 2013 pilnie poszukiwała budynku zastępczego, w którym mogłyby się 
odbywać lekcje. Jeszcze w czerwcu 2013 nie było wiadomo, gdzie będą się odbywały lekcje. Gmina 
zastanawiała się nad wynajęciem budynku z salami od kościoła przy ul. Głębockiej, w rezultacie został 
przystosowany budynek przy ul. Ostródzkiej, gdzie lekcje odbywają się w systemie zmianowym i tak 
dzieci w zerówce 3 razy w tygodniu maja zajęcia od 13 do 18.

SP nr 4, Warszawa:
Przepełnione klasy po 29-30 uczniów, praca na dwie zmiany - druga zmiana kończy o 17:00!
Dotyczy to na ten moment klas „0”, których jest od A do N!!! Są w nich 5- i 6-latki. Za rok wszyscy będą 
w klasie 1, a szkoła magicznie nie powiększy się do takich rozmiarów, żeby praca odbywała się 
na 1 zmianę.

SP nr 185 w Warszawie:
Trzy razy w tygodniu zaczyna lekcje o godzinie 11:45. Tak było od pierwszej klasy - co prawda w latach 
ubiegłych chodził dwa razy na drugą zmianę. Teraz kończy lekcje o 16:10. Jest zmęczony, rozkojarzony. 
Nie ma kiedy odrobić lekcji. Pójść na dodatkowe zajęcia. Mój dzień z rana jest zdezorganizowany, zanim 
zaprowadzę go do szkoły. Do świetlicy jest mi go szkoda posyłać. Tam hałas i huk. Pełno dzieci.

SP w Plewiskach:
Na chwilę obecną najwięcej jest 5 klas, a już i tak dzieci chodzą w trybie zmianowym.

SP nr 81 w Gdańsku:
Dzielnica Osowa. Szkoła na dzień dzisiejszy przepełniona - uczęszcza do niej prawie dwa razy więcej 
dzieci niż zakłada budynek i jego przystosowanie. Na dzień dzisiejszy jest 8 klas pierwszych, 6 zerówek. 
Za rok - przy założeniu, że idzie obowiązkowo do szkoły 1,5 rocznika to tych klas będzie znacznie 
więcej, co już mnie przeraża. Teraz już jest system zmianowy, to za rok będą 3 zmiany? Porażka.

SP nr 35, Szczecin:
Zajęcia dla czterech zerówek 2-3 razy w tygodniu do 17:00.

SP nr 94 w Warszawie:
Lekcje na dwie zmiany.
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SP nr 6, Pruszków:
Zajęcia są zmianowe tj. semestr na rano (7:30 do 12:30 lub 13:00), semestr na popołudnie (12:00 do 
17:00 lub 17:30).

SP nr 1 w Drezdenku:
Obecnie są cztery oddziały klas pierwszych. Dzieci chodzą w tej chwili na zmiany (jak dojdzie następne 
1/2 rocznika 2008 to chyba zaczną chodzić w sobotę), niekiedy lekcje kończą się około 16:30.

SP w Kobylnicy:
Dzieci 5-letnie i 6-letnie, które w tym roku dołączyły do szkoły, chodzić będą na dwie zmiany ranną 
i popołudniową (druga zmiana jest na 12:30 do 18!).

Zerówki w SP 1 w Legionowie:
Szkoła jest trzyzmianowa i co chwilę zmieniany jest plan lekcji, bo okazuje się, że brakuje sal na zajęcia 
dodatkowe.

SP nr 12, Gdańsk:
„Szkoła zaprojektowana dla 650 i już teraz jest przeładowana dwukrotnie. Pięciolatki będą chodziły 
na zajęcia na siódmą rano - pierwsza zmiana. Druga grupa na 12:45 i będzie kończyć o 17:45. 
Dyrektor szkoły tłumaczy, że od nowego roku przybędzie w placówce 10 oddziałów przedszkolnych, 
więc system zmianowy to jedyne rozwiązanie, które pozwoli wszystkich pomieścić. Przyznaje też, 
że od września w placówce będzie się uczyć rekordowa liczba uczniów w rekordowej liczbie, 
aż 51, klas! – Nie widzę problemu w nauce na zmiany. Świetlica jest czynna od 6:30 do 17. 
Ok. 40-50 proc. dzieci i tak przebywa w niej po 10 godzin, więc nie ma większego znaczenia, czy w tym 
czasie rozpoczną zajęcia o 7, czy o 12 - podkreśla Iwona Furmańczuk, dyrektor SP nr 12.”
(Anna Mizera-Nowicka: Pięciolatki w szkole? Będzie tłok w Gdańsku! Szkoły nie są z gumy także 
w Gdyni i Sopocie. Gdańsk. Nasze miasto 14.07.2013)
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SP, Suchy Las:
Weszłam do tej szkoły przez nikogo o nic niepytana, co bym chciała, gdzie idę. Pani tylko machała ręką. 
Czyli każdy by mógł wejść o nic nie pytany: czego tu szuka. I zrobić z dziećmi, co chce.

SP nr 53, Kraków:
Podczas przerw nauczyciele pełniący dyżury nie są w stanie wyłapać sytuacji groźnych i niebezpiecznych 
dla dzieci. Zgłoszono do Dyrekcji już kilka pobić uczniów (w tym również i mojego Syna, który 
bezskutecznie wołał o pomoc w czasie, kiedy był bity po twarzy pięściami), do których doszło 
na głównym korytarzu podczas przerwy! Przemoc starszych uczniów wobec młodszych jest 
na porządku dziennym!

SP nr 113, Wrocław:
Jedno główne wejście dla 6-, 7- itd latków. Dzieci 7-letnie od 01.10.13 należy zostawić przy wejściu 
i mają same poruszać się po szkole. Do klasy oczywiście trafią, ale na korytarzu są narażone na 
„stratowanie” przez osobniki starsze i większe. Głównym wejściem mogą wchodzić także gimnazjaliści, 
choć niby mają osobne korytarze.

SP w Sternalicach:
W ponad połowie wsi nie ma chodnika, by dzieci mogły dotrzeć bezpiecznie do szkoły. Październik 
i nadal niepomalowana „zebra” przejście dla pieszych koło szkoły.

ZS w Kamionce, woj. lubelske:
Wychowawczyni nie może opuścić klasy, a gdy już musi, woła woźną, aby popilnowała dzieci na czas jej 
wyjścia. Taki sam problem jest, gdy dzieci wychodzą na plac zabaw (zresztą bardzo dobrze wyposażony). 
Gdy dziecko chce wyjść do toalety, musi wrócić samo do szkoły (wtedy ma kontakt z młodzieżą 
na korytarzach ) lub z Panią, która zostawia wtedy 24 dzieci bez opieki. Uważam, że dzieci 5-letnie 
i 6-letnie są za małe, aby pozostawiać je bez opieki osoby dorosłej – był przypadek, że dziecko zostało 
zamknięte w toalecie przez dowcipnego gimnazjalistę i nie mogło wyjść przez ponad pół godziny).

SP nr 12, Gniezno:
Wchodząc na piętro wyżej, dziecko czeka aż starsi (nierzadko wyżsi ode mnie!) zejdą, bo w innym 
wypadku jest spychany i może stać się dramat. Widzę o oczach mojego dziecka jak i jego kolegów 
i koleżanek przerażenie, gdy zaczyna się przerwa, gdy zaczynają lub kończą lekcje, gdy dzieci jest 
mnóstwo, a oni przy nich są tacy malutcy (fizycznie oczywiście). I tak, psychicznie, dydaktycznie 
dzieci są gotowe do nauki, ale przyjemnej. Nie są gotowe na przepychanie, hałas w ogromnych 
gmachach szkoły, dezorganizację z winy dorosłych.

SP nr 11 w Inowrocławiu:
Na przerwach tłok na korytarzu. Hol wyłożony kamiennymi płytkami, gdzie łatwo o to, by się poślizgnąć 
i zrobić krzywdę. To ma być szkoła dostosowana dla 6-latka?

SP nr 11, Katowice:
Często w szatni giną rzeczy szczególnie markowe.

SP nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Otwocku:
Dzieci są pod opieką nauczycieli właściwie tylko podczas lekcji – na przerwach nikt ich nie pilnuje, nie 
kontroluje, gdzie idą, co robią. Podam przykład z życia wzięty – mój syn nosi okulary i któregoś dnia, 
jak po niego przyszłam, nie miał ich na nosie, tylko w plecaku w etui – całe powyginane. Spytałam go, 
co się stało i okazało się, że na przerwie jakiś chłopak ze starszej klasy mu je zrzucił z nosa i kopnął. 
Zaznaczam, że syn nie biegał po korytarzu, tylko stał przy drzwiach, przy wejściu do klasy. Oczywiście 
jego pani nic nie widziała, nic nie słyszała...

Bezpieczeństwo
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Często zdarza się, że jak przychodzę po syna do szkoły, spotykam dzieci z jego klasy przy drzwiach 
wyjściowych – podejrzewam, że nikt by nawet nie zauważył, gdyby wyszły na zewnątrz...
Naprawdę jestem przerażona, jak pomyślę, że mój młodszy syn miałby iść do szkoły już za 2 lata, bo nie 
jest ona przygotowana na przyjęcie 7-latków, a co dopiero mówić o 6-latkach...

SP nr 11 w Warszawie:
Dzieci na korytarzu na przerwie nie mogą biegać, bo za mało miejsca i jeszcze sobie ktoś zrobi krzywdę. 
O toaletach, gdzie maluchy są tłamszone i zamykane, albo niedopuszczane do WC – nawet nie chce mi 
się pisać.

SP nr 5 w Chorzowie:
Dzieci spędzają przerwy na wąskich korytarzach potrącane i popychane niejednokrotnie przez rosłych 
uczniów gimnazjum sportowego.

SP nr 59, Katowice:
PRZERWA IDEALNA – dzieci na przerwie od początku roku szkolnego są zostawione samopas, posłałam 
do szkoły dziecko jako 6-latka – i ku mojemu przerażeniu, od pierwszych dni szkoły SAM lub z kolegą, 
bez bezpośredniego nadzoru pani wychowawczyni, wychodzi na przerwy na podwórko lub chodzi sam 
po korytarzach szkoły. Na boisku sprawują opiekę zaledwie 3 nauczycielki. Boisko jest betonowe, jest 
na nim pełno dziur i wystających korzeni, w związku z tym łatwo o niebezpieczne sytuacje.

SP nr 17 w Żorach:
Dzieci na przerwę wysyłane są na korytarz, gdzie „pilnowane” są przez 1-2 nauczycieli, którzy tak 
naprawdę kompletnie się nimi nie interesują. Syn wielokrotnie był uderzony, szykanowany, 
wyzywany przez dzieci z klas starszych.

SP nr 84 w Warszawie:
W szatni nikt nie panuje nad dziećmi. Był przypadek, że 6-latek sam wyszedł ze szkoły i wrócił do domu, 
gdzie spędził kilka godzin na klatce w oczekiwaniu na powrót rodziców z pracy.

SP i Gimnazjum nr 3 w Kobyłce:
Druga świetlica dla dzieci 5–7 lat nie wygląda lepiej. Co prawda jest w normalnej sali lekcyjnej, ale liczba 
dzieci przyprawia o ból głowy. W ostatnim tygodniu miało tam miejsce samowolne wyjście ucznia 
I klasy ze świetlicy, które oddaliło się na 2 km od szkoły! I kto mi powie, że ktoś nad tym panuje?

SP nr 52, Częstochowa:
Szkoła podstawowa (im. Małego Powstańca) razem z gimnazjum (im. Orląt Lwowskich). Szkoły te są 
ZUPEŁNIE NIEPRZYSTOSOWANE do przyjęcia 6-latków. Obie szkoły mają wspólne wejście i korzystają ze 
wspólnej stołówki. Maluchy są gnębione przez młodzież gimnazjalną (zamykane w toaletach, 
wyrzucane z kolejki po obiad na stołówce, gimnazjaliści plują dzieciom do talerzy). Dzieci płaczą 
i często są tak zastraszane, że boją się nawet zgłosić to dyżurującemu nauczycielowi.

SP nr 35, Szczecin:
Każdy może wejść do szkoły, bo jest jedna woźna, a dwa wejścia.

ZSO w Wolicy:
Zejście do szatni i wyjście z niej – tu jakiejkolwiek poręczy brak, a schody dość śliskie. Zejście na obiad 
25 dzieci i 1 wychowawczyni i te same schody bez poręczy. Nawet papier toaletowy musieliśmy 
przynieść, żeby dzieci miały w razie czego, bo często w toalecie go brak.

SP nr 1 w Drezdenku:
Jedna z klas dla pierwszoklasistów (obecnie klasa II – rok szkolny 2012/2013) znajduje się przy schodach, 
przy wychodzeniu z lekcji wystarczy chwila nieuwagi i jedno dziecko może popchnąć drugie – dziecko 
może spaść.

Zerówka w SP 1 w Legionowie:
Niesprawdzane są osoby odbierające dzieci.

Zerówka w SP nr 185, Warszawa:
Kilka razy odebrałam dziecko – nikt nawet nie zwrócił uwagi na to że zostało odebrane.



37Szkolna rzeczywistość – RAPORT 2013/14

SP w Staroźrebach:
W szkole podstawowej w Staroźrebach (09-440) dzieci z jednej z dwóch pierwszych klas mają swoją 
salę w liceum, które jest połączone z gimnazjum i szkołą podstawową. (...) Dzięki tej sali w liceum mogą 
zaczynać zajęcia rano od ósmej. Sala ta była wolna tylko dlatego, że w tym roku szkolnym nie ma 
pierwszej klasy liceum (było za mało chętnych). W ubiegłym roku dzieci z jednej z pierwszych klas miały 
zajęcia w pobliskim budynku Straży Pożarnej. Stale zmieniał im się plan lekcji, bo jak tylko była wolna 
jakaś sala w szkole, to miały w niej lekcje, a pozostałe w remizie.

SP nr 82, Warszawa:
Przeciążenie jest tak duże, że wykorzystuje się sale w sąsiadującym Art-Bemie, a i tak jest to kropla 
w morzu potrzeb.

SP im. Wiosny Ludów w Miłosławiu:
Niby szkoła jest nowa, ale brakuje placu zabaw dla dzieci 5- i 6-letnich, ponieważ utworzono w niej 
zerówki. Moja córka dostała się na popołudniową zmianę i z powodu braku sali lekcyjnej pierwszą 
godzinę spędzają na zabawie i czytaniu książek w sali gimnastycznej.

SP nr 5 w Ełku:
Od kilku lat klasy drugie i trzecie nie mają zajęć w jednej sali lekcyjnej tj. podobnie jak starsze dzieci 
chodzą na każdą lekcję do innej klasy – decyzja dyrektora, bo jest za mało sal lekcyjnych, a dużo dzieci...

SP nr 316, Warszawa:
Jestem mamą 10-letniego chłopca ucznia szkoły podstawowej nr 316 – przez reformę i przepełnienie 
szkoły brak sal – moje dziecko w czwartej klasie ma część zajęć w bibliotece, świetlicy.

SP nr 53, Kraków:
Zajęcia dodatkowe odbywają się poza szkołą (angielski np. w salkach katechetycznych po dru-
giej stronie ulicy Kobierzyńskiej), gdyż brakuje wolnej sali lekcyjnej na prowadzenie ich na terenie 
szkolnym.

SP nr 1  w Ząbkach:
Zdarza się, że dzieci z powodu braku sal muszą zmieniać salę nauki. Z powodu późno kończących się 
zajęć oferta zajęć dodatkowych jest bardzo ograniczona (brak sal).

SP nr 1 w Luboniu:
Szkoła od stycznia ma wynająć sale obok szkoły (trzeba przejść przez ulice – dawne miejsce straży 
miejskiej) – zupełnie jakby niezwiązane ze szkołą, gdzie tu wyjście na przerwy?

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu:
Z powodu zbyt małej ilości sal takie przedmioty jak angielski czy religia często odbywają się w klasach 
dla licealistów 2 piętra wyżej (szkoła to zespół szkół – podstawówka, gimnazjum i liceum).

SP nr 11, Zielona Góra:
W Zielonej Górze w szkole podstawowej nr 11 na osiedlu Zastalowskim mieści się największa w mieście 
szkoła podstawowa, gdzie jest w każdym roczniku w tym klas pierwszych (dla 6-latków) od „a” 
do „i” w, każde około 25 dzieci; brakuje sal do lekcji i dzieci chodzą do szkoły raz na rano do około 
13–14 raz na południe od 11–12 do 16:30.

Sale lekcyjne
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Zespół Szkół w Serbach:
Biblioteka to pomieszczenie wielkości 40 m², w którym oprócz księgozbioru mieści się tzw. centrum 
multimedialne w postaci 4 starych komputerów. Całość jest tak ciasna, że w bibliotece może przebywać 
jednocześnie najwyżej kilku uczniów.

SP nr 1w Swarzędzu:
W związku z przymusem zwiększenia ilości sal do nauki informatyki, zerówki szkolne zostały usunięte 
ze Szkoły Podstawowej i znalazły swoje miejsce w... GIMNAZJUM! Zostały tam wydzielone 2 sale, 
które są wykorzystywane dla 4 klas zerowych (system pracy – 2-zmianowy, dzieci kończą edukację 
po godzinie 17!) Sale – tragedia! Co prawda odmalowane olejną farbą na nowo, jednak surowe 
i koszmarne! Zabawki pamiętają czasy PRL i to w dosłownym słowa znaczeniu. Zabawki edukacyjne, 
kompletne puzzle, klocki o różnym typie łączenia? Tego w tych salach dzieci na pewno nie zastaną. 
Rodzice sami musieli zakupić firanki, dywany, wybłagać rolety, by południowe słońce nie świeciło 
dzieciom w oczy...

ZS, Nowe Miasto:
Szkoła podstawowa w Nowym Mieście, jest to tak naprawdę zespół szkół, zaczynając od podstawówki 
poprzez gimnazjum, technikum, a kończąc na liceum. Wszystkie dzieci mają wspólny korytarz’ na 
którym pierwszoklasista spotyka się z licealistą. Nie wiem, jakie są standardy, ale sam często czuję się 
zagubiony podczas przerwy, gdy odbieram dziecko ze szkoły. Szkoła ta ma szereg innych mankamentów, 
których bez przebudowania całego budynku (samorząd nie znajdzie na to pieniędzy) nie da się usunąć 
np. zbyt małe sale, niewielka świetlica, nieprzystosowane dla małych dzieci ubikacje.

SP nr 4, Morąg:
Sala jest tak „duża”, że na zebraniu rodzice zaczęli szukać miejsca dla 13 ławki (25 osób w klasie, a było 
zagrożenie że zamiast 3 klas będą 2 – nie wiem, jak to miałoby się odbywać...). Dostęp do sali 
komputerowej na papierze – dzieci były raz w ciągu miesiąca.

SP nr 1 w Drezdenku:
Pracownia komputerowa (kl. II) jest tak wyposażona, że dwoje dzieci siedzi przed jednym komputerem 
lub wcale nie korzystają.
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SP nr 2, Międzychód:
Brak miejsc do pozostawienia książek przez maluchów – nauczyciel zapytany o taką możliwość, 
odpowiada: ,,Gdzie? Chyba na lampie”. Absurdem jest potem sugerowana rodzicom gimnastyka 
korekcyjna ich małych dzieci!

ZS, Siedliska-Bogusz:
Szatnia dla dzieci. Zupełny brak. Zasadniczo w przedszkolach jest tak, że każde dziecko ma swoją szafkę, 
swoje stałe miejsce, gdzie można zostawić kurteczkę i buty. Zazwyczaj, jednak nie tu. W naszej szkole 
panuje wolna amerykanka. Na ścianach rozmieszczone są wieszaki i każdy wiesza, gdzie jest miejsce 
albo gdzie popadnie. Wieszaczki są zarówno na korytarzu, tym „tranzytowym” oraz na klatce schodowej, 
toteż łatwo wywnioskować, że te dzieci, które przyjdą najpóźniej,j są zmuszone przebierać się na klatce 
schodowej.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn:
Nie ma szatni, w której można zostawić worek z kapciami. Szatnia funkcjonuje na zasadzie takiej jak 
w teatrze: dziecko nosi kapcie w worku, do którego wkłada buty, w których przyszło do szkoły 
– nieważne czy pada, czy śnieg po kolana – dostaje numerek i po lekcjach odbiera mokry worek 
z mokrymi butami i kurtką i do tego worka wkłada tenisówki szkolne i zabiera to wszystko do plecaka 
i do domu.

SP i Gimnazjum w Raciechowicach:
Dzieciaki muszą nosić ze sobą obuwie na zmianę i wszystkie podręczniki przez co tornistry i plecaki są 
przeciążone (brak szafek, w których mogą zostawić część podręczników oraz brak szatni na 
pozostawienie obuwia).

SP nr 18, Szczecin:
W innym miejscu szkoły świetlica i szatnia „świetlicowa”, w innym sale dydaktyczne i kolejne szatnie 
tam, stołówka jeszcze w innym miejscu szkoły, ba, nawet na innej kondygnacji! kiedy rodzic rano ma 
zostawić tam dziecko 5-letnie, to nie ma pewności, czy dziecko ogarnie tę bieganinę i przenoszenie się 
z szatni do szatni ze wszystkimi rzeczami dwa razy dziennie! Szafek brak!
 ZSP nr 13 w Rybniku:
Następna rzecz to „szatnie”, które są w salach, tzn. wieszaczki, z których cały czas spadają ubrania 
i dzieci przychodzą w nie swoich rzeczach, nie starczyło już pieniędzy na szafki! SKANDAL i teraz jak 
taki sześciolatek ma się odnaleźć w tym całym otoczeniu!

SP w Lidzbarku:
Dzieci dźwigały ciężkie plecaki – teoretycznie uczniowie mogli zostawiać podręczniki w szkole, ale 
praktycznie nie było na nie miejsca.

ZS w Unisławiu:
Szatnia, z której korzystają wszystkie dzieci, te z pierwszej klasy podstawówki, gimnazjaliści, 
uczniowie zawodówki oraz 19-sto letni licealiści, znajduje się w piwnicy.

SP nr 9, Wejherowo:
W całej szkole nie ma w ogóle szatni – buty, odzież wierzchnią maluchy trzymają w klasach. Mało tego, 
sanepid nie widzi żadnych nieprawidłowości w takich praktykach. Dzieci przebierają się na holu, na 
brudnej podłodze, gdzie przez ponad tydzień nawet ławek nie było.

SP nr 1 w Biłgoraju:
Dzieci chodzą na lekcje z kurtkami i butami w reklamówce, bo zabrakło... szatni.

Szatnie – Szafki
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SP nr 1 w Ząbkach:
Wejście i szatnia wspólne ze wszystkimi. Szafek brak, są tylko wieszaki na kółkach. Są panie, które 
podają i odbierają ubrania, ale przy dużej ilości dzieci nie wyrabiają się.

SP nr 82, Warszawa:
W tym roku okazało się, że nie ma miejsca w szatni dla klas 3 – w październiku zostały dostawione 
dodatkowe szafki. Niestety, spowodowało to brak jakichkolwiek ławek w szatni.
 SP nr 23, Szczecin:
Szatnia: 1 pomieszczenie dla klas 1-6, mały metraż, wieszaki metalowe, stojące, poszczególne haczyki 
dla dzieci umieszczane są na górze i na dole. Rodzice z najmłodszymi nie mogą wchodzić do szatni: 
„z uwagi na bezpieczeństwo dzieci”. Haczyki wieszaka metalowego, te na dole, są umieszczone na 
wysokości oczu małych dzieci lub szyi, drugi rząd wieszaków, na którym dzieci wieszają ubranka, są dla 
nie których za wysoko umieszczone.

SP nr 11, Katowice:
Dzieci noszą bardzo ciężkie tornistry i plecaki. 4 klasa – około 10 kg dla dziecka, to dosyć spora waga. 
Nie ma szafek i nie ma pieniędzy na szafki, a te, które są, rodzice sami muszą kupić 40 zł/rok, a i tak są 
niepojemne. Ja zapłaciłam we wrześniu i nadal nie zostały zakupione – brak funduszy.

SP nr 3, Jędrzejów:
W szatni panują warunki tragiczne – dwie ławki gimnastyczne na 6-7 klas! Na jednym wieszaku dwie 
kurtki! A żeby dojść do szatni, muszę prowadzić moje dziecko za rękę za sobą, aby nie został zdeptany 
przez starsze dzieci (bo kiedyś dostał w twarz plecakiem starszego kolegi).

SP nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach:
Szatnia jest za mała – boksy są za małe – niby nie ma możliwości, żeby 2 klasy się spotkały, ale tak bywa, 
niestety. Jest ciasno i momentami mało bezpiecznie.

SP nr 17 w Żorach:
Maluchy nie mają szatni (...),  przebierają się w małym, zimnym korytarzu z mokrą podłogą razem 
ze starszymi klasami, nierzadko popychani i spychani z ławek.

SP nr 11 w Grudziądzu:
Szatnie wszystkich klas, całego zespołu szkół, znajdują się w tej samej piwnicy w części gimnazjalnej. 
Pierwszoklasista, żeby dojść z szatni do swojej klasy, musi przejść całe gimnazjum, całą podstawówkę 
i wejść po schodach na pierwsze piętro.

SP i Gimnazjum nr 3 w Kobyłce:
Szatnie pękają w szwach!

SP nr 9, Skierniewice (w Zespole Szkół Integracyjnych):
Szatnia jest za mała – boksy są za małe – jest ciasno i momentami mało bezpiecznie.

SP nr 4, Morąg:
Na pytanie czy dzieci mogłyby zostawiać część podręczników w szkole, odpowiedź jest jedna: 
„Proszę zatem kupić meble, bo nie mamy, gdzie ich włożyć”.

Szkoła Muzyczna, Lublin:
Dzieci nie mają własnej Sali, w której by mogły pozostawić książki. Szatnia wielkości 3 m dla 5 klas 
równocześnie i zarazem „przechowalnia” instrumentów. Korytarz szerokości 1,5 m i miejsce, w którym 
czekają starsze dzieci – gimnazjum i liceum na swoje lekcje, więc jak taki maluszek się już przedrze przez 
korytarzyk, to już jest sukces.

SP w Czerwinie:
Bardzo mała szatnia, w ogóle niedostosowana do obecnych potrzeb.
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SP nr 94 w Warszawie:
Szatnia w węźle cieplnym. Brak szafek, bardzo ciężkie tornistry z uwagi na niemożność trzymania 
książek w szkole.

SP nr 1, Murowana Goślina:
Mała, kameralna szkoła i superwychowawca, ale szatni nie ma w ogóle...

SP nr 1 w Drezdenku:
W klasie są szafki, jednak dzieci noszą całe zestawy książek ze sobą .

SP w Kobylnicy:
Szkoła nie posiada szatni. Kurtki dzieci wiszą na wieszaczkach na korytarzu i to w wielkim ścisku 
i bałaganie.

SP, Warszawa-Praga Południe:
W szatni brakuje odpowiedniej ilości wieszaczków i szafek na buty dzieci, w klasie dzieci nie mają 
własnych szafek, więc codziennie muszą nosić cały plecak z wyposażeniem. Plecak waży ponad 6 kg. 

SP w Dziwnowie:
Nie ma szatni dla 6-letnich dzieci (między dostosowaniem i wyglądem do szatni w przedszkolu 
– ta szkolna stanowi ogromną przepaść, w szkole ciasna, wysoko wieszaki, w przedszkolu można usiąść 
przy swojej półce.

SP nr 4, Brodnica:
Szatnia jest maleńka i wspólna dla obu grup. Dzieci z naszej grupy mają w niej miejsce na buty 
na regale, kurtki noszą do sali i wieszają we wnęce za drzwiami. Kiedy odprowadzamy dzieci, 
musimy zmieścić się wszyscy na podłodze szatni, na schodach, czy gdzie się da. Podłogi w szatni 
dla dwóch grup jest około 1,5 m x 1,5 m. Rodzice, żeby dopilnować dzieciaki przy rozbieraniu, wchodzą 
siłą rzeczy w butach do sali wprost na dywan, na którym chwilę potem bawią się dzieciaki. (...)
Dzieciaki nie mają nawet swoich przegródek, nie mogą w sali zostawić nic, poza strojem na gimnastykę.
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ZS, Siedliska-Bogusz:
Kompleks szkolny w naszej miejscowości to jeden budynek, w którym się mieszczą następujące oddziały: 
przedszkole z zerówką, szkoła podstawowa, gimnazjum. Tu muszę zaznaczyć, że owszem przedszkole 
ma niby wydzielone skrzydło i osobne wejście, jednakowoż niejednokrotnie wymijałam już na wąskim, 
kiepsko oświetlonym korytarzu młodych ludzi, którym ja sięgam ledwo do ramion (a mam 164 cm, więc 
do najniższych nie należę). Korytarz w tym skrzydle szkoły jest swoistego rodzaju miejscem, nazwijmy 
to, „tranzytowym” dla wszystkich uczniów szkoły.

SP nr 13 w Kielcach:
SP zlokalizowana w ZSO (z gimnazjum) z fikcyjnym podziałem – w zasadzie tylko odrębne wejścia 
do szkoły; poza tym dzieci uczą się w tym samym budynku, swobodnie przemieszczają się po szkole, 
a np. w rzekomej części SP znajduje się jedyna w szkole sala gimnastyczna tuż obok szatni SP; 
nikt nie pilnuje szatni ani wejścia do szkoły; każdy może swobodnie wejść czy wyjść z budynku, 
totalne lekceważenie kwestii bezpieczeństwa dzieci i rzeczy pozostawianych w szatni (większość 
boksów niezamknięta na kłódkę); bardzo nieprzyjemnie jest nawet dorosłemu przechodzić obok 
grupek wyrostków bardzo pewnych siebie przesiadujących przed szatnią SP, oczekujących na WF; nikt 
ich nie pilnuje.

SP nr 55 w Szczecinie:
Jest to zespół szkół: podstawowa i gimnazjum, szkoła jest ogromna mnóstwo korytarzy, schodów 
przejść gdzie 6-latek może napotkać starsze dzieci. Moje dziecko chodzi tam do zerówki, wcześniej 
uczęszczał do przedszkola, gdzie też miał zerówkę. (...) Szkoła jest tak duża, że praktycznie każdy może 
tam wejść, co jest przerażające.

SP w ZS, Wodzisław, woj. świętokrzyskie:
Część dla klas 1–3 jest wydzielona w ten sposób, że powieszono tablicę, na której napisano „Edukacja 
wczesnoszkolna”. Zarówno dzieci starszych klas, jak i młodzież z gimnazjum mogą tam wchodzić, kiedy 
im się podoba. Podobnie maluchy też przemieszczają się po budynku do sklepiku z colą, żelkami, 
chipsami itp.

SP im. Jana Pawła II, Bursy:
Problemy z dostosowaniem szkoły dla 6-latków:
– wspólne wejście dzieci z klas I–III z uczniami gimnazjum!
– korytarz nauczania początkowego I–III połączony z gimnazjum, szkołą podstawową, liceum, szkołą 
zawodową!
– stołówka wspólna dla całego kompleksu szkolnego. Dziecko z I klasy idąc do stołówki na herbatę, jest 
popychane, zaczepiane przez starszych uczniów zespołu szkół.
– podczas remontu zamknięto jedno z wejść. Obecnie małe dzieci muszą się przepychać między 
starszymi uczniami w drodze do swoich klas!

SP nr 18, Bielsko-Biała:
Zespół szkół: gimnazjum i SP.
Szkoła nie posiada świetlicy, dzieci popołudniami siedzą „kątem” w pomieszczeniu, które jest stołówką, 
znajduje się przy nim szkolny sklepik. Kwadratowe stoliki jak za czasów PRL, wokół każdego 4 krzesła i 
dzieci biegające pomiędzy = świetlica. Brak placu zabaw, jest ministerialne szkolne boisko. Zerówka 
mieści się w dawnym mieszkaniu służbowym portiera, w odrębnej części budynku, dzieci nie mają 
kontaktu z uczniami ze szkoły, działa tylko w godzinach ministerialnych (8–13), nie ma możliwości 
pozostawienia dzieci dłużej po 13, jeśli rodzice pracują.

Zespoły szkół
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ZS w Unisławiu:
Szkoła w Unisławiu (ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie) 
to jeden wielki moloch. Piętrowy budynek starej szkoły został połączony „łącznikiem” (korytarzem 
na wysokości pierwszego piętra) z nowym budynkiem szkoły – tym razem już trójpiętrowym z piwnicą. 
W tych budynkach wbrew pozorom nie znajduje się tylko szkoła podstawowa i gimnazjum ale również 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół w Serbach:
Szkoła od września tego roku została przekształcona w zespół. W związku z tym maluchy mają 
nieustanny kontakt z nastolatkami z gimnazjum, a nie jest to kontakt bezpieczny (ani fizycznie, ani 
psychicznie).

ZS w Starych Bogaczowicach:
W szkole prowadzone są już 5-latki i 6-latki. Zarówno 5-latki jak i 6-latki mają zajęcia w klasach obok 
starszych dzieci, nie ma wydzielonych stref. Rozwiązanie – klasom pierwszym i młodszym dzieciom nie 
wolno wychodzić na korytarz trakcie, gdy inne dzieci mają przerwy. Nie wolno im również wychodzić 
na podwórko szkolne.

SP nr 17 w Tarnowie:
W szkole mojej córki są trzy szkoły tzn. podstawówka, gimnazjum oraz liceum. Nie ma oddzielnych 
wejść, nie ma oddzielnych szatni (dla poszczególnych szkół). Dzwonek jest o tej samej godzinie. Te małe 
6-latki spotykają sie w szatni na przewie z młodzieżą 18–19-letniej z liceum.

ZS, Nowe Miasto:
Szkoła podstawowa w Nowym Mieściejest to tak naprawdę zespół szkół zaczynając od podstawówki 
poprzez gimnazjum, technikum, a kończąc na liceum. Wszystkie dzieci mają wspólny korytarz na którym 
pierwszoklasista spotyka się z licealistą. Nie wiem, jakie są standardy, ale sam często czuję się zagubiony 
podczas przerwy, gdy odbieram dziecko ze szkoły. Szkoła ta ma szereg innych mankamentów, których 
bez przebudowania całego budynku (samorząd nie znajdzie na to pieniędzy) nie da się usunąć np. zbyt 
małe sale, niewielka świetlica, nieprzystosowane dla małych dzieci ubikacje.

SP nr 11 w Grudziądzu:
Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 1. We wrześniu 2013 naukę rozpocznie 
w niej 12 6-latków. Zostali oni podzieleni i 6 trafiło do klasy 24-osobowej, druga 6 do 26-osobowej. 
Nie ma osobnej klasy dla nich i np. 7-latków z końca roku.

SP nr 9, Skierniewice (w Zespole Szkół Integracyjnych):
Świetlica jest za mała. Obok świetlicy jest stołówka – przerwa obiadowa trwa 20 minut, ale dzieciaki 
muszą dojść i wrócić. Nie mają nawet 15 minut na zjedzenie obiadu. Szatnia jest za mała – boksy są za 
małe – jest ciasno i momentami mało bezpiecznie. Papier toaletowy, ręczniki papierowe, papier ksero 
– albo trzeba się składać, albo donieść do szkoły. Papier toaletowy jest w klasie, nie w toalecie!

SP nr 52, Częstochowa:
Szkoła podstawowa (im. Małego Powstańca) razem z gimnazjum (im. Orląt Lwowskich). Szkoły te są 
ZUPEŁNIE NIEPRZYSTOSOWANE do przyjęcia 6-latków. Obie szkoły mają wspólne wejście i korzystają ze 
wspólnej stołówki. Maluchy są gnębione przez młodzież gimnazjalną (zamykane w toaletach, wyrzucane 
z kolejki po obiad na stołówce, gimnazjaliści plują dzieciom do talerzy). Dzieci płaczą i często są tak 
zastraszane, że boją się nawet zgłosić to dyżurującemu nauczycielowi.
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Tornister, ach nie, plecak, (bo tornister sam w sobie waży około kilograma, ale plecaki są lekkie) waży 
około 6 kg i to są tylko najpotrzebniejsze podręczniki, ćwiczenia i zeszyty w miękkiej okładce plus 
piórnik. Przepisy sugerują wagę tornistrów do 15% masy ciała. Szkoły są rzekomo przygotowane dla 
dzieci, ale jednak chyba nie wszystkie, bo dzieci nie mają szafek na książki. U nas sugerowano, żeby 
dzieci zostawiały podręczniki w szafkach na buty i kurtki, tylko obawiam się o stan książek, gdy zaczną 
się deszcze i śnieg i kurtki i buty będą mokre. Druga strona jest taka, że szafki są w piwnicy, a lekcje na 
2 piętrze zazwyczaj...
zgroza...
W tym roku szkolnym są w czwartej klasie dzieci, które rodzice wysłali w wieku sześciu lat do szkoły. 
W klasach I-III dzieci mają szafki na książki w Sali, ale od czwartej klasy są konkretne przedmioty 
(matematyka, przyroda język polski itd.) i lekcje odbywają się w różnych salach, a dzieci „latają” 
po szkole z balastem na plecach od klasy do klasy.

* * *
Moja koleżanka posłała swojego syna - rówieśnika mojej młodszej córki - do szkoły jako 6-latka. 
Na początku nie narzekała. Teraz chłopiec jest w czwartej klasie, waży 34 kg, a jego tornister 7-8 kg. 
Jej syn sam chodzi do szkoły i musi codziennie donieść tam i z powrotem taki ciężar. Nie jest ważne, 
jaka to szkoła, bo problem zapewne powtarza się w każdej polskiej szkole. Moja starsza córka też nosi 
taki ciężki plecak, a kiedy chodziła do czwartej klasy mogła ważyć nawet mniej niż syn koleżanki, 
chociaż poszła do szkoły jako 7-latka. Młodsza za rok zacznie się zmagać z tym bagażem, a wątpię, 
żeby do tego czasu osiągnęła wagę 30 kg. Na szczęście ja mogę je odprowadzać i pomagam nosić 
plecaki.
Ciężar plecaka z książkami to sprawa nie do załatwienia. Podręczniki zmieniają się zbyt często, by szkoły 
mogły mieć w klasach komplety dla wszystkich uczniów. Nawet gdyby było mnie stać na zakup dwóch 
kompletów podręczników (jeden do domu, drugi do szkoły), to i tak dzieci nie miałyby gdzie ich 
przechowywać w szkole. Każda lekcja to podręcznik, ćwiczenia (czasem niejedne) i zeszyt. Do tego 
piórnik, śniadaniówka i mały napój, często strój na WF, jakieś materiały plastyczne, książka do biblioteki. 
Czwartoklasista ma dokładnie tak samo ciężki plecak jak szóstoklasista, a sił jakby nieco mniej.

SP nr 1  w Ząbkach:
Dodatkowo waga plecaka – brak szafek i miejsca, gdzie dzieci mogą zostawić podręczniki, dzieci więc 
noszą 3-4 książki do edukacji początkowej książka plus ćwiczenia do religi i tak samo do angielskiego. 
Do tego zeszyty piórnik, śniadanie i picie. Mój syn codziennie uskarża się na ból kręgosłupa.

SP nr 11, Katowice:
Dzieci noszą bardzo ciężkie tornistry plecaki, 4 klasa około 10 kg dla dziecka, to dosyć spora waga. 
Nie ma szafek i nie ma pieniędzy na szafki, a te, które są, rodzice sami muszą kupić 40 zł/rok, a i tak są 
niepojemne. Ja zapłaciłam we wrześniu i nadal nie zostały zakupione – brak funduszy.  
 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn:
Dwa razy w tygodniu ma lekcje ze wszystkich przedmiotów, które przewiduje nauczanie dla klas 3; 
plecak w tym dniu zawiera: podręcznik (format A4), matematyka (format A4), ćwiczenia (format A4), 
książka do angielskiego + ćwiczenia (format trochę mniejszy niż A4), książka + ćwiczenia do religii 
(format trochę mniejszy niż A4), + zeszyty: polski, matematyka, przyroda, angielski, religia, muzyka, 
+ strój na wf, + kapcie (których nie można zostawić w szkole), + piórnik i drugie śniadanie; związane 
to jest podobno z ilością sal i nauczycieli.

Tornistry
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ZS w Starych Bogaczowicach:
W miejscowości w zdecydowanej większości brak chodników, dzieci idą do szkoły poboczem dość 
ruchliwej drogi. Kursują szkolne autobusy, które dowożą bezpłatnie dzieci z innych miejscowości, ale 
dzieci miejscowe, które chcą skorzystać z autobusu muszą płacić 40 zł/miesiąc, żeby uniknąć chodzenia 
do i ze szkoły po drogach pozbawionych chodników. Autobusem podróżują 5-latki i reszta dzieci, 
również gimnazjaliści, bez żadnej opieki nauczyciela. Teoretycznie funkcjonuje lista dzieci, które mają 
jechać, ale w praktyce autobus odjeżdża i nikt nie sprawdza, czy dane dziecko jest w środku. Mój syn w 
klasie pierwszej dwukrotnie nie został zabrany z parkingu przed szkołą i nikt ze szkoły o tym, nie 
wiedział! Stał na mrozie około 1 godzinę pod szkołą i nikt się tym nie interesował. Dopiero osoba, która 
miała go odebrać z autobusu interweniowała, kiedy nie było dziecka w autobusie.

SP w Mietkowie:
Jedna szkoła na gminie – dzieci dojeżdżają autobusem – przedszkole, szkoła i gimnazjum.

SP nr 2, Trzebnica:
W dalszym ciągu nie jest szkoła dla 6-latków. Pierwszy powód to autobus szkolny, który zaczyna zwozić 
dzieci do szkoły o godzinie 7:00, także dzieci 6-letnie muszą wstawać o 6:00, by przed siódmą wejść do 
zatłoczonego autokaru, w którym jadą wszystkie dzieci, także gimnazjaliści.

ZS w Kamionce, woj. lubelskie:
Większość dzieci dojeżdża do szkoły autobusami szkolnymi, gdzie też jest tylko jeden opiekun, a dzieci 
wymieszane wiekowo. Moje dziecko po kilku przypadkach dokuczania przez starsze, nieznajome dzieci 
bało się dojeżdżać i wożę go do szkoły do tej pory swoim samochodem.

SP, Kalisz:
Lokalna społeczność postanowiła walczyć o poprawę bezpieczeństwa w swojej miejscowości, 
a konkretniej na drodze wojewódzkiej, przebiegającej obok szkoły w Kaliszu. Usytuowanie budynku 
szkolnego obok tak ruchliwej drogi, jak podkreślają, jest bardzo niebezpieczne dla dzieci. Mieszkańcy 
nie mogą zgodzić się z tym, że obok szkoły nie ma bezpiecznego przejścia dla pieszych, ani skutecznego 
ograniczenia prędkości.
– „O poprawę bezpieczeństwa zabiegam już od pięciu lat. Zaprosiłem do szkoły ówczesnego dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Pana Kubiaka, który ujął poprawę bezpieczeństwa przy naszej szkole 
w swoich planach, ale jak mówi, kryzys sprawił, że się nie udało” – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kaliszu.

(Anna Lehmann: Kalisz. Niebezpieczna droga dzieci do szkoły – mieszkańcy interweniują. 

Koscierski.info, 10 października 2013 r.)

SP w Zelgnie:
Głównym problemem jest pora dojazdu autobusu do szkoły. Mój jeszcze 4-latek (rocznik już 2008), 
chodząc do „zerówki” na przystanku, skąd odbiera go szkolny autobus musi stawić się na godzinę 
06:35, bo za parę minut odjeżdża autobus. Skutkiem tego jest codzienne wstawanie o godzinie 6:00.

SP nr 53, Kraków:
Szkoła jest tak przepełniona, że Osiedle Europejskie przypisano do szkoły w dawnej wsi Skotniki 
(obecnie część Krakowa). Mieszkając na OE moja znajoma może w miarę cywilizowany sposób dojść do 
SP53 (chodnik), zaś do Skotnik prowadzi stara, wąska, ale dość ruchliwa droga bez pobocza i chodnika. 
Zimą, gdy na poboczu leży śnieg, błoto, auta jeżdżą szybko i chlapią (a odprowadzając dziecko do 
szkoły, trzeba wziąć ze sobą jeszcze młodsze w wózku) to te 2–3km to nie lada wyprawa! A autobus do 
Skotnik jeździ zbyt rzadko! 

Transport
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SP w Kodniu
„Jak to możliwe, że małe dzieci były dowożone do szkoły razem z więźniami? Jak to możliwe, 
że taką sytuację „zorganizowali” wójt gminy oraz dyrektor szkoły i nikt z tym nic nie zrobił? – 
pytają oburzeni rodzice dzieci uczących się w Kodniu. 
Córka już kilkakrotnie mówiła nam o zaczepkach i niedwuznacznych żartach ze strony tych panów. Ma 
dziewięć lat i nie powinna być narażona w szkolnym autobusie na zaczepki czy głupie żarty ze strony 
dorosłych mężczyzn – opowiada nam mama uczennicy ze szkoły w Kodniu. 
Sprawę bagatelizuje dyrektor szkoły Jacek Malarski. – To prawda, że autobusem szkolnym podróżują 
również osadzeni z półotwartego oddziału zewnętrznego Zakładu Karnego w Zabłociu. Nie widzę w 
tym problemu“. 

(Wojciech Sumliński, Więźniowie w szkolnym autobusie, Tygodnik Podlaski 16 maja 2013)
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SP w Miedźnie:
Najgorsze jest to, że nie zmieniła się mentalność nauczycieli. Przyzwyczajeni, że do szkoły przychodziły 
dzieci po zerówce, w której uczyły się pisać i czytać niemal od pierwszych dni, wymagają znajomości 
tych zagadnień.

SP nr 1, Sokołów Podlaski:
Pani, która ma z dziećmi w tej klasie zajęcia, żeby uspokoić dzieci (głównie chłopców) bije ich po głowie 
książką :(

SP nr 340, Warszawa:
A personel? To najistotniejsze. Kompletnie nieprzygotowany (z wyjątkami) do pracy z tak małymi 
uczniami. W przedszkolu nauczycielki pilnują, aby dzieci zjadły posiłek, ubrały się odpowiednio, 
wychodząc na podwórko, umyły ręce po powrocie i przed obiadem. A w szkole? Dzieci upominające się 
o podstawowe zasady higieny są wielkim kłopotem. Wypracowane odruchy szybko zanikają.

SP nr 1, Radom:
Niestety z doświadczenia z moim starszym synem w tej szkole wiem, że jak tylko trafi do szkoły, 
zaczną się problemy z nauczycielami tzn. nauczycielka mojego starszego syna, który chodzi do tej 
samej szkoły, do której będzie uczęszczał mój 6-latek już w listopadzie wymagała od dzieci płynnego 
czytania pierwszych czytanek, gry i zabawy kupione przez rodziców do sali dla dzieci z dumą 
pokazywała rodzicom na wywiadówce w styczniu nietknięte, niewyjęte z opakowania. Tak więc 
wygląda nauka przez zabawę w polskiej szkole. Nie ma zabawy, tylko brak wyczucia co do potrzeb 
tak małych dzieci.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie:
Moja chrześnica jest w I klasie, jest 7-latką, ale oprócz niej jest 10 7-latków i 10 6-latków!
Zachowanie, podejście Pani nauczycielki z pedagogiką absolutnie nie ma nic wspólnego! Otóż podzieliła 
klasę na lepszych i gorszych! Oczywiście w tej grupie gorszych są 6-latki, które według niej absolutnie 
się nie nadają do szkoły! Powiedziała o tym otwarcie rodzicom w twarz! Wstawia oceny negatywne, 
mówi, że dzieci są głupie, krzyczy na nie! Dzieci się jej strasznie boją! Obraża dzieci, nawet na zebraniu 
powiedziała, że niektóre dzieci na pewno na studia nie pójdą, jedyne do czego się nadają to – że będzie 
może szewcem!

SP nr 12, Gniezno:
Problemem jest też brak motywacji i tu, co ciekawe, dzieci stykają się z tym, że dorośli kłamią... Tak, 
tak, córka kilkakrotnie już wychodziła ze skwaszoną miną, bo Pani im powiedziała, że dostaną piątki 
za przyniesienie drobiazgów na jakiś konkurs. A później wciąż zapominała wpisać, aż w końcu 
powiedziała, że nie da im jednak tych ocen... Drobiazg? Nam mogą wydawać się to błahe sprawy, 
w oczach dziecka urastają do rangi wielkich problemów. Moi Państwo, my nie wysyłając dzieci 
6-letnich, nie krzywdzimy ich, my dbamy o ich bezpieczeństwo. Bo jak my o to nie zadbamy, to nikt 
tego nie zrobi. Dzieci, owszem, chcą się uczyć, ale chcą też być szanowane i bezpieczne.  Dodam tylko, 
że w tym roku do szkoły mojej córki, w której uczy się 160 dzieci, jako 6-latki poszło tylko 8 maluchów... 
O czymś to świadczy, prawda?
Chciałabym jeszcze dodać, iż w przedszkolach dzieci nie mają uczyć się czytać, a tu zaraz w pierwszym 
i drugim tygodniu szkoły Pani pytała czytania, za które były oceny. Moje dziecko samo nauczyło się 
czytać, mając lat 5,5, ale niektórzy nie potrafią. Pani owszem uczy literek, ale pyta z czytania! 
Paradoks?

Nauczyciele
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SP nr 19, Gdańsk:
Kadra traktująca dzieci jak w wojsku – akurat nasza pani to anioł, ale moja córka jest bardzo rozgarnięta 
językowo i niemalże dosłownie potrafi przytoczyć niewybrednie komentarze pod adresem dzieci pań 
z innych grup – przerażające, niejednokrotnie słyszałam też o kontakcie cielesnym – jakimś szarpaniu, 
itp. co w przedszkolu ani w żadnej innej instytucji by nie przeszło, a w szkole jest na porządku dziennym 
i nikt nie reaguje.

SP nr 1 w Ząbkach:
Nauczyciele są przygotowani merytorycznie, jednak mam wrażenie, że mają słabe przygotowanie 
radzenia sobie z niedojrzałością emocjonalną dzieci, co widać w sytuacjach trudnych. Na przykład 
sytuacja, w której nauczyciel radzi mi podawanie środków uspokajających synowi (zdiagnozowane 
ADHD, syn pod opieką psychologa). Ponadto nie zawsze stosują się do zaleceń psychologa (nawet 
szkolnego). Zdecydowanie Szkoła nie jest przygotowana na przyjęcie dzieci 6-letnich (w szkole są już 
klasy 6-latków), w tym roku mam wrażenie, że obcięto godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego, 
a jak widać, są bardzo potrzebne.

SP nr 61 w Warszawie:
Pani wychowawczyni nie radziła sobie z lękiem separacyjnym, jaki przeżywały niektóre dzieci. 
Nie wiedziała, jak rozwiązać problem np. wyjścia dzieci do toalety w czasie lekcji (biec z dzieckiem, 
czy zostać z klasą), w efekcie dzieci moczyły się.

SP nr 61 w Warszawie:
Pan od angielskiego nie przyjmował do wiadomości, że dzieci nie potrafią pisać i zadawał prace domowe 
np. podpisz obrazki zwierząt nazwami po angielsku.

ZS, Siedliska-Bogusz:
Syn odmówił jakiejkolwiek współpracy z panią, co zaowocowało tym, iż pewnego dnia usłyszałam od 
pani, że ona nie ma czasu dla mojego dziecka, bo ma wiele innych dzieci i po otrzymaniu książeczki 
usłyszałam od pani, iż mam z dzieckiem nadrobić zaległy materiał, bo ona nie ma kiedy.
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SP nr 9, Wejherowo:
Moje dziecko, urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, obecnie uczęszcza do „0” w 50-tysięcznym 
mieście, jakim jest Wejherowo. Tak na marginesie na takie miasto obecnie przypada jedno przedszkole 
samorządowe! Więc po trzech latach uczęszczania do przedszkola prywatnego, zdecydowaliśmy się 
posłać dziecko do „0” w szkole, a mowa jest o Szkole Podstawowej nr 9 im. Józefa Wybickiego.
1.  Zacznę od tego, że dzieci chodzą na zamiany. W zasadzie są 2 zmiany: 6:45-11:45, 11:30-16:30 oraz 

tzw. międzyzmiana 9:45-14:45.
2.  W całej szkole nie ma w ogóle szatni – buty, odzież wierzchnią maluchy trzymają w klasach. Mało 

tego, sanepid nie widzi żadnych nieprawidłowości w takich praktykach. Dzieci przebierają się na 
holu, na brudnej podłodze, gdzie przez ponad tydzień nawet ławek nie było.

3.  Świetlica jest jednocześnie stołówką – jednak dla 5- i 6-latków nie ma to znaczenia, ponieważ 
uczęszczać mogą do niej tylko dzieci starsze. Dla maluchów nie ma żadnej alternatywy.

4.  Jako ciekawostka: dla dzieci nie będzie zorganizowane zakończenie roku szkolnego, ponieważ dzieci 
jest za dużo.

5. Placówka nie dysponuje placem zabaw.

SP w Kobylnicy:
Opiszę sytuację zerówek. W naszej szkole mamy trzy zerówki. Ze względu na warunki lokalowe (dwie 
sale dla zerówek), dzieci muszą chodzić na dwie zmiany. Od 7:30-12:30 oraz od 12:30-17:30. Dzieci, 
które chodzą na drugą zmianę (w tym roku to dzieci najmłodsze, pięcioletnie), o pewnej godzinie nie 
są w stanie funkcjonować i pani nie jest w stanie przeprowadzić z nimi żadnych zajęć. Dzieci rodziców 
pracujących czekają od rana w świetlicy, która przeznaczona jest dla wszystkich klas, czyli 5-latek 
spotyka się w niej z kolegą, który ma 12 lat.

SP 23 w Gdańsku:
Został wydzielony osobny obszar dla zerówek – osobne pomieszczenie z salą do nauki, salą zabaw 
i toaletą. Dzieci czują się w nim dobrze, są pod dobrą opieką. Są jednak problemy w przypadku dzieci, 
które muszą zostać w świetlicy, gdyż „po godzinach” dzieci są traktowane jak inni uczniowie – wspólne 
korytarze ze stromymi niebezpiecznymi schodami, po których biegają starsze dzieci, wspólna świetlica, 
przepychanki ze starszymi uczniami na stołówce oraz wspólne toalety, w których zamykanie i kawały 
starszych dzieci były dla mojej córki traumą. Ilość nauczycieli zatrudnionych w świetlicy nie pozwala też 
np. na częste korzystanie z placu zabaw w tzw. godzinach świetlicowych, gdyż w tym czasie nauczyciele 
odrabiają lekcje ze starszymi klasami. Niestety, to wszystko powoduje, że małe drobne 5- i 6-latki czują 
się zagubione i przestraszone po zajęciach dla nich przeznaczonych, kiedy muszą czekać w świetlicy 
często po wiele godzin na rodziców.
Te dzieci powinny w tym czasie przebywać w przedszkolu.

ZS w Starych Bogaczowicach:
W szkole prowadzone są już 5-latki i 6-latki. Zarówno 5-latki jak i 6-latki mają zajęcia w klasach obok 
starszych dzieci, nie ma wydzielonych stref. Rozwiązanie – klasom pierwszym i młodszym dzieciom nie 
wolno wychodzić na korytarz w trakcie, gdy inne dzieci mają przerwy. Nie wolno im również wychodzić 
na podwórko szkolne.

SP, Lipie:
Mój niespełna 5-letni syn uczęszcza do zerówki w miejscowości Lipie, w gminie Błędów, woj. 
mazowieckie. Już dziś wiem, że to błąd, ogromny błąd. Zostałam jakby zmuszona do tego, gdyż 
w szkole tej, 5-latki są dołączane do zerówkowiczów – nie mają własnego oddziału przedszkolnego...

Pięciolatki
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SP nr 10, Olsztyn:
Do postulatów przemawiających za nieposyłaniem dzieci 5- i 6-letnich do szkoły przemawia fakt braku 
miejsca na świetlicy szkolnej. Przykład z SP 10 w Olsztynie: 6-letnie dziecko ma zajęcia przez 5 godzin, 
od 7 do 12, potem może przebywać MAKSYMALNIE 2 godziny na szkolnej świetlicy, czyli do odbioru 
jest o godzinie 14. Rodzice oboje pracują po 8 godzin, od 8 do 16 + czas dojazdu do szkoły po dziecko 
(około 30 minut). Co w takim razie mają zrobić? Druga grupa dzieci z tzw. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
chodzi na 12 do 17. Na świetlice mogą przyjść dopiero o 10 rano. Czy do tej godziny dzieci 5- i 6-letnie 
mają same siedzieć w domu?

SP, Warszawa-Bemowo:
Moje 5-letnie dziecko trafiło do klasy znajdującej się na I piętrze budynku głównego SP. Oto problemy, 
z którymi się borykamy:
– Bardzo mała sala grupy 9 (sala nr 108), stanowiąca jakieś 50% sali znanej z przedszkola. W tej 
mikroskopijnej salce mają się pomieścić dzieci w liczbie 27. Pół salki zajmują stoliki i krzesełka ustawione 
tak ciasno, że nie może tu być mowy o ergonomii pracy dzieciaczków, nie mówiąc o tym, że obecne 
rozmieszczenie dzieci przy stolikach stanowi realne niebezpieczeństwo w przypadku pracy np. z 
nożyczkami czy ołówkami. Drugie pół salki zajmuje biurko Pani i obecnie pudło z zabawkami, postawione 
na brudnym dywanie. Ilość dzieci, jaka może się swobodnie bawić na tej przestrzeni, oszacowana przeze 
mnie, to jakieś maksymalnie 5–8. Kaloryfer w sali nie jest zabezpieczony. W dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego w sali nie było ani jednej zabawki. Postulat rodziców: prosimy o zmianę sali na większą, 
dostosowaną do potrzeb dzieci 5- i 6-letnich.
– Umieszczenie dzieci najmłodszym na jednym piętrze z 3, 4 klasami nie jest dobrym pomysłem. P.O. 
dyrektora stoi na stanowisku, cytuję „Niech się dzieci integrują”, ale zapomina niestety o ich 
bezpieczeństwie (fizycznym i psychicznym). Dzieci już teraz boją się korzystać z toalety na I piętrze, 
gdyż autentycznie nie czują się bezpieczne w otoczeniu starszych kolegów i koleżanek, które nie 
szczędzą maluchom kpin i wyśmiewają się z nich. To samo dotyczy szatni, które znajdują się obok szatni 
dużo starszych dzieci – maluchy są popychane na schodach i przy swoich szafkach.
– Stołówka to kolejny koszmar – dzieci w pierwszym tygodniu spożywały posiłek w totalnym chaosie, 
Panie nie były w stanie usadzić maluchów, którymi się opiekowały przy jednym stole, ponieważ w tym 
samym czasie na posiłek przyszły także starsze dzieci. Zerówki były porozrzucane po całej stołówce. To 
nawet pod względem organizacyjnym dla Pań było ciężkie do ogarnięcia. Poza tym, dzieci narzekają na 
jakość posiłków – twierdzą, że nie są one smaczne i ilość jest mikroskopijna. Po doświadczeniach w 
przedszkolu (publicznym dodam) jest to kolejny szok dla dzieci i rodziców.
– Kolejne nieporozumienie to brak zajęć gimnastycznych w zerówkach.

SP nr 4, Warszawa:
Przepełnione klasy po 29–30 uczniów, praca na dwie zmiany – druga zmiana kończy o 17:00!
Dotyczy to, na ten moment, klas 0, których jest od A do N!! Są w nich 5- i 6-latki. Za rok wszyscy będą 
w klasie 1, a szkoła magicznie nie powiększy się do takich rozmiarów, żeby praca odbywała się na 1 
zmianę.
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Chory pomysł. Córka poszła do szkoły w wieku 6 lat. Przez 3 lata była zabawa (oczywiście kochała 
chodzić do szkoły), a teraz w IV klasie ma skomasowany materiał. Połowa klasy nadaje się do tego, aby 
powtarzać rok IV klasy ! Maja same 2 albo 1. Ten, kto opracował program nauczania, powinien iść 
siedzieć. Program nauczania powinien być rozłożony równomiernie na wszystkie 4 lata nauki, a nie, że 
nagle w IV klasie mają nadrabiać 3 lata + bieżący rok (bo gdzieś przecież muszą nadrobić zaległości). 
Szkoły nie są przygotowane do przyjęcia 6-latków, nie ma szatni, toalety są w opłakanym stanie, a gdzie 
niby te superplace zabaw „Radosna szkoła”? W jednej klasie jest 2 lata różnicy między dziećmi.... W UK 
i innych krajach dzieci mogą iść wcześniej, bo maja budynki dostosowane i system wypracowany przez 
LATA. U nas wszystko wprowadza się spontanicznie, pełen luz, bez okresu dostosowawczego. Taki 
okres dostosowawczy to minimum 10 lat! Najpierw niech ministerstwo edukacji przygotuje szkoły: 
budynki, nauczyciele, pomoce naukowe. Dzieci uczą się, z czego składa się mikroskop z książki, bo 
szkoła nie ma ani jednego, żeby pokazać.... Chore to jest wszystko...

* * *
Jestem mamą 7-letniego w tej chwili Piotrka.
Syn poszedł do pierwszej klasy jako 6-latek (w roku szkolnym 2011/2012). Na zebraniach z rodzicami 
Pani Dyrektor szkoły, którą wybraliśmy, przedstawiała naukę w klasie pierwszej jako zabawę, że dzieci 
nie zauważą, że się uczą. Obiecywała rodzicom klasę złożoną z samych 6-latków (tylu było chętnych 
w czerwcu 2011). Cud, miód, rewelacja.
We wrześniu okazało się, że klasy wymieszano rocznikowo i w jednej klasie są dzieci między którymi jest 
prawie dwuletnia różnica wieku. Pani Dyrektor motywowała tę zmianę dyskusją z Radą Pedagogiczną, 
która stwierdziła, że klasa złożona z dzieci 6-letnich będzie odstawała od pozostałych klas złożonych 
z dzieci 7-letnich.
Po pierwszym półroczu okazało się, że syn sobie nie radzi z materiałem przerabianym na lekcjach. 
Doszły jeszcze problemy związane z przemocą w klasie. Piotrek jest najmłodszy i najmniejszy. Jeden 
z chłopców „upatrzył” go sobie jako cel ataków. Wszystkie te (i inne, o których już nie piszę) sytuacje 
spowodowały, że chcieliśmy zostawić go na drugi rok w pierwszej klasie. Wychowawczyni nas od tego 
odwiodła, mówiąc, że wakacje, dorośnie, wyrówna poziom w drugiej klasie.
Niestety, tak się nie stało. Materiału coraz więcej, syn nie nadąża z pisaniem, ma więcej pracy w domu, 
bo zanim zacznie odrabiać właściwe zadania domowe musi najpierw uzupełnić to, czego nie zdążył 
zrobić w szkole. W związku z całą tą sytuacją postanowiliśmy przenieść go od półrocza do pierwszej 
klasy – „cofnąć” go. Niestety, okazało się, że nie ma takiej możliwości prawnej.
Teraz wiem, że posłanie go wcześniej do szkoły było błędem. Chcieliśmy zaoszczędzić dziecku nauki 
w przeludnionych klasach.

* * *
Mój syn (rocznik 2004) poszedł wcześniej do szkoły. Niestety, skutki tej decyzji odczuwamy bardzo 
dotkliwie teraz. Jako jedyny 8-latek jest obecnie w 3 klasie, nie czyta jeszcze płynnie, czuje się obciążony, 
przeżywa nieustanne huśtawki emocji związane ze szkołą, nie odnosi sukcesów, ponieważ inni ciągle 
go prześcigają, piszą ładniej, szybciej i lepiej. Prace domowe zajmują mu wiele czasu, a brak umiejętności 
koncentracji jest jego nieustannym towarzyszem. Wybucha płaczem, porównuje się z innymi i czuje się 
gorszy, kumuluje emocje, czasami jest agresywny.
Nawet sama Pani wychowawczyni, kiedy podniósł rękę, by zgłosić się na konkurs na języku polskim, 
powiedziała: „Marcin, to nie dla ciebie, ty nie dasz rady!”. Syn przeżywał to kilka miesięcy. Proszę 
Państwa, to nie tylko szkoła jest nieprzygotowana do przyjęcia dzieci, to również nauczyciele, którzy 
nie zawsze myślą to, co mówią! My, jako rodzice, zbieramy dziś owoce tej szybkiej, nieprzemyślanej 
decyzji. Mam wyrzuty sumienia, że ograbiliśmy syna z dzieciństwa. Diagnoza przedszkolna stanowiła 
o jego pełnej gotowości podjęcia nauki w szkole... a w 4 klasie zostanie obciążony jeszcze bardziej. 
Widzę, ile krzywdy wyrządziłam mu, posyłając go wcześniej do szkoły i dlatego ostrzegam Rodziców 

Sześciolatki
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przed podjęciem takiej decyzji!
* * *

Jestem jednym z rodziców, którzy wysłali 6-latka do szkoły – długo by mówić o przyczynach – generalnie 
po kilku latach pobytu za granicą uwierzyliśmy, że szkoła oraz program został przystosowany dla 
6-latków. Teraz wiemy, że jest to absolutnie nieprawda.
Zaczynał naukę w klasie 16-osobowej (był to pewien argument). Teraz klasy połączono i jest jedna 
30-osobowa. (...) W przypadku naszego syna nie chodzi nawet tylko o naukę (bylibyśmy w stanie mu 
pomóc w domu – choć tu dotykamy kwestii, ile takie dziecko jest w stanie pracować), lecz o jego 
dojrzałość emocjonalną, versus wymagania jakie się dzieciom stawia (tabliczka mnożenia do 100, 
dodawanie w zakresie 1000, oczywiście polska ortografia, do tego angielski, gdzie nacisk kładziony jest 
na gramatykę i spelling zamiast na mówienie, itp.) – wiemy, co mówimy (szczególnie moja żona) 
twierdząc, że ani program, ani szkoła nie są dostosowane do obniżonego wieku szkolnego!
Co nas w tej chwili najbardziej martwi to przejście do klasy IV. Znowu z całą świadomością twierdzimy, 
że program oraz przede wszystkim nauczyciele przedmiotowi nie są przystosowani do pracy z młodszymi 
dziećmi. Nasze obawy wynikają nie tylko z własnych obserwacji, wczoraj żona rozmawiała z nauczycielką, 
która ze łzami w oczach mówiła, co przeżywa jej córka w klasie IV – chodzi do innej szkoły, też zaczęła 
szkołę rok wcześniej. Tak więc o ile jeszcze w klasach I–III może być akceptowalne, to w starszych 
klasach zaczyna się prawdziwy dramat!

* * *
Jako rodzice niespełna jeszcze 6-latki postanowiliśmy wysłać ją do szkoły – córka przeszła testy 
psychologiczne, które tylko potwierdziły, że jest zdolna i się nadaje do szkoły. Jednak, nie naświetlą 
sytuacji pod kątem niedojrzałości fizycznej, bo już nawet nie chodzi o dojrzałość emocjonalną, której 
takie testy w ogóle nie są w stanie wygenerować (przyp. testy wykonywane przez nauczyciela 
przedszkolnego).
Córka obecnie jest w 2 klasie i ma 7,5 lat. (ur. 20.10.2005). W pierwszej klasie pojawiły się pierwsze 
symptomy, że dzieje się coś niedobrego – od Pani ze świetlicy, która zauważyła, ze córka nie bawi się 
z koleżankami z klasy, że jest odosobniona, nie jest akceptowana przez koleżanki z klasy. Po pomoc 
poszliśmy do wychowawcy i do psychologów, żeby zapytać, co w takiej sytuacji zrobić: czy może 
przenieść córkę do innej klasy, szkoły? Cofnąć? Uzyskaliśmy poradę, że należy ją wzmacniać – czyli 
budować jej poczucie własnej wartości, próbować ją zapoznać z koleżankami, mocniej zintegrować 
z grupą (bo córka nie znała nikogo z przedszkola, gdy trafiła do pierwszej klasy). Córka powoli zaczęła 
stawać się inną osobą – zaczęła tracić swój pewny siebie charakter, stała się bojaźliwa, nieporadna, 
mówiąca, że nikt jej nie lubi… osamotniona, do tego wyśmiewana.
Pod kątem intelektualnym – córka dała radę z opanowaniem materiału z klasy pierwszej, ale tylko dzięki 
swej ciężkiej pracy.
Łudziliśmy się, że sytuacja się zmieni się po wakacjach, że naszym zadaniem jest budować jej pewność 
siebie itp., mieliśmy nadzieję, że ona wyrośnie, że nabierze pewności siebie, że wszystko się zmieni 
i wiek się na tym etapie wieku zatrze i nie będzie już tej różnicy, a to wielki błąd! Błąd w myśleniu – bo 
to kompletna BZDURA, że dziecko dogoni, że wiek się zrówna, że nie ma znaczenia, że jest młodsza. 
Wiek ma ogromne znaczenie! I tu jest nasz problem związany z dalszym uczęszczaniem dziecka do 
kolejnych klas. Zdajemy sobie sprawę, że nasze dziecko nigdy nie przeskoczy swojego rozwoju o rok do 
przodu.
Dlaczego mamy zmuszać dziecko do tego, by zachowywało się i było 8,5- czy nawet 9-latką, 
w momencie, gdy ona ma zaledwie kilka miesięcy temu skończone 7 lat? Dlaczego mamy żądać od niej 
zachowań o rok czy nawet 2 lata późniejszych (czyli dojrzalszych, bardziej opanowanych)… tylko 
dlatego, by nie widać było różnicy w wieku, by czuła się akceptowana? Przecież to jest sztuczne 
stymulowanie i podkręcanie rozwoju dziecka, albo wręcz pohamowywanie rozwoju charakterystycznego 
dla konkretnego wieku, przez który każdy z nas jako człowiek samoistnie przechodził.
W drugiej klasie pojawiły się problemy związane z uwagami w zeszycie od Pani wychowawczyni 
– że nie nadąża z przepisaniem, że zaczęła pisać mało starannie, że występują braki w ćwiczeniach, 
książkach. Jest to dla nas porażka, bo córka nawet nie pamięta, że ma coś zadane. Na pytanie dlaczego 
nie przepisała, nie dokończyła, mówi, że się spieszyła, że klasa robiła już inne zadanie, a ona nie chciała 
być ostatnia, dlatego wolała zostawić ćwiczenie i pójść dalej.
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Według nas taka sytuacja na pewno jest nie do nadrobienia i problemy dopiero zaczną się nawarstwiać 
(nie na 100% – bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć), jednak nie chcemy na siłę stymulować jej 
rozwoju, podkręcać jej tempa. Jest to złem pod każdą postacią dla naszego dziecka i żałujemy, 
że wcześniej zachęceni poradami psychologów, nie zdecydowaliśmy się na kroki zmierzające w kierunku 
cofnięcia dziecka do przedszkola – do grona rówieśników, żałujemy, że zabrnęliśmy tak daleko…

* * *
Udało nam się cofnąć dziecko z drugiej klasy – od nowego roku szkolnego będzie powtarzać drugą 
klasę – z czego niezmiernie się cieszymy, chociaż pozornie brzmi to absurdalnie, żeby rodzic cieszył się 
z powtarzania klasy przez dziecko. Uznaliśmy, że to będzie najlepsza decyzja, która naprawi ten okropny 
BŁĄD, który popełniliśmy, decydując się na wysyłanie niespełna 6-letniego dziecka do szkoły. Błąd ten 
prześladowałby nas przez całe życie, bo wrzucanie dziecka w środowisko dzieci prawie o 2 lata starszych 
spowodowałby spustoszenie psychiczne i coraz większe problemy emocjonalne .
Dodam jeszcze, że rodzice, którzy czują, że ich dziecko nie jest tu, gdzie powinno być, że dziecko jest 
przyspieszane, że za dużo nałożyli na ich barki i potrzebuje jeszcze roku żeby sobie przyswoić materiał 
lub by dorosnąć emocjonalnie, nie powinni wierzyć, jeśli ktoś im mówi, że dziecko wyrośnie, że wyćwiczy 
rękę, że dorośnie do innych w trakcie 1 klasy... nie powinni liczyć na to, że samo się coś rozwiąże 
i wszystko będzie wspaniale.

SP nr 55, Szczecin:
Klasa 6-latków. Do końca roku kalendarzowego dzieci mają znać alfabet. Zadania domowe zajmują 
2–3 godziny dziennie. Szwagra córka, na polecenie, aby narysowała, jak się czuje po wykonaniu zadania 
(pytanie o samoocenie dziecka), rysuje czarną kredką zapłakaną twarz dziecka...

SP 23 w Gdańsku:
Został wydzielony osobny obszar dla zerówek – osobne pomieszczenie z salą do nauki, salą zabaw 
i toaletą. Dzieci czują się w nim dobrze, są pod dobrą opieką. Są jednak problemy w przypadku dzieci, 
które muszą zostać w świetlicy, gdyż „po godzinach” dzieci są traktowane jak inni uczniowie – wspólne 
korytarze ze stromymi niebezpiecznymi schodami, po których biegają starsze dzieci, wspólna świetlica, 
przepychanki ze starszymi uczniami na stołówce oraz wspólne toalety, w których zamykanie i kawały 
starszych dzieci były dla mojej córki traumą. Ilość nauczycieli zatrudnionych w świetlicy nie pozwala też 
np. na częste korzystanie z placu zabaw w tzw. godzinach świetlicowych, gdyż w tym czasie nauczyciele 
odrabiają lekcje ze starszymi klasami. Niestety, to wszystko powoduje, że małe drobne 5- i 6-latki czują 
się zagubione i przestraszone po zajęciach dla nich przeznaczonych, kiedy muszą czekać w świetlicy 
często po wiele godzin na rodziców.
Te dzieci powinny w tym czasie przebywać w przedszkolu.

ZS w Starych Bogaczowicach:
W szkole prowadzone są już 5-latki i sześcio6-latki. Zarówno 5-latki, jak i 6-latki mają zajęcia w klasach 
obok starszych dzieci, nie ma wydzielonych stref. Rozwiązanie – klasom pierwszym i młodszym dzieciom 
nie wolno wychodzić na korytarz w trakcie, gdy inne dzieci mają przerwy. Nie wolno im również 
wychodzić na podwórko szkolne.

SP nr 17 w Tarnowie:
W toalecie brak ciepłej wody, brak mydła oraz brak papieru toaletowego. (Tak jest zawsze) Nauczyciele 
mają swój papier, który przynoszą i zabierają ze sobą.
W szkole mojej córki są trzy szkoły tzn. podstawówka, gimnazjum oraz liceum. Nie ma oddzielnych 
wejść nie ma oddzielnych szatni (dla poszczególnych szkół). Dzwonek jest o tej samej godzinie. Te małe 
6-latki spotykają się w szatni na przewie z młodzieżą 18–19-letniej z liceum.

SP nr 4, Jasło:
Pierwsze klasy w tym roku szkolnym (2013/2014) razem z 6-latkami są 32-osobowe, nauka w ławkach 
od dzwonka do dzwonka, nie ma żadnych dywanów do zabawy (nawet gdyby były, to nie ma miejsca 
na ich rozłożenie – klasa szczelnie wypełniona ławkami i krzesełkami). Świetlica mała wszystkie dzieci 
razem (brak wydzielonego miejsca dla 6-latków)
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Szkoły Podstawowe w Płocku:
Sam osobiście zastanawiałem się, czy obecnie 6-letnią córkę posłać do szkoły. Niestety, po wizytacji 
szkół i zadaniu dodatkowych pytań Dyrekcji nie zdecydowałem się na posłanie dziecka do pierwszej 
klasy, gdyż szkoły nie nadaje się dla 6-latków. Przede wszystkim nie ma klasy, gdzie dziecko mogłoby 
usiąść w przerwie na dywaniku i się pobawić, poza tym w przedszkolu dziecko przebywa pod opieką 
do czasu mojego odbioru, a w szkole kończyłoby zajęcia o godzinie 11:30–12:30 i najpierw byłoby na 
świetlicy gdzie są uczniowie klas 1–3. Ale o godzinie 14:00 ze względu na mniejszą już ilość dzieci są 
zganiane na jedną wspólną inną świetlicę, gdzie pozostają do godziny 16:00 – 17:00 kiedy jest odbierane 
przeze mnie. W przedszkolu przez te cztery godziny coś się dzieje, są jakieś zajęcie a na świetlicy nuda 
(mam tam starszą córkę z 3 klasy).
Młodsze dzieci płaczą, bo mają cały czas jakieś „stresy” przez pobyt z jakimiś nowymi obcymi paniami, 
które mają akurat jakiś dyżur na świetlicy (dziś ta, jutro inna, pojutrze znów jakaś nowość i krzyczy). 
Czy ktoś spytał Psychologów, jak to negatywnie wpłynie na większość dzieci? Które to w przedszkolu 
mają te same „Ciocie” cały czas w roku, a w szkole szare wielkie mury, krzyk na korytarzach i do czasu 
odbioru przez zapracowanych rodziców przechodzi etapy zbyt emocjonalne dla ponad 80% dzieci 
z tego przedziału wiekowego. Ja wybrałem przedszkole, bo szkole jeszcze dużo do nich brakuje (warunki 
pobytu dziecka 6-letniego).

SP nr 10, Olsztyn:
Do postulatów przemawiających za nieposyłaniem dzieci 5- i 6-letnich do szkoły przemawia fakt braku 
miejsca na świetlicy szkolnej. Przykład z SP 10 w Olsztynie: 6-letnie dziecko ma zajęcia przez 5 godzin, 
od 7 do 12, potem może przebywać MAKSYMALNIE 2 godziny na szkolnej świetlicy, czyli do odbioru 
jest o godzinie 14. Rodzice oboje pracują po 8 godzin, od 8 do 16 + czas dojazdu do szkoły po dziecko 
(około 30 minut). Co w takim razie mają zrobić? Druga grupa dzieci z tzw. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
chodzi na 12 do 17. Na świetlice mogą przyjść dopiero o 10 rano. Czy do tej godziny dzieci 5- i 6-letnie 
mają same siedzieć w domu?

SP nr 45, Wrocław:
We Wrocławiu tworzy się właśnie klasy mieszane (dzieci 6 i 7 lat) i pakuje do nich dzieci „ile wlezie”. 
Np. Szkoła Podstawowa nr 45 – dwie klasy mieszane liczące po 28 dzieci. Niepokoi mnie, że syn będzie 
uczył się w tak licznej i mieszanej wiekowo klasie.
Na dniach otwartych widzieliśmy, że tzw. dywanik zajmował w klasie skrawek miejsca – z trudem 
pomieści się na nim 20 dzieci. Przy takim upakowaniu klas, jakie zostało zaplanowane od września, 
dywan chyba będzie na korytarzu, bo przecież gdzieś trzeba ustawić ławki.

SP nr 11 w Grudziądzu:
Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 1. We wrześniu 2013 naukę rozpocznie 
w niej 12 6-latków. Zostali oni podzieleni i 6 trafiło do klasy 24-osobowej, druga 6 do 26-osobowej. 
Nie ma osobnej klasy dla nich i np. 7-latków z końca roku.
Szatnie wszystkich klas całego zespołu szkół znajdują się w tej samej piwnicy w części gimnazjalnej. 
Pierwszoklasista, żeby dojść z szatni do swojej klasy, musi przejść całe gimnazjum, całą podstawówkę 
i wejść po schodach na pierwsze piętro. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej, boiska ani placu zabaw, 
chociaż utworzone są w niej również oddziały zerówki. Gimnastyka klas I–III odbywa się w małej salce.

SP nr 24 w Toruniu:
W klasie mojej córki 27 osób i jeden 6-latek. Nawet nie powąchał placu zabaw, który podobno powstał 
specjalnie na przyjęcie jego rówieśników do szkoły. Robi dokładnie wszystko to, co jego rok starsi 
koledzy... a na przerwach biega po betonowym boisku bez ławek, razem z dziećmi z klas 1–6. Chodzi 
na basen, zapina łyżwy i zjada obiad w 10 minut. Jak wszystkie i tak przestraszone 7-latki.

SP nr 84 w Warszawie:
Szkoła przepełniona, dzieci uczą się na 2 zmiany do godziny 17:00. Pozostawiam swoje 6-letnie dziecko 
na świetlicy o 7:45, a lekcje kończy o 17:00. Nie wiem, czego taki maluch może się nauczyć po 
4 godzinach na przepełnionej świetlicy. Świetlica płatna 20 zł/miesięcznie. Panie już 2 razy nie mogły 
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znaleźć mojego dziecka, ponieważ świetlica jest rozbita na dwa pomieszczenia, a komunikacja 
wewnętrzna nawala; pomieszczenia przepełnione. W szatni nikt nie panuje nad dziećmi. Był przypadek, 
że 6-latek sam wyszedł ze szkoły i wrócił do domu, gdzie spędził kilka godzin na klatce w oczekiwaniu 
na powrót rodziców z pracy. Z posiłkami nie lepiej, co miesiąc jest problem i mimo terminowych wpłat 
dziecko nie otrzymuje np. podwieczorku, bo Panie nie mogą się połapać czy dziecko powinno go 
otrzymać czy nie.

SP nr 52, Częstochowa:
Szkoła podstawowa (im. Małego Powstańca) razem z gimnazjum (im. Orląt Lwowskich). Szkoły te są 
ZUPEŁNIE NIE PRZYSTOSOWANE do przyjęcia 6-latków. Obie szkoły mają wspólne wejście i korzystają 
ze wspólnej stołówki. Maluchy są gnębione przez młodzież gimnazjalną (zamykane w toaletach, 
wyrzucane z kolejki po obiad na stołówce, gimnazjaliści plują dzieciom do talerzy). Dzieci płaczą i często 
są tak zastraszane, że boją się nawet zgłosić to dyżurującemu nauczycielowi.

SP, Warszawa:
Mój synek chodzi do zerówki, zerówka jest w warszawskiej szkole. Klasa jest usytuowana na drugim 
piętrze, stołówka na parterze. 3 razy dzienne dzieci wędrują przez całą szkołę, aby dostać się na posiłek, 
w czasie lekcji jest spokojnie, ale już podczas przerwy jest gwar, bieganina i oczami wyobraźni widzę, 
jak te nasze maluszki spadają ze schodów. Mam to szczęście, że mogę odbierać dziecko około 14 ze 
szkoły tylko teoretycznie, bo do około 15:30 są zajęcia dodatkowe: muzyka, gimnastyka korekcyjna, 
angielski w efekcie odbieram dziecko o 15:30 zmęczone, nawet nie ma siły i ochoty na spacer do parku. 
W domu nie pozwala włączyć radia, tylko potrzebuje ciszy, co jest dla mnie świadectwem, że zbyt dużo 
bodźców działa na młody organizm.

SP nr 4, Warszawa:
Przepełnione klasy po 29–30 uczniów, praca na dwie zmiany – druga zmiana kończy o 17:00.
Dotyczy to, na ten moment klas „0”, których jest od A do N! Są w nich 5- i 6-latki. Za rok wszyscy będą 
w klasie 1, a szkoła magicznie nie powiększy się do takich rozmiarów, żeby praca odbywała się 
na 1 zmianę.

SP nr 38, Łódź:
W sprawie przygotowania szkół dla 6-latków: Szkoła Podstawowa nr 38 w Łodzi – o godzinie 12:30, gdy 
już zazwyczaj kończą lekcje wszystkie klasy 1–3, a jest ich tylko 6, na świetlicę wędruje około 100 dzieci, 
do dwóch niedużych pomieszczeń i do 2 pań, bo nie ma więcej etatów, a świetlica musi działać od 7–17, 
mimo bardzo ofiarnej pracy pań ze świetlicy i szukania przez szkołę różnych rozwiązań np. 
wykorzystywania godzin „kartowych” nauczycieli na pomoc świetlicy, sytuacja jest naprawdę trudna. 
Gdy do szkoły trafią 6-latki na świetlicy znajdzie się jeszcze około 30 dzieci więcej, 4 klasy też będą 
zostawały na świetlicy, nie ma żadnego porównania z komfortową sytuacją dzieci, które w przedszkolu 
idą w 25-osobowej grupie z panią na spacer, do ogródka, czy są w klasie z 100 dzieci w 2 pomieszczeniach 
z 2 paniami, które nie mają nawet możliwości zabrać dzieci na boisko przed szkołą. A spędzają na tej 
świetlicy czas od 12:30 do często nawet 16 –17. 6-latki w takich warunkach, mimo starań szkoły, to 
pomyłka.

SP im. Jana Pawła II, Bursy:
Problemy z dostosowaniem szkoły dla 6-latków:
–  wspólne wejście dzieci z klas I–III z uczniami gimnazjum!
–  korytarz nauczania początkowego I–III połączony z gimnazjum, szkołą podstawową, liceum, szkołą 

zawodową!
–  stołówka wspólna dla całego kompleksu szkolnego. Dziecko z I klasy idąc do stołówki na herbatę, jest 

popychane, zaczepiane przez starszych uczniów zespołu szkół.
–  podczas remontu zamknięto jedno z wejść. Obecnie małe dzieci muszą się przepychać między 

starszymi uczniami w drodze do swoich klas!
Przygotowanie szkoły w Brusach dla nauczania początkowe 7-latków nie spełnia podstawowych 
wymogów, a tym bardziej jest wręcz niebezpieczne dla 6-latków.
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ZS w Lutyni:
(...) Obecnie są trzy zerówki liczące po 20 osób. Mój starszy syn jest w klasie mieszanej (syn poszedł 
normalnym trybem jest teraz w klasie 2). Efekt jest taki, że młodsze dzieci nie wytrzymywały presji 
siedzenia długo w ławce i „rozwalały” zajęcia. Pani na zebraniu opowiadała, że np. jedno krzyknie 
samolot i 26 osób zamiast siedzieć w ławce, leci do okna, albo chodzą po klasie pod pretekstem 
pożyczenia kredki o danym kolorze lub konieczności temperowania nad koszem na śmieci. To tylko 
przykłady. Nie wspomnę, że niestety większość 6-latków musiała uczestniczyć w zajęciach 
wyrównawczych.

SP nr 68, Kraków:
Obecnie posłałam 6-letnią córkę do pierwszej klasy. Przeprowadziłam testy przygotowania do szkoły. 
Zaliczyła je bez choćby jednego uchybienia. W przedszkolu miała przeprowadzane testy kompetencyjne, 
uzyskała maksymalna ocenę. Szkoła jest w miarę dobrze przygotowana, ponieważ jest to nowy budynek. 
Kadra bez zarzutu. Jednak, do tej pory moje zdolne i beztroskie, wesołe dziecko, codziennie płacze 
w związku z chodzeniem do szkoły (od początku września do dzisiaj włącznie – prawie połowa 
października). Płacze w domu i w szkole. Problemem jest wszystko oprócz samej nauki – pobyt na 
świetlicy, jedzenie obiadów, nowe koleżanki, nowe panie, korytarze, toalety. Codziennie nowy temat, 
nowy problem, lub stary powracający chociaż wcześniej opanowany. Moje dziecko jest osowiałe 
i smutne, przestało się bawić. Nie chce też wracać do zerówki. Strach z każdej strony... PO CO?
W jej klasie jest 6 osób 6-letnich. Nie wiem, jak inne się adaptują. Co zrobi nauczyciel za rok, jak płakać 
będzie cala klasa??? Co z dziećmi, które nie uzyskują maksymalnych ocen przygotowania? Kto zapłaci 
za psychologów ratujących te dzieciaki?

SP nr 85, Warszawa:
Można powiedzieć, że nasza szkoła zrobiła wszystko, aby spełnić wymogi obniżonego wieku dzieci 
– w każdej klasie maluchów jest dywanik z tyłu za ławkami, jest malutki placyk zabaw (nie ma miejsca 
na większy), jest indywidualne podejście do klasy – nie liczenie się z dzwonkami, częstsze przerwy itp. 
I co z tego, kiedy to dotyczy tylko klasy pierwszej, a potem nauczyciel musi już się męczyć ze swoją klasą 
w normalnej sali, z dywanikiem, ale niezbyt dużym, przy 26-osobowej ekipie nieprzygotowanych 
emocjonalnie dzieci, które nie potrafią się zachować i rozbijają lekcje nie tylko w pierwszej, ale 
i w drugiej i trzeciej klasie.

SP nr 3 w Mielcu:
Moje dzieci (rocznik 2004) poszli tzw. starym trybem jako 7-latki do I klasy Był to rewelacyjny krok 
– dlaczego? Kolega moich bliźniaków – o rok młodszy, aby nie „stracić” kontaktu z kolegami z grupy 
przedszkolnej, poszedł rok wcześniej do szkoły. W tej chwili wszyscy chłopcy są w 3 klasie, a jego mama 
stwierdziła, że nigdy drugi raz nie popełniłaby tego błędu. Mimo wcześniejszych zapewnień, że dzieci 
młodsze będą miały więcej swobody, ruchu, miejsca w klasie, to program został ten sam, a w efekcie 
„szli” taką samą ścieżką – byli tak samo traktowani, jak dzieci o rok starsze. Efekt: dzieci wyróżnionych 
za dobre sprawowanie i bardzo dobre wyniki w nauce z młodszego rocznika było duuuuużo mniej niż 
tych starszych roczników. Widać było różnicę (nie u wszystkich), które jest starsze, a które młodsze: 
motoryka młodszych była „podkręcona” z czego wynikały konflikty na lekcjach i na przerwach. 
Z opowiadań z życia szkolnego moich synów wynika, że pani nauczycielka najwięcej problemów 
wychowawczych miała z dziećmi młodszymi (nawoływanie do skoncentrowania się, wyciszenia, 
skupienia uwagi na tym, co jest omawiane).

SP nr 61 w Warszawie:
Oddałam do szkoły uśmiechnięte, zadowolone, radosne, twórcze dziecko, wierzące w swoje możliwości. 
Chłopiec jest bardzo inteligentny (o czym świadczą testy z poradni), ale po 2 latach nauki nadal 
nie umie pisać i czytać, jest smutny, nienawidzi szkoły, odmawia uczenia się, nie wierzy zupełnie 
w możliwość poprawy i odniesienie sukcesu, uważa się za nieudacznika, głuptasa, obawia się, czy zda 
do kolejnej klasy. Jest rozdrażniony, płaczliwy. Przestał rysować, tworzyć, przestał się cieszyć, bawić. 
Kilka godzin dziennie zajmuje mu odrabianie lekcja (a właściwie mi zmotywowanie go do podjęcia 
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kolejnej próby). Mam dziecko z wyuczoną bezradnością i syndromem nieadekwatnych osiągnięć 
szkolnych. Z opinią łobuza, źle zachowującego się na lekcjach, niepracującego leniwego, nieodrabiającego 
prac domowych. A wszystko dlatego, że zaufałam reformie i „świetnie przygotowanej szkole” 
i nauczycielom.
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(...) aby się czegoś NAPRAWDĘ nauczyć, trzeba chodzić na lekcje prywatne, gdyż w szkole nie ma 
możliwości, aby rzetelnie egzekwować wiedzę od uczniów. Uniemożliwia to system egzaminowania 
oparty na zadaniach zamkniętych, zwycięstwo nowoczesnej „pedagogiki” propagującej nieuctwo 
poprzez twierdzenie, że wiedza nie jest potrzebna oraz niedopracowane, przeładowane podstawy 
programowe. Np. w kl. V z matematyki wymaga się umiejętności, które zostały usunięte z podstawy w 
kl. IV. Na językach obcych (wprowadzane jako drugie) ilość materiału leksykalno-gramatycznego jest 
niemożliwa do opanowania, a mimo to wielu zwłaszcza słabych uczniów wybiera je na egzaminach 
gimnazjalnych, ponieważ nawet nie umiejąc NIC, trafia się 30% prawidłowych odpowiedzi i nie trzeba 
pisać części rozszerzonej. O stosunku uczniów do tych egzaminów i ich wartości świadczy fakt, że 
zadania na rozumienie ze słuchu niektórzy wykonują przed ich wysłuchaniem, a i tak ustrzelają ile 
trzeba.
Ewaluacje przeprowadzane przez panie z kuratoriów to totalna fikcja. Dostaje się pytania wywiadów 
dla nauczycieli, rodziców i uczniów i skrupulatnie się je opracowuje przed „kontrolą”. Uczniom nawet 
nie chciałoby się przeczytać wielu stron tych „mądrych” pytań, więc się od nich tego nie wymaga i pisze 
się im gotowe odpowiedzi. Rodzice do wywiadów są co prawda losowani, ale gdy zostanie wylosowany 
niewłaściwy, mówi się, że chory lub za granicą. Najśmieszniejsze, a raczej najsmutniejsze jest to, że sami 
nauczyciele podchodzą do tej farsy ze śmiertelną powagą i potem są dumni z uzyskania dobrej literki.
Żeby zachować zdrowie psychiczne w tym zawodzie, trzeba mieć naturę kaczki, po której wszystko 
spływa lub być kompletnym idiotą, który nie dostrzega tych wszystkich edukacyjnych lub raczej 
antyedukacyjnych absurdów.

* * *
Jestem mamą dziewczynki, która poszła do szkoły w wieku 7 lat „normalnie”, lecz uczy się według 
nowej podstawy programowej „łatwiejszej” tylko nie wiadomo dla kogo.
(...) Córka uczy się bardzo dobrze, niestety niektórych treści nie jest w stanie przyswoić bez podstawy 
programowej, która by na to pozwoliła. Bo i jak dziecko ma liczyć biegle w zakresie tysiąca we wrześniu 
IV klasy skoro w III nauczyło się do 100? Jak ma odrabiać lekcje z przyrody w grudniu, rozwiązując 
zadania związane z obliczaniem trasy wędrówki, korzystając z mapy w skali 1:100 000, kiedy dopiero 
w marcu następnego roku na matematyce poznaje zagadnienie skali i skalę 1:2 itd.?
Jak ma na języku obcym odmieniać w II klasie czasownik przez osoby i liczby skoro na języku polskim 
(ojczystym!) poznaje te zagadnienia w klasie IV?
Dla kogo ta nowa podstawa jest łatwiejsza? Córka radzi sobie z moją pomocą, ale jak to ogarnie jej 
młodszy brat który wcześniej pójdzie do szkoły – nie wiem. Jestem pełna obaw, lecz najbardziej boli 
mnie, że o tych starszych – obecnych 4-klasistach nikt już nie pamięta, a to oni są królikami 
doświadczalnymi i np. nie mogą rywalizować w konkursach przedmiotowych... bo są one przygotowane 
według starej podstawy – „Dziecko, nie masz szans” twoi koledzy z V klasy mięli to szczęście, że nikt nie 
testował ich „możliwości poznawczych i adaptacyjnych” ani „zrozumienia świata”, oni po prostu 
chodzili do szkoły – Ty chodzisz do szkoły po reformie... a to już nie to samo.
Niestety, w szkole po reformie nauczycielami muszą być rodzice. Bez ich pomocy na 23 osoby w klasie 
córki na półrocze zagrożonych (z co najmniej 1 oceną niedostateczną) jest ośmioro uczniów – oto 
wyniki reformy. Rodzice nie dajcie się nabrać! W zreformowanej szkole to nie 6-latki sobie nie poradzą 
– tu bez pomocy nikt nie da sobie rady!

* * *
Syn został w przedszkolu. Ale pomimo tego, że grupa dziecka to przede wszystkim 6-latki, nauczycielka 
nie rozszerzała programu rocznego przygotowania przedszkolnego. Podobno większość dzieci nie 
osiągnęło podstawowych umiejętności związanych z edukacją przedszkolną. Nie mam podstaw 
podważać kompetencji nauczycielki, bo jest mądrą i rzeczową osobą. Rozumiejąc więc racje nauczycielki 

Program
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i starając się, by dziecko się jednak uczyło (na poziomie dawnej zerówki), zakupiłam do pracy w domu 
podręczniki do klasy I, aby w sposób spokojny, w dogodnym dla niego tempie i bez presji, rozwijać 
syna. Tym bardziej że był chętny, by czytać i pisać.

Znając z racji zawodu wymagania dojrzałości szkolnej, a co za tym idzie obszary kompetencyjne jakie 
mają osiągnąć dzieci kończące przedszkole, przeżyłam szok, przeglądając podręcznik.
Na początku drugiego podręcznika (w sumie są ich cztery), czyli w okolicy listopada w trzecim miesiącu 
nauki dzieci mają czytać i pisać zdania. W większości 6-latki, kończąc przedszkole, są przygotowane do 
nauki czytania. Czyli mają wykształconą analizę i syntezę słuchową, mówiąc prościej – głoskują. 
Przedszkole nie zakłada nauki liter. Czyli, jeżeli według programu taki nieczytający 6-latek idzie do 
szkoły, to według reformy po 2 miesiącach czyta zdania? Taki przygotowany do rysowania szlaczków 
dzieciak po 2 miesiącach pisze zdania?
Czyli w sumie kiedy dzieci się mają uczyć czytać pierwsze wyrazy, utrwalać głoski i literki?
W przedszkolu nie, w szkole zakłada się, że umieją. Nierzadko z opisów rodziców słyszałam, jak 
wychowawczynie w klasie I twierdziły w listopadzie z przerażeniem, że „dzieci nie czytają”.
Czyli zakładają, że dzieci uczą się czytać w czasie wakacji z rodzicami, bo w szkole nie ma na to czasu.
Mam wrażenie, że reforma tę niezwykle ważną umiejętność „naukę czytania” zostawiła rodzicom. 
Zlikwidowano dobry program zerówki i w konsekwencji wysyłamy do szkoły grupę mniej nauczonych 
7-latków niż przed reformą. Brak korelacji między programem przedszkolnym a podręcznikami w szkole 
jest tak uderzający, że aż zadziwia mnie, że po tylu latach nikt tego nie zmienił.

SP nr 340, Warszawa:
Mam też wrażenie, że od strony dydaktycznej i programowej jesteśmy trochę karani za to, że 
zdecydowaliśmy się na zerówkę, a nie pierwszą klasę, bo dzieci owszem, mają swoje książki, z których 
coś tam bardzo powoli przerabiają, ale poza tym na zajęciach nie dzieje się w zasadzie nic... nie wiem 
tylko, na ile to kwestia zaangażowania konkretnej nauczycielki, a na ile efekt ogólnej polityki szkoły...

SP nr 205, Warszawa:
Przez pierwsze 3 lata dzieci idą podstawą programową da 6-latków, ale w 4 klasie mają już ten sam tok 
co dzieci, które poszły do szkoły jako 7-latki i są bardziej zaawansowane edukacyjnie. Tego nikt z MEN 
nie weryfikuje, nie sprawdza i nie myśli, jak te dzieci mają sobie dać radę i ten rok gdzieś nadrobić. 
Dzieci piszą wolniej (bo nie ma lekcji z kaligrafii, a większość pisania ogranicza się do uzupełniania zdań 
w tzw. kartach pracy). Gorzej sobie radzą z matematyką i logicznym myśleniem.
Jeśli chcecie stanąć w obronie swoich 6-latków, ale też dzieci starszych, pomyślcie właśnie o tym, jak 
teraz wygląda edukacja. Dzieci w zeszytach piszą mało, bo do tego mają ćwiczenia i karty pracy – tam 
nie ma 3 linii do nauki ładnego pisania, tam też wystarczy uzupełnić odpowiedź, nie trzeba myśleć, jak 
skonstruować całe zdanie. Tam też częściowo mają przygotowane formuły rozwiązań – trzeba coś 
uzupełni, podać wynik – ale nie trzeba tyle myśleć, nie trzeba dokładnie przeczytać polecenia, by je 
zrozumieć.
Nie wspomnę już o tym, ile czasu zajmują dzieciom prace domowe, których jest potwornie dużo – a to 
efekt wolniejszego toku nauki przez pierwsze 3 lata.

SP nr 55, Szczecin:
Klasa 6-latków. Do końca roku kalendarzowego dzieci mają znać alfabet. Zadania domowe zajmują 
2-3 godziny dziennie. Szwagra córka, na polecenie, aby narysowała, jak się czuje po wykonaniu zadania 
(pytanie o samoocenę dziecka), rysuje czarna kredką zapłakaną twarz dziecka...
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Jestem długoletnim dyrektorem przedszkola i nie mogę dłużej milczeć wobec tego, co się dzieje właśnie 
wokół przedszkoli! Ministerstwo Edukacji i kuratoria robią to kosztem WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, 
UMNIEJSZAJĄC JEGO WARTOŚĆ DLA ROZWOJU I EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA oraz podważając 
szerokie kompetencje i umiejętności nauczycieli przedszkoli. Bo jak rozumieć przekazywane 
do przedszkoli ulotki i plakaty promujące wyłącznie edukację szkolną informujące, że tak naprawdę 
dziecko w szkole się lepiej będzie rozwijać i uczyć niż w przedszkolu.
Czy ktoś pomyślał, jak czują się rzesze nauczycieli placówek przedszkolnych, słysząc w mediach podobne 
informacje. Jak my mamy dawać rodzicom coś, co rzutuje w nasze dobre imię?! Przecież to ta grupa 
zawodowa jest jedną z najlepiej wykształconych – zdecydowana większość ma 2 kierunki (w tym: 
o ironio nauczanie zintegrowane), a często trzeci z zakresu terapii pedagogicznej czy logopedii. 
Jesteśmy zbulwersowani i w tym względzie jeszcze jakoś zrozumielibyśmy gminy (chodzi o finanse), ale 
MEN czy kuratorium?!
Kolejnym chorym pomysłem jest oddawanie przedszkoli w prywatne często przypadkowe 
i niekompetentne ręce. Przecież to jest utopia i wszystko zmierza ku zniszczeniu wspaniałego dorobku 
edukacji przedszkolnej i wyeliminowaniu przedszkoli z systemu edukacji. Wystarczy posłuchać rodziców, 
którzy zdecydowanie wybierają przedszkola publiczne! Zresztą ostatnie doniesienia, co się dzieje 
w prywatnych żłobkach, mówią wszystko. Ale kto słucha naszego głosu? My, dyrektorzy, jesteśmy 
w bardzo trudnej sytuacji: z jednej strony MEN i kuratoria – z drugiej rodzice i DOBRO DZIECKA.
Dlaczego Ministerstwo nie chce referendum? Bo z góry wiadomo, jaki będzie jego wynik. Dowodem na 
to jest znikomy procent dzieci 6-letnich w szkole. Nie zgadzam się na takie traktowanie jako człowiek, 
który całe swe życie zawodowe oddał przedszkolakom.
A CZY KTOŚ POMYŚLAŁ O DZIECIACH? PRZECIEŻ TO ONE POWINNY BYĆ TU NAJWAŻNIEJSZE!
Zachęcam innych dyrektorów przedszkoli do wypowiedzi. Nie stójmy bezczynnie zróbmy coś. Przecież 
to właśnie nas dotyczy najbardziej.

* * *

Jako nauczyciel przedszkola jestem oburzona oskarżeniami p. Okońskiej* (*wiceprezydent Krakowa). 
Najwyraźniej oczekuje się od nas, że będziemy kłamać w żywe oczy rodzicom, że ich dziecko nadaje się 
do szkoły. Pracownicy krakowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzą w przedszkolach 
prelekcje dla rodziców na temat gotowości szkolnej, podczas których przedstawiają rodzicom 
przeinaczone fakty, a o dojrzałości emocjonalnej ledwo co wspomną. Osobiście miałam „przyjemność” 
wysłuchać takiego wystąpienia.
Od początku roku szkolnego dyrektorzy co najmniej dwa razy uzupełniali ankiety, podając dane 
z ubiegłych lat i obecnego roku: ilu 6-latków poszło do szkoły, ilu zostało, czy organizowano 
w przedszkolu spotkania dla rodziców z dyrektorami szkół podstawowych, czy organizowano wyjścia 
dla 6-latków i ich rodziców do szkół, rozdawano ulotki na ten temat i inne.
Naciski na przedszkola z Urzędu Miasta są coraz większe, a przecieki, które docierają do nas różnymi 
kanałami, są jeszcze bardziej przerażające – jak choćby wieści o tym, że są przymiarki, aby w przyszłym 
roku szkolnym 6-latki pozostające w przedszkolu były obciążeniem dla budżetu placówki, bo urzędnicy 
chcą zablokować dla nich dotację. Najwyraźniej rodzice mają wybór tylko „na niby”, bo przecież takie 
decyzje najbardziej odbiją się na nich.

* * *

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego, od ponad 30 lat pracuję w wiejskim oddziale 
przedszkolnym przy szkole podstawowej, od kilku lat przy zespole szkół. Jestem zbulwersowana 
postawą MEN, nie sądziłam, że dożyję takiej chwili, gdzie będę naocznym świadkiem zakłamywania 

Listy od nauczycieli
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przez MEN faktów, rzeczywistości panującej w polskiej szkole i nie tylko szkole. Jestem przekonana, 
że nikomu z rządzących nie zależy na dziecku i nie mogę słuchać, kiedy słyszę, że chodzi o „dobro 
dziecka”.
Pytam się, dlaczego polityka wkracza w szkolnictwo; nauczycieli i rodziców zmusza się do posyłania 
dzieci do szkoły od 6. roku życia, nam nauczycielom każe się kłamać, że dziecko świetnie sobie da radę 
w I klasie. W ulotkach i w spotach reklamowych MEN podaje informację, że dzieci 6-letnie będące 
w szkole mają znacznie lepsze wyniki z zakresu czytania, pisania, matematyki niż te, które uczęszczają 
do przedszkola czy oddziału przedszkolnego.
Pisząc te bzdury, MEN nie podaje do publicznej informacji, że w przedszkolach podstawa programowa 
nie zawiera treści z zakresu nauki czytania i w ogóle poznawania liter, zawiera treści jedynie 
z przygotowania dziecka do nauki czytania, pisania czy operacji matematycznych, chodzi tu o rozwijanie 
słuchu fonematycznego (analiza i synteza słuchowa wyrazów) oraz sprawności manualnej i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej.
Nauczyciel, który uczy dzieci w przedszkolu czytania, pisania, znajomości cyfr, robi to nielegalnie, 
a jeżeli to robi, to nie może tego zapisywać w dzienniku. Owszem, może to robić, ale musi napisać 
program autorski, jakby było jeszcze mało biurokracji, ale to już inna bajka. Tak zakłamane informacje 
puszczane przez MEN w obieg publiczny są dla mnie obraźliwe, zaniżają mój profesjonalizm i mój status 
nauczycielski, uderzają w moje dobra osobiste. Kto będzie mnie szanował, jeżeli w oczach ministerstwa 
jestem złym nauczycielem, bo nie umiem nauczyć dzieci czytać i pisać!
6-latek w szkole – w zdecydowanej większości dzieci w tym wieku nie nadają się jeszcze, przede 
wszystkim emocjonalnie, do udźwignięcia ciężaru nauki w takim systemie jaki obecnie panuje w klasach 
I–III, a w klasach mieszanych wiekowo absolutnie mówię NIE. Można byłoby dużo pisać na ten temat, 
najważniejsze w tym wszystkim jest to, że MEN i wszyscy nasi decydenci mają dziecko za królika 
doświadczalnego, traktują je przedmiotowo, zero szacunku dla dziecka, dla jego rodziców a także dla 
nas, nauczycieli. Strasznie jest mi smutno z tego powodu, jedyne co mogę zrobić, to być nieposłuszna 
wobec MEN i UG i mówić prawdę rodzicom dotyczącą gotowości ich dziecka do podjęcia nauki szkolnej, 
uświadamiać i wskazywać na zakłamania ze strony MEN, no i zebrać podpisy w sprawie referendum. 
Być może oberwę po uszach za niepokorność, ale nie potrafię działać wbrew swoim przekonaniom.

* * *

Piszę do Was, bo po populistycznym wystąpieniu pani Szumilas w sejmie i po przyjęciu przez potulnych 
posłów „wyroku na nasze dzieci”, czuję się kompletnie bezradna, gdyż ktoś zadecydował o wejściu 
w życie kolejnego bubla, którego konsekwencje będą dramatyczne. Niestety, moje dziecko urodziło się 
w 2008 i zgodnie z brzmieniem ustawy będzie musiało za rok iść do klasy pierwszej. Malec uczęszcza 
do przedszkola, ale stosunkowo późno nauczył się mówić, chociaż wszystko rozumiał. Nie wyobrażam 
go sobie z tornistrem, który będzie sięgał mu do kolan, gdyż moja pociecha jest niewysoka.
Zagotowało się we mnie, gdy czytałam treść wystąpienia wielkiej reformatorki. Przede wszystkim 
dlatego, że znam sprawę od drugiej strony barykady – drugi rok pracuję w szkolnej świetlicy 
i wielokrotnie wychodziłam ze szkoły z poczuciem kompletnej beznadziei. Jeśli macie możliwość, 
udowodnijcie całej Polsce, a zwłaszcza tym żyjącym w jakimś równoległym świecie, że grubo się mylą. 
Wiele szkół nie jest przygotowanych na przyjęcie maluchów, a tysiące pustych sal, czekających na 
zapełnienie ich sześciolatkami to kolejny stek bzdur.
Samorządy oszczędzają na wszystkim, o czym wie każdy trzeźwo myślący Polak, a pieniądze na szkoły 
przekłada się na inne kupki. Kto będzie się przejmował, czy w klasie przebywa przyrzekana liczba 
uczniów – 18 czy 25 lub więcej. Zawsze można jak mantrę powtarzać, że dopadł nas kryzys.
Wierutnym kłamstwem jest informacja pani Szumilas o etatach w świetlicach. Może przyjedzie do naszej 
szkoły? Pracuję na 17/26 etatu, co się przekłada na połowę etatu „z hakiem”. Ze względu na dużą liczbę 
dzieci w jednym budynku dyrektor po wielu prośbach otrzymał właśnie dodatkowe godziny w świetlicy, 
co pozwoliło na rozładowanie tłoków, gdyż ogólna liczba dzieci w dwóch świetlicach to ponad 115. Na 
taką liczbę dzieci przypadają 3 etaty, dodatkowo niektórzy nauczyciele odrabiają „kaenki” w świetlicy. 
W moim dzienniku widnieje 45 osób i dziękuję Bogu, że niektóre przychodzą rzadziej. Codziennie przez 
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świetlicę przewija się ponad trzydzieścioro dzieci. Zdarzały się dni, gdy sama (panie od „kaenek” nie 
przyszły ) musiałam poradzić sobie z 38. Szkoła może zaoferować dzieciom biały papier (od początku 
roku dostałam ryzę papieru). Pozostałe materiały kupuję dzięki składkom rodziców, chociaż niektórzy 
nie chcą zapłacić pięciu złotych na miesiąc. Za te pieniądze muszę kupić także nagrody za udział 
w konkursach, herbatę i cukier. Wiele razy dokładałam do „interesu”.
Oczywiście, znacie Państwo słynną formułkę – gdy mi się nie podoba, na moje miejsce...
Bywają dni, gdy przez 4 godziny nie mogę wyjść nawet do WC i czuję się jak kasjerka w hipermarkecie. 
W innych szkołach jest jeszcze gorzej – tzn. na jeden etat przypada znacznie większa liczba dzieci. 
Samorząd wie o wszystkim, gdyż szkoły muszą przekazywać dane dotyczące liczby dzieci, ale nie 
uruchamiają wbrew twierdzeniom pani Szumilas dodatkowych etatów.
Niektóre maluchy – 5-, 6-latki siedzą od 6:30 do 16:30 w szkole. Wiem, że wiecie o podobnych 
przypadkach, które nagłaśniano.
(...) Nie chcę siedzieć z założonymi rekami, muszę ratować swoją i inne pociechy, przed urojonymi 
pomysłami wielkiej reformatorki.

* * *

Długo wahałam się, czy napisać do Państwa, chociażby dlatego, że jestem nauczycielem i od wielu lat 
tkwię w tym nie do końca akceptowanym przeze mnie systemie uczenia małych dzieci.
Na 10 nauczycielek, uczących w naszej szkole w klasach 1–3, chyba tylko jedna uważa, że warto posłać 
6-latki do szkoły. Wszystkie zgodnie twierdzimy, że treści klasy pierwszej w przyjazny i właściwy dla 
dziecka sposób mogły być nauczane w przedszkolnej zerówce. Osobiście uczę 15 lat języka angielskiego 
– głównie małe dzieci. Od lat prowadzę tak zwaną walkę o podział lekcji języka na grupy.
Obecna ustawa z roku 2012, która przecież została właśnie stworzona dla tej reformy, a o której Pani 
Minister mówi z takim zachwytem, zakłada, że uczymy języka 26–28-osobowe klasy maluchów 
w całości (bez podziału na grupy). Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, 
a więc w kąt idzie głośno zapowiadana indywidualizacja, zabawa ruchowa, gry w zespole, wspieranie 
dzieci słabszych i młodszych, rozbudzanie zainteresowań wyjątkowo zdolnych. Po prostu dzieci mają 
siedzieć grzecznie w ciszy, a nauczyciel ma stanąć na głowie, aby zdyscyplinować prawie 30-osobową 
gromadę i uzyskać wyjątkowo dobre wyniki nauczania języka. Bo przecież reforma stawia na języki już 
od pierwszej klasy.
6-latek miał spotkać się w małym gronie z odpowiednim sposobem nauczania języka obcego (każdy 
metodyk powie, że to pomyłka – brak podziału na grupy). Tak małe dzieci, często niedojrzałe, bardzo 
emocjonalne, nadruchliwe, z brakiem umiejętności skupienia uwagi na kolejnej lekcji, są absolutnie 
mieszanką wybuchową i wielu nauczycieli na forach internetowych pisze, że to po prostu koszmar 
– uczenie języka w całych klasach.

* * *

Jestem logopedą z 40-letnim stażem, autorką książki „Uczymy poprawnej wymowy” i artykułów 
o tematyce logopedycznej, dotyczącej szczególnie profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Obiema rękoma podpisuję się pod tym, by wszystkie dzieci uczęszczały do przedszkola przez 4 lata do 
grup 3- , 4- , 5- i 6-latków. Tam mają możliwość programowego uczenie się mowy i doskonalenia 
wymowy oraz elementów prozodycznych mowy: melodii, akcentu i rytmu.
Dziecko przebywające w tym wieku w domu nie musi starać się mówić wyraźnie, wiedząc, że i tak 
wszyscy go rozumieją lub domyślą się, o co mu chodzi.
Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z tego, że wiek przedszkolny to najlepszy czas, by pomóc 
dziecku opanować poprawną wymowę i ładne wysławianie się. I ten obowiązek przejmują nauczyciele 
przedszkola.
ALE JEDNOCZEŚNIE OBIEMA RĘKOMA PODPISUJĘ SIĘ POD TYM, BY DO KLASY PIERWSZEJ SZŁY DZIECI 
7-LETNIE, KTÓRE OSIĄGNĘŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ POD WZGLĘDEM MOWY, czyli miały w pełni 
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wykształconą mowę, mówiły gramatycznie pełnymi zdaniami, wymawiały wszystkie 47 głosek języka 
polskiego oraz stosowały elementy prozodyczne mowy.
Program klasy I zakłada naukę czytania i pisania.
Tymczasem dziecko z wadą wymowy ma z tym ogromny problem, gdyż tak, jak mówi, tak samo czyta, 
bo jak przeczyta słowo:
 SZAFA, gdy mówi SAFA,
 ROWER, gdy mówi LOWEL lub JOWEJ,
 KOGUT, gdy mówi TODUT,
 ŻABA, gdy mówi ZABA,
 LALKA, gdy mówi JAJKA itp.
Dziecko posługujące się ubogim słownictwem i popełniające błędy językowe będzie miało w szkole 
trudności z powiedzeniem i napisaniem czegokolwiek: opisaniem obrazka lub postaci, ułożeniem 
dialogu, napisaniem wypracowania itd.
Nie mówiąc już o dyktandzie, gdzie obok błędów ortograficznych pojawią się BŁĘDY DYSLALICZNE 
(dyslalia – rodzaj wady wymowy).
Dzieci w klasach I–III (i nie tylko) pisząc wyraz, mówią do siebie każdą głoskę i zapisują w postaci literki. 
Jak napiszą słowo
 KOT, skoro mówią TOT? – napiszą „tot”,
 RYBA, skoro mówią LUBA lub JIBA? – napiszą „lyba” lub „jiba”,
 CZAPKA, skoro mówią CAPKA? – napiszą „capka”,
 SZAFA, skoro mówią SAFA? – napiszą „safa”,
 ROWER, skoro mówią LOWEL lub JOWEJ? – napiszą „lowel”, „jowej”,
 KOGUT, skoro mówią TODUT? – napiszą „todut”,
 ŻABA, skoro mówią ZABA – napiszą „zaba”,
 LALKA, skoro mówią JAJKA – napiszą „jajka” itp.
Gdy pierwszoklasista musi jednocześnie uczyć się mówić, czytać i pisać – musi pokonać w tym samym 
czasie 3 trudności.
A gdy tego nie dokona w przewidzianym w programie szkolnym terminie, w wyniku badań 
specjalistycznych zostanie zaliczony do grupy dzieci dyslalicznych, dyslektycznych, dysgraficznych lub 
dysortograficznych, co tylko spotęguje i tak już ogromne trudności małego dziecka.
Wiem z doświadczenia, a i badania to potwierdzają, że trudności w wymową, czytaniem i pisaniem 
mogą i często powodują zaburzenie emocjonalne, objawiające się zaburzeniami płynności mówienia 
(jąkaniem), moczeniem nocnym, obgryzaniem paznokci, agresją w stosunku do rówieśników 
(rodzeństwa, kolegów), rodziców, a nawet nauczycieli i innych osób dorosłych.
I KTO ZA TO ODPOWIE?
Badania przeprowadzone kilka lat temu w całej Polsce na populacji 6-latków wykazały, że około 80% 
tych dzieci ma wady wymowy, u 5-latków jest jeszcze gorzej. Były to średnie dane, które jednak 
potwierdzały ten stan: dzieci 6-letnie nie osiągnęły dojrzałości szkolnej właśnie ze względu na mowę.
Z przerażeniem obserwuję, że ten stan z biegiem lat pogarsza się, coraz więcej dzieci ma kłopoty 
z poprawną wymową coraz większej ilości głosek.
O ile jeszcze kilka lat temu osoby występujące publicznie np. w telewizji mogły stanowić wzór mówienia, 
wymowy i dykcji. I niestety dotyczy to także występujących przed kamerami dzieci, które seplenią, 
wysuwając język z buzi, nie wymawiają spółgłoski „R” lub innych głosek.
Dzieci i rodzice oglądający program przyjmują to za normę, akceptując tym samym trudności w mowie 
własnych dzieci, nie licząc się z konsekwencjami w przyszłości.
Także słownictwo często nie pasuje do dzieci. Dziecko mówiąc, musi okazywać szacunek osobie 
dorosłej, tymczasem zwracanie się do lekarza słowami „doktorku…” razi. Tylko czy w tym przypadku 
winę za to ponoszą tylko dzieci?
Nasza rodzima polska tradycja komunikacji werbalnej sprawdzała się przez wiele wieków, zaś wyrwane 
z kontekstu wzorce sprowadzone z Zachodu niczego dobrego nie wnoszą.



64 Szkolna rzeczywistość – RAPORT 2013/14

Obserwacje nauczycieli w zakresie osiągniętych efektów kształcenia przez dzieci 
o rok młodsze na etapie edukacji początkowej: 

Nauczyciele edukacji początkowej zwracali uwagę, iż  treści dokumentu zawierającego podstawę 
programową dla pierwszego etapu edukacji w szkole są niezgodne z podstawami naukowymi edukacji 
początkowej i niszczą dorobek polskiej pedagogiki w zakresie uczenia małych dzieci opracowany na 
podstawie wieloletniej pracy sztabu naukowców i nauczycieli pod kierunkiem prof. Ryszarda 
Więckowskiego – twórcy edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja takiej podstawy programowej 
doprowadziła do pojawienia się kolejnych problemów na poziomie klas czwartych. Nauczyciele zwracają 
uwagę na te najbardziej istotne: 

 dzieci o rok młodsze w klasach z dziećmi o rok starszymi nie wytrzymują tempa pracy i szybko 
się zniechęcają, nie są przygotowane do systemu pracy opartego na zadaniach indywidualnych, 
szybko okazują zniechęcenie, a w ekstremalnych sytuacjach reagują płaczem, złością, a nawet 
ucieczką;

 dzieci o rok młodsze nie radzą sobie z pisaniem w szerokiej liniaturze, a nieukształtowane 
jeszcze w pełni pismo uniemożliwia w ogóle wykonywanie określonych zadań;

 czynność pisania przyjmowana jest przez dzieci z ogólną dezaprobatą, zanika chęć pisania 
czytelnego, ładnego, nie istnieje żadna motywacja do wyrabiania tej bardzo ważnej 
umiejętności, jaką jest czujność ortograficzna;

 dzieci nie potrafią czytać w ciszy co jest rzeczą zrozumiałą, ponieważ są młodsze o rok; to 
uniemożliwia znów wykonywanie wielu zadań i ćwiczeń wynikających z podstawy programowej 
klasy czwartej;

 trzeba zwrócić uwagę, iż sami nauczyciele nie zostali przygotowani w tym zakresie i często nie 
rozumieją, iż umiejętności czytania i pisania dzieci o rok młodszych są drastycznie odmienne 
od dzieci o rok starszych;

 sytuacja jest najbardziej naganna w klasach czwartych składających się z dwóch roczników 
dzieci; nauczyciele mają problemy z koncentracją uczniów młodszych, utrzymaniem tempa 
pracy, pojawiają się problemy organizacyjne, odmowa wykonywania poleceń, ucieczki dzieci 
w zachowania agresywne, infantylne.

Podstawa programowa
– uwagi eksperta
Dorota Dziamska, konsultant metodyczny
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Rodzic: Jestem mamą pięcioletniej dziewczynki z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebie 
kształcenia specjalnego. Córka ma wiotkość mięśni i hipoglikemię, pójdzie do szkoły publicznej. 
W szkole, do której pójdzie, jest jedna klasa integracyjna, dlatego nie będzie takiej możliwości, aby były 
w niej dzieci w podobnym wieku, jeżeli chodzi o miesiące. Następne, teraz w takiej klasie może być 
18 dzieci i dwie panie, obniżono ilość dzieci w zwykłych klasach, czy w integracyjnych też on zostanie 
obniżony?
Obie Panie są do nauki dzieci. W przedszkolach w grupach integracyjnych jest Pani, która pomaga 
dzieciom z orzeczeniem w podstawowych czynnościach dzieci: pójście do toalety, pójście do stołówki, 
poruszanie się po przedszkolu. Czy taka osoba będzie w szkołach w klasach integracyjnych, bo jak nie, 
to jak nasze dzieci niepełnosprawne dotrą na drugi koniec szkoły na stołówkę itp. Świetlica w szkole jest 
dla wszystkich dzieci bez względu na wiek, więc sześciolatek będzie razem z dziesięciolatkiem. Dziecko, 
idąc do przedszkola, idzie na cały dzień od 8–15, w szkole są zmiany, 8–12, 13–16. Jak nie poślę dziecka 
do świetlicy, bo będzie ona nieodpowiednia, to kto zajmie  się moim dzieckiem? Proszę o odpowiedź.
(12.06.2013)

MEN: Szanowna Pani, Przykładamy ogromną wagę do opieki świetlicowej w szkołach. Przy 
zmniejszającej się liczbie szkół podstawowych i liczbie uczniów tych szkół liczba etatów opieki 
świetlicowej systematycznie wzrasta. Od roku 2008/2009 do roku 2011/2012 liczba etatów 
nauczycieli świetlicowych wzrosła o ponad 10% (1359 etatów, podczas gdy zanotowano 4,7% 
spadek liczby uczniów szkół podstawowych. Z badania ankietowego, przeprowadzonego 
w ramach monitorowania wdrażania podstawy programowej, ze świetlicy korzystało około 
70% uczniów badanych szkół podstawowych. Z wyrazami szacunku MINISTERSTWO EDUKACJI 
NARODOWEJ DEPARTAMEN INFORMACJI I PROMOCJI

(21.06.2013)

Rodzic: Szanowni Państwo, mój syn (rocznik 2007) jest ostatnim rocznikiem, który może mieć wybór 
związany z pójściem do klasy „zero” lub „pierwszej”. Bazując na doświadczeniach szkolnych mojego 
starszego syna, nie odważę się zadecydować o tym, aby syn rozpoczął naukę jako pierwszoklasista. 
Problemy lokalowe w SP nr 2 w Józefowie koło Otwocka w mojej opinii nie gwarantują odpowiedniego 
komfortu nauki. Rada Rodziców naszej szkoły już w ubiegłym roku interweniowała u Burmistrza. 
W chwili obecnej nie widzę żadnych kroków podejmowanych w kierunku rozwiązania problemu, 
a przecież sytuacja lokalowa będzie się pogarszała wraz ze stworzeniem dodatkowych klas pierwszych.
(12.03.2013)

MEN: Bardzo dziękujemy za list i informację o problemach szkoły. Przekażemy informację 
kuratorium oświaty z prośbą, o wszczęcie kontroli.

(15.03.2013)

Rodzic: Jestem mamą Milenki urodzonej w pierwszej połowie 2009 r. Zdecydowanie sprzeciwiam się 
wprowadzeniu reformy, „dzięki” której moje dziecko będzie zmuszone do pójścia do nieprzystosowanej 
dla sześciolatków szkoły. Szkołą tą będzie SP nr 4 w Kościanie. Nie ma tam osobnych wejść dla 

Korespondencja 
z MEN
Korespondencja rodziców z Ministerstwem Edukacji Narodowej
(przykłady)



66 Szkolna rzeczywistość – RAPORT 2013/14

najmłodszych, podczas przerw kilkunastoletnie „wyrostki” z gimnazjum z impetem wypadają ze szkoły, 
w ogóle nie zważając na najmłodsze dzieci – moja Milenką będąc świadkiem takiej sytuacji jest wręcz 
przerażona wizją pójścia do takiej szkoły – tym bardziej że jest naprawdę niewielkiego wzrostu i bardzo 
drobna. Dla sześciolatków nie będzie odrębnej świetlicy, będą zmuszone też jeść obiady w tych samych 
godzinach i na tej samej stołówce co gimnazjaliści, którzy uczą się w tym samym budynku i korzystają 
na przerwach z tego samego szkolnego podwórza. Rozmawiałam z nauczycielami z SP nr 4 w Kościanie 
i potwierdzili moje obawy – zajęcia dla sześciolatków są „normalnymi” zajęciami w ławce szkolnej, bez 
zabawy, po prostu przykucie ruchliwych maluchów na 45 min. do ławek – jak Państwo wyobrażają 
sobie ruchliwe sześciolatki wytrzymujące kilka 45 min. lekcji??? No jak? To co mówi Pani Szumilas, to co 
propaguje MEN to STEK BZDUR niemający odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jako matka żądam 
inspekcji w SP nr 4 w Kościanie i podpisuję się pod postulatami fundacji „Ratuj Maluchy”.

MEN: Nie stwierdzono naruszenia prawa. Nie stwierdzono naruszenia prawa w zakresie części 
zgłoszonych nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Kościanie stwierdzono, że wejścia do szkoły są wspólne dla uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjum i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Sale lekcyjne oddziałów klas pierwszych znajdują 
się na II piętrze budynku szkoły, na którym przebywają tylko uczniowie klas I–III i dzieci 
z oddziałów przedszkolnych. Na piętrze tym znajdują się toalety przystosowane do wzrostu 
dzieci. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, do której uczęszczają tylko uczniowie szkoły 
podstawowej. Pomieszczenia i wyposażenie szkoły są wystarczające do prowadzenia zajęć 
z uczniami. Szkoła posiada zaplecze sportowe i plac zabaw. Nauczyciele prowadzący zajęcia 
w oddziałach klasy pierwszej opiekują się uczniami z tych oddziałów w czasie przerw, których 
czas sami ustalają – z wyjątkiem przerwy obiadowej. Uczniowie spędzają przerwy w holu II piętra 
lub na boisku rekreacyjnym pod opieką swojego nauczyciela. Nauczyciele decydują też o czasie 
trwania poszczególnych zajęć, różnicują je i dostosowują do potrzeb i możliwości dzieci. 
Stwierdzono, że uczniowie korzystający w czasie przerwy z obiadów w stołówce szkolnej, w tym 
dzieci sześcioletnie, nie znajdują się pod nadzorem nauczycieli. Ze stołówki szkolnej na jednej 
przerwie korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym dzieci sześcioletnie. Brak 
nadzoru nauczycieli nad uczniami w czasie przerwy obiadowej stanowi naruszenie prawa. 
Wydano stosowne zalecenie dyrektorowi szkoły. Termin realizacji zalecenia – 1 września 2013 r. 
Wizytator wydał dyrektorowi szkoły w trybie nadzoru pedagogicznego zalecenia usunięcia 
nieprawidłowości Termin usunięcia nieprawidłowości został ustalony na: 2013-09-01.

Rodzic: Witam, jestem mamą dziecka urodzonego w pierwszej połowie 2008 r., dziecka na którym 
MEN postanowił przeprowadzić eksperyment usilnie upierając się przy wysłaniu go do pierwszej klasy 
razem ze starszym rocznikiem. Kontaktowałam się już telefonicznie, zgłaszając moje pytania i obawy na 
infolinię w dniu 13 czerwca. W dniu dzisiejszym telefonicznie sprawdzałam status zgłoszenia, ale dotąd 
nie otrzymałam odpowiedzi.
Rozumiem, że w odpowiedzi na nasze obawy obiecano klasy maksymalnie 25-osobowe układane 
według wieku uczniów, ale mnie nadal nurtuje problem pomijany w „dyskusjach” .
Co będzie się działo z dziećmi z rocznika 2008 i 2009 po skończonej trzeciej klasie w ich późniejszej 
edukacji ?
Jakie będą wymagania na testach kompetencyjnych, przy wyborze gimnazjum, liceum? Dlaczego ten 
problem nie jest poruszany? Dlaczego zbywa się nas, pokazując nam bzdurne spoty szczęśliwych mam 
wmawiających nam, jak wspaniale dzieci sobie radzą? Pewnie tak jest, ale te Panie nie mają właściwie 
żadnego doświadczenia z edukacją swoich dzieci w szkole, bo ta tak naprawdę dopiero przed nimi. 
Żadna z mam nie ma dziecka, które poszło do szkoły ze starszym rocznikiem i teraz, chcąc nie chcąc, 
konkuruje z nim w testach, w gimnazjum itp.
Dlaczego nasze dzieci mają całą swoją edukację ścigać się z dziećmi starszymi, a więc już na starcie będą 
w gorszej sytuacji? Nigdzie nie znalazłam ani nie otrzymałam informacji na temat późniejszej edukacji 
dzieci, a przecież za chwilę zacznie się „prawdziwa nauka” z przeładowanym programem. Już teraz 
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rodzice sygnalizują poważne problemy dzieci sześcioletnich wysłanych wcześniej do szkoły, a co będzie 
w starszych klasach ?
Kto weźmie osobiście odpowiedzialność za edukację naszych dzieci, którą tak chcecie nam narzucić 
totalnie nieprzemyślaną reformą ? Dlaczego? Rozumiem, że dla MEN-u to tylko dwa roczniki, które 
trzeba jakoś przepchnąć, a potem problem wymieszania roczników macie z głowy. Tylko że ja ani 
rodzice w podobnej sytuacji bardziej kompetentni w sprawach edukacji własnych dzieci niż twierdzi 
Pani ze spotu absolutnie się nie zgadzamy na takie przedmiotowe traktowanie naszych dzieci. 
Twierdzicie, że jest to dla dobra naszych dzieci – tylko gdzie ono jest w tej sytuacji? Gdzie, bo ja 
nie widzę!
Zaznaczę również, że nie mieszkam w dużym mieście i nie mam do wyboru szkół społecznych 
czy prywatnych jak Pani poseł. Mieszkam na wsi i mam do wyboru albo wiejski zespół szkół, albo 
codzienne dowożenie dziecka do pobliskiego miasteczka. Zauważcie w końcu nas i nasze dzieci, nie 
pokazujcie nam tej radosnej propagandy, bo ma się ona nijak do rzeczywistości, w której my żyjemy.
Mam nadzieję, że tym razem doczekam się konkretnej odpowiedzi.
Pozdrawiam

MEN: Szanowna Pani, Obniżenie wieku obowiązku szkolnego nie jest żadnym – jak Pani 
to nazywa – eksperymentem, dokonywanym na dzieciach, lecz zostało zaplanowane już wiele 
lat temu, gdy w życie wchodziła reforma edukacji. Zostało ono odroczone w czasie ze względu 
na konieczność przygotowania szkół do tego kroku – zarówno w wymiarze organizacyjnym, 
infrastrukturalnym, jak i programowym. Dziś możemy powiedzieć, że szkoły są gotowe 
na przyjęcie młodszych dzieci.
Chcemy zwrócić Pani uwagę, że obecnie testy kompetencyjne zaliczają już pierwsze „sześciolatki”, 
które rozpoczęły edukację trzy lata temu. I z całą pewnością można po trzech latach edukacji 
różnice między dziećmi – wynikające wyłącznie z wieku – przestają być tak istotne, jak wydaje 
się rodzicom, gdy dzieci dopiero zaczynają proces szkolnej edukacji. Istotne jest również to, 
że wszelkiego rodzaju sprawdziany, testy kompetencyjne etc. są i będą dostosowane do nowej 
podstawy programowej, która jest dostosowana do poziomu przeciętnego sześciolatka.
Decyzja o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego była poprzedzona wieloma ekspertyzami 
i dyskusjami w gronie pedagogów i specjalistów od procesu edukacji, a przy jej wdrażaniu 
zostały wzięte również argumenty o konieczności dostosowania wymagań do możliwości 
„młodszych” uczniów.
I jeszcze jedno – nie jest prawdą, że „żadna z mam nie ma dziecka, które poszło do szkoły 
ze starszym rocznikiem i teraz, chcąc nie chcąc, konkuruje z nim...”. Do MEN zgłaszają się również 
rodzice byłych już sześciolatków – dzieci, które w tym roku z ogromnymi sukcesami skończyły 
trzecią klasę. Zakładamy, że nie wszystkie dzieci mają takie sukcesy – ale to samo dotyczy dzieci, 
które pierwszą klasę rozpoczęły w wieku lat siedmiu. Wiek jest tylko jednym z czynników, który 
wpływa na to, jak dziecko radzi sobie w szkole.
Łączymy wyrazy szacunku,

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMEN INFORMACJI I PROMOCJ
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Listy od rodziców

SP nr 2, Międzychód:
Gimnazjum i szkoła podstawowa razem, zajmują 2 budynki. Część korytarza na drugim piętrze 
przerobiona na salę – przechodzą przez nią wszyscy idący do sali fizyczno-chemicznej.
Wszyscy uczniowie klas 1–6 oraz gimnazjum mają jedną wspólną świetlicę, tłoczą się w niej. Sala 
świetlicowa jest mała, na około 25 dzieci, a nie na tłumy!
Szkoła podstawowa i gimnazjum mają jedną wspólną świetlicę i wszyscy jedzą posiłek razem. Stoliki 
przykryte ceratami z poprzedniej epoki, do siedzenia zdezelowane taborety. Małe dzieci z klas 1–3 
siedzą obok gimnazjalistów podczas obiadu. Taborety są zbyt wysokie i małym dzieciom zwisają nogi!
Klasy dla dzieci małych są kompletnie nieprzystosowane do sześciolatków. Ławki zajmują całą 
klasę, od ściany do ściany, całkowity brak przestrzeni do zabawy i przysłowiowy dywan ma metr na 
metr, ciasnota ogólna!
Brak miejsc do pozostawienia książek przez maluchów – nauczyciel zapytany o taką możliwość, 
odpowiada: ,,Gdzie? Chyba na lampie”. Absurdem jest potem sugerowana rodzicom gimnastyka 
korekcyjna ich małych dzieci!
Oprócz dumnego Orlika dla dzieci nie ma nic, żadnego placu zabaw. Na placu przed szkołą wysypany 
jest żużel!

SP nr 2, Międzychód:
Szkoła Podstawowa nr 2 mieści się w tym samym budynku co Gimnazjum nr 2. Przerwy są w tym samym 
czasie, a i boisko jest wspólne. Owszem, jest budynek należący do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ogródku 
Jordanowskim, budynek ma dwa piętra lecz klatka schodowa jest tak wąska, że wielką trudnością jest, 
aby minęły się dzieci bez plecaków, a z plecakami jeden musi przystanąć. Nie wiem, jak sanepid lub 
straż zgodziła się na użytkowanie tego budynku. Część dzieci trafi do głównego budynku, a reszta do 
Ogródka Jordanowskiego. Pytałam się pedagoga, jak chcą rozwiązać nadmiar pierwszoklasistów. 
Okazało się, że pani dyrektor planuje mieszać 6-latków z 7-latkami. Program klas pierwszych nie 
jest przystosowany dla 6-latka, chcąc prowadzić lekcje krótsze niż 45 minut jest niemożliwe, przerobić 
cały program, co jest w ćwiczeniach, chyba że zadając do domu.

ZS, Łowyń (woj. wielkopolskie):
 – 6-latki w 1 klasie razem z 6-latkami
 – jedno wspólne boisko dla wszystkich – szkoły podstawowej i gimnazjum
 – brak stołówki (jedynym posiłkiem są kanapki przygotowane przez rodziców)
 – brak świetlicy
 – sala dla 6-latków zrobiona ze starej sali gimnastycznej
 – bark placu zabaw
Obie szkoły zostały wybudowane i wyposażone bardzo dawno temu. W obu szkołach jest wszystko 
stare, zniszczone, wymagające remontu (szczególnie toalety). Strach sobie wyobrazić, co poczuje 
małe dziecko, mowa o sześciolatku, które z wesołego kolorowego przedszkolnego budynku 
zostanie brutalnie przez reformę wtłoczone siłą do szarych, starych, obskurnych murów, ciasnych 
sal, gdzie czas stanął w miejscu. Nie zmieniło się NIC, ABSOLUTNIE NIC po 30 latach, kiedy znajomi 
chodzili do tych szkól.

ZS, Siedliska-Bogusz:
1.  Kompleks szkolny w naszej miejscowości to jeden budynek, w którym się mieszczą następujące 

oddziały: przedszkole z zerówką, szkoła podstawowa, gimnazjum. Tu muszę zaznaczyć, że owszem, 
przedszkole ma niby wydzielone skrzydło i osobne wejście, jednakowoż niejednokrotnie wymijałam 
już na wąskim, kiepsko oświetlonym korytarzu młodych ludzi, którym ja sięgam ledwo do ramion (a 
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mam jakieś 164 cm, więc do najniższych nie należę). Korytarz w tym skrzydle szkoły jest swoistego 
rodzaju miejscem, nazwijmy to, „tranzytowym” dla wszystkich uczniów szkoły.

2.  Szatnia dla dzieci – zupełny brak. Zasadniczo w przedszkolach jest tak, że każde dziecko ma swoją 
szafkę, swoje stałe miejsce, gdzie można zostawić kurteczkę i buty. Zazwyczaj, jednak nie tu. W 
naszej szkole panuje wolna amerykanka. Na ścianach rozmieszczone są wieszaki i każdy wiesza gdzie 
jest miejsce, albo gdzie popadnie. Wieszaczki są zarówno na korytarzu, tym „tranzytowym” oraz na 
klatce schodowej, toteż łatwo wywnioskować, że te dzieci, które przyjdą najpóźniej są zmuszone 
przebierać się na klatce schodowej.

3.  Toalety. Remontowane były chyba w świetnych latach gierkowskich, toteż ich stan sanitarny mówi 
sam za siebie. Dla mnie koszmar i strach, że moje dziecko zarazi się tam czymś. Mimo iż panie 
sprzątające starają się je jakoś utrzymać w czystości, to niestety zapachy wydobywające się z łazienki 
są mało ciekawe – prawie jak z publicznej toalety.

4.  Sale przedszkolne przedzielone są ogromnymi drzwiami, jednak nawet jeśli są zamknięte, to i tak 
słychać, co dzieje się w sali obok.

5.  Klasy dla maluchów mieszczą się w tym samym skrzydle, co przedszkole i nie widziałam w nich 
żadnych rewelacji. Zwykła sala pokryta dywanem i wypełniona po brzegi ławkami...

SP, Suchy Las:
Wszyscy mówią, że to bardzo dobra szkoła. Ja natomiast byłam przerażona. Weszłam do tej szkoły 
przez nikogo o nic nie pytana, co bym chciała, gdzie idę. Pani tylko machała ręką. Czyli każdy by mógł 
wejść, o nic niepytany: czego tu szuka. I zrobić z dziećmi co chce. Może to takie głupstwo, dla mnie 
jednak kwestia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły jest bardzo istotna. Dodam, że jest to szkoła w 
małej miejscowości, bardzo się rozwijającej, coraz więcej mieszkańców. Klasy 1–3 na dwie zmiany. W 
tym roku 7 pierwszych klas. Ma być budowana druga szkoła, ale pani w sekretariacie powiedziała mi, 
że to nic nie zmieni, nadal będą dwie zmiany.

ZS w Starych Bogaczowicach:
W szkole prowadzone są już 5-latki i 6-latki. Zarówno 5-latki jak i 6-latki mają zajęcia w klasach obok 
starszych dzieci, nie ma wydzielonych stref. Rozwiązanie – klasom pierwszym i młodszym dzieciom nie 
wolno wychodzić na korytarz w trakcie, gdy inne dzieci mają przerwy. Nie wolno im również wychodzić 
na podwórko szkolne.
Świetlica jest czynna od godziny 7:30 do 14:30, więc żaden z pracujących rodziców nie jest 
w stanie skorzystać z jej usług i wysłać tam swoje dziecko (najczęstsze godziny pracy to 6–14 lub 
7–15, lub 8–16, żaden z tych zakresów się nie pokrywa). Mimo próśb rodziców nie została uruchomiona 
w innych godzinach. W tych czynnych godzinach jest około 40 dzieci w jednej sali, z jednym nauczycielem.
Problem jak bezpiecznie doprowadzić i odebrać dziecko ze szkoły pozostawiony jest rodzicom. Dla mnie 
jest to wielkie zadanie logistyczne, wymagające zaangażowania obcych osób. I codzienny niepokój czy 
dziecko bezpiecznie dotarło do szkoły i wróciło do domu.
W miejscowości w zdecydowanej większości brak chodników, dzieci idą do szkoły poboczem dość 
ruchliwej drogi. Kursują szkolne autobusy, które dowożą bezpłatnie dzieci z innych miejscowości, ale 
dzieci miejscowe, które chcą skorzystać z autobusu muszą płacić 40 zł/miesiąc, żeby uniknąć chodzenia 
do i ze szkoły po drogach pozbawionych chodników. Autobusem podróżują 5-latki i reszta dzieci, 
również gimnazjaliści, bez żadnej opieki nauczyciela. Teoretycznie funkcjonuje lista dzieci, które mają 
jechać, ale w praktyce autobus odjeżdża i nikt nie sprawdza, czy dane dziecko jest w środku. Mój syn 
w klasie pierwszej dwukrotnie nie został zabrany z parkingu przed szkołą i nikt ze szkoły o tym nie 
wiedział! Stał na mrozie około 1 godzinę pod szkołą i nikt się tym nie interesował. Dopiero osoba, która 
miała go odebrać z autobusu, interweniowała, kiedy nie było dziecka w autobusie. W szkole brak 
możliwości wykupienia posiłków, brak stołówki/jadalni.
Z tych powodów większość pracujących rodziców wozi swoje dzieci do szkół w Wałbrzychu, gdzie 
można znaleźć szkołę ze świetlicą czynną np. od 6:30. Wówczas dziecko musi wstawać o 5 rano, jest 
wyobcowane ze środowiska swoich rówieśników, ale przynajmniej ma przyzwoitą opiekę w godzinach 
pracy rodzica.
Poza tym szkoła ma całkiem niezłe wyniki edukacyjne, bierze udział w wielu ciekawych akcjach, 
konkursach, olimpiadach.
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Krosno:
Rodzicom dzieci z młodszych roczników, nieprzyjętych do przedszkola, mówi się żeby podziękowali 
rodzicom 6-latków, które zostały w przedszkolu, bo to ich dzieci zabierają miejsca młodszym. Co roku 
miasto wydaje pieniądze na drukowanie makulatury w postaci kilkudziesięciostronnicowych książeczek 
wręczanych wszystkim 5-latkom opisujących, jak to wspaniale jest 6-latkowi w szkole. Więc jest 
najważniejszy dywan, który może rzeczywiście jest w lepszym lub gorszym stanie w każdej 
z krośnieńskich szkół, ale jak sami przyznają nauczyciele, dzieci nie mają czasu się na nim bawić, bo 
trzeba realizować program i wypełniać ogłupiającą makulaturę zwaną podręcznikami albo dywan 
jest za nowy i nie można go zniszczyć. Dzieci według broszury prowadzą obserwacje przyrodnicze na 
świeżym powietrzu, wyjeżdżają na wiele ciekawych wyjazdów i w ten sposób poznają historię 
i otaczający świat. W rzeczywistości w większości szkół jest jedna wycieczka w roku, a przyrodę 
poznają pobieżnie (taki jest program nauczania) siedząc w ławce. Ten sam problem co z zabawami 
na dywanie – brak czasu, bo zanim dwudziestukilku maluchów zejdzie do szatni, przebierze się, 
to mija pół lekcji, a gdzie czas na znalezienie i dojście do łąki, parku itp. 
Stwarza się jedną modelową szkołę na czas wizyty pani wiceminister (nawiasem mówiąc na 
spotkanie z panią wiceminister zaproszenia dostawali tylko wybrani rodzice, którzy mieli 
przytakiwać i popierać reformę), a szara rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Klasy liczą ponad 
20 uczniów, nauczyciele nie mają czasu pomóc wszystkim, którzy gorzej sobie radzą, w tym 6-latkom. 
Opieka świetlicowa przez oszczędność wygląda tak: przepełniona sala z jednym opiekunem na 30–50 
dzieci. Zdarzają się różne rzeczy np. w SP 10 dziecko niezauważone wyszło ze świetlicy i poszło do 
domu. W SP 6 rodzice otrzymali informację, że świetlica jest przepełniona, szkoła nie jest w stanie 
zapewnić bezpieczeństwa dzieciom i że mogą na nią uczęszczać tylko te dzieci, które naprawdę muszą. 
Do świetlicy dla pierwszaków dopycha sie starszych uczniów, dla których brakuje miejsc w ich 
świetlicach. 
W toaletach często brakuje mydła, a maluchy w towarzystwie starszych kolegów nie czują się 
bezpiecznie. W niektórych szkołach dzieci na korytarz mogą wychodzić tylko na jednej przerwie, a na 
pozostałych siedzą w dusznej klasie, bo tam łatwiej ich upilnować. Podstawówki często są w jednym 
budynku z gimnazjami, a SP 1 sąsiaduje od niedawna ze słynącym z częstych interwencji policji 
Technikum Budowlanym. Do prawie wszystkich szkół może wejść każdy, bo nikt tego nie kontroluje 
i np. skorzystać z ubikacji. Przykre jest to, że dla wszystkich odpowiedzialnych za edukację, począwszy 
od góry, czyli ministerstwa edukacji, a skończywszy na władzach lokalnych dobro dziecka jest na samym 
końcu. Szkoły w Krośnie jak i w całej Polsce nie są dla 6-latków. Ich miejsce jest w przedszkolu, gdzie ma 
najlepsze warunki do rozwoju, jakie dziecko w tym wieku może mieć. Trzeba pamiętać także o tym, 
że szkoła to nie tylko pierwsza klasa. 6-latek zawsze będzie o rok młodszy. W 4 i kolejnych klasach nikt 
nie będzie już pytał, w jakim wieku dziecko przyszło do szkoły, musi dawać sobie radę.

SP w Dziwnowie:
– nie ma szatni dla 6-letnich dzieci (między dostosowaniem i wyglądem do szatni w przedszkolu 
– ta szkolna stanowi ogromną przepaść, w szkole ciasna, wysoko wieszaki, w przedszkolu można usiąść 
przy swojej półce,
– nie ma łazienek dostosowanych dla 6-letnich dzieci, np. przedszkolu są przy salach, są czyściutkie, 
kolorowe, z matami antypoślizgowymi,
– w szkole dziecko musi wyjść z klasy, przejść przez korytarz, aby dostać sie do łazienki, łazienki 
w szkole wymagają remontu i daleko im wyglądem do łazienek w przedszkolu,
– ZGROZO nie ma oddzielnej stołówki, w tym samym czasie co uczniowie ze stołówki korzystają dorosłe 
osoby, skierowane z opieki społecznej. W czerwcu i we wrześniu ze stołówki korzystają także 
wczasowicze,
– sale lekcyjne są znacznie mniejsze od sal w przedszkolu,
– nie ma placu zabaw, nie rozumiem dlaczego mają być tego pozbawione dzieci 6-letnie? Przedszkole 
ma do tego warunki!
– jest jedna świetlica, ze względu na coraz większe zapotrzebowanie ze strony rodziców, już na dzień 
dzisiejszy jest za mała,
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– w szkołach podstawowych panuje ogromny hałas, co jest uciążliwe dla wszystkich i niezmiernie 
stresujące dla małych dzieci.

SP nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim:
Szkoła Podstawowa w Grodzisku Wielkopolskim to moloch, samych pierwszych klas jest 5 lub 6. Oprócz 
tego władze naszego miasta umieściły tam część dzieci z zerówki. O 8:00 rano każdego dnia jest 
wielkie zamieszanie, gdy wszystkie dzieci zaczynają naukę równocześnie. Moja 7-letnia córka 
z trudem radzi sobie z nowymi szkolnymi obowiązkami, nie wyobrażam sobie jej w tej sytuacji 
w wieku 6 lat.
Nasza szkoła mieści się na jednym końcu miasta, a największe osiedle mieszkaniowe na drugim, 
w odległości około 2 km. Codziennie rano odbywają się więc „pielgrzymki” z jednego końca miasta na 
drugi. Na razie kursują autobusy szkolne, ale dano nam do zrozumienia, że to tylko dobra wola 
burmistrza, ponieważ odległość jest poniżej 3 km.

SP nr 53, Kraków:
1. Do klas pierwszych w tym roku przyjęto 168 uczniów. Całkowita ilość dzieci uczęszczających 
do szkoły wzrosła zatem do 600 uczniów! Konieczne okazało się ustanowienie pracy dwuzmianowej już 
od klasy „0”! (W przyszłym roku liczba ma wzrosnąć z 25 do 30 oddziałów szkolnych!).
2. Z założenia dzieci uczęszczające do klas 0–3 zajęcia odbywają w tzw. starym skrzydle szkoły. 
W praktyce, aby dojść do biblioteki, na stołówkę czy na świetlicę, prowadzone są one przez cała szkołę 
– na jej drugi odległy koniec.
3. Podczas przerw nauczyciele pełniący dyżury nie są w stanie wyłapać sytuacji groźnych i niebezpiecznych 
dla dzieci. Przemoc starszych uczniów wobec młodszych jest na porządku dziennym!
4. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza szkołą (angielski np. w salkach katechetycznych po drugiej 
stronie ulicy Kobierzyńskiej), gdyż brakuje wolnej sali lekcyjnej na prowadzenie ich na terenie szkolnym.
5. Lekcje WF-u nie spełniają w ogóle oczekiwań i uczniów i rodziców, gdyż na 3 godziny zajęć 
w tygodniu pierwsza odbywa się z wychowawcą na korytarzu lub w sali, a pozostałe łączone 
są z lekcjami innych starszych klas na sali gimnastycznej, gdzie w hałasie i stłoczeniu dzieci nie są 
w stanie wykonywać ćwiczeń (jeśli takowe w ogóle zostaną zalecone, gdyż niejednokrotnie WF wyglądał 
tak, że przychodził Pan nauczyciel i rzucając dzieciom piłkę mówił: „zagrajcie sobie”).
6. Szatnie przy salach gimnastycznych i szatnie klasowe stają się miejscem jak gdyby wyłączonym 
z terenu szkoły – dzieci znajdują się tam poza jakąkolwiek kontrolą nauczycieli i nagminnie dochodzi do 
przemocy!
7. W całej szkole liczącej 600 uczniów jest jedna (!) świetlica. Rodzice są do niej zniechęcani, mówi się, 
że jest to ,,ostateczna ostateczność‘‘ (gdy nie ma się babci, cioci, nie stać na płatną opiekunkę, rodzice 
nie są w stanie tak zorganizować pracy, by przyprowadzić dziecko tylko na lekcje, które w przypadku 
1 klasy trwają np. 4 godziny!). Starszym dzieciom w ogóle nie wolno przychodzić na świetlicę!

SP nr 4, Brodnica:
Syn poszedł w tym roku do zerówki przedszkolnej w Brodnicy. Na początku roku rodzice dowiedzieli 
się, że w związku z tym, że nie ma miejsca do nauki dzieciaków w budynkach przedszkolnych, jedna 
z grup została przeniesiona do Szkoły Podstawowej numer 4. Zajęcia rozpoczynają się o 7:30, co dla 
nieposiadających samochodu oznacza wstawanie o 6 rano. Dwa razy w tygodniu jest jeszcze religia na 
7:00 i wtedy te dzieci, które chodzą (nie chodzi tylko dwoje), muszą wstać jeszcze wcześniej.
Na początku roku również poinformowano nas, że jeśli kupiliśmy dzieciom wyprawki, to możemy ich 
nie przynosić, bo pani poprosiła po 30 zł od dziecka i sama chce wszystko kupić. Niestety, dzieci nadal 
rysowały połamanymi kredkami z zeszłego roku. Do tego każdy miał przynieść ryzę papieru i opłacić 
15 zł za podawaną dzieciom herbatę (herbata podana klasycznie z metalowego wiadra odrapaną 
aluminiową łyżką wazową). Sala jest niewielka, nie ma w niej miejsca nawet na to, żeby dzieci 
zostawiły ręczniki. Noszą je w workach w plecakach. Wejście dla dwóch grup jest oddzielne (dwie inne 
wchodzą do budynku z resztą szkoły). Szatnia jest maleńka i wspólna dla obu grup. Dzieci z naszej 
grupy mają w niej miejsce na buty na regale, kurtki noszą do sali i wieszają we wnęce za drzwiami. 
Kiedy odprowadzamy dzieci, musimy zmieścić się wszyscy na podłodze szatni, na schodach, czy gdzie 
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się da. Podłogi w szatni dla dwóch grup jest około 1,5 m x 1,5 m. Rodzice, żeby dopilnować dzieciaki, 
przy rozbieraniu wchodzą siłą rzeczy w butach do sali wprost na dywan, na którym chwilę potem bawią 
się dzieciaki. Dywan woła o pomstę do nieba, zniszczony wieloma latami chodzenia po nim w butach, 
podłoga pod nim jest nierówna i to dzieci muszą uważać na odstające brzegi i one są odpowiedzialne 
za to, by się nie przewrócić. Kiedy wychodzą z łazienki, muszą się pilnować, bo tam dywan się oderwał 
i potrafi zablokować drzwi. Wtedy dzieciak czeka, aż go ktoś wypuści. 
Dzieciaki nie mają nawet swoich przegródek, nie mogą w sali zostawić nic, poza strojem na gimnastykę. 
Gimnastyka odbywa się w budynku szkoły, czyli dzieci niezależnie od pogody muszą ubrać się 
i powędrować na drugą stronę budynku i zejść do „sali gimnastycznej”. Sala gimnastyczna 
dla najmłodszych zrobiona jest w pomieszczeniu, które mnie skojarzyło się z korytarzem piwnicznym. 
Na środku sali są duże betonowe filary owinięte materacami.
Dzieci nie mają możliwości jedzenia w szkole obiadów. Poinformowano nas, że możemy dzieciom 
wykupić obiady, ale wtedy musimy odebrać dzieci po zajęciach i zaprowadzić je na stołówkę.

SP nr 306, Warszawa:
Moje dziecko zostało zmuszone do uczęszczania do oddziału przedszkolnego w szkole, gdyż zerówka 
w macierzystym przedszkolu przy ul. Rozłogi w Warszawie w sposób bandycki, nie licząc się z nikim, 
została zlikwidowana. Na sesjach Dzielnicy Bemowo, gdzie wielu rodziców protestowało i domagało się 
godnej kontynuacji nauki przez dzieci, w wielu wypowiedziach medialnych jak i na spotkaniu w szkole 
nr 306 Burmistrz osobiście, jak i osoby, które go reprezentowały, zapewniały nas, ilustrując swoją 
wypowiedź zdjęciami, że klasy na potrzeby oddziałów „0” zostaną przystosowane tak, że niczym nie 
będą się różniły od tych w przedszkolach, ba, będą nawet lepsze. To samo dotyczyć miało łazienek oraz 
szatni.
Tymczasem rzeczywistość jest dramatycznie inna. Nasza klasa „0” to rozpacz. Nie zrobiono w niej nic, 
tłumacząc, że sala jest w szkole od dawna i jej standard jest wystarczający. Zabawki, jakimi zmuszone 
są bawić się nasze dzieci, są w opłakanym stanie (70% to stare maskotki) i są kompletnie nieadekwatne 
do rozwoju dzieci w wieku 6 i 7 lat. Wykładzina od lat ta sama, szara i brudna, brak szafek 
na podstawowe, osobiste rzeczy (przypominam, że w przedszkolu, w zerówce dzieci miały swoje szafki 
z ubraniami na zmianę i przyborami higienicznymi), ławki i krzesła stare itd. W łazienkach, które są 
szeroko dostępne dla wszystkich uczniów, wymieniono dzięki zaangażowaniu rodziców i przymuszeniu 
na jednej z sesji Dzielnicy Bemowo radnych jedynie boksy do toalet! Nie zapewniono jednak dzieciom 
(tak jak to było w przedszkolu) komfortowego miejsca do mycia zębów, rąk przed i po jedzeniu, 
trzymania swoich przyborów higienicznych, ręczników. Szkoła nie zapewnia wystarczająco dużo wody 
czy czegokolwiek innego do picia (co było nie do pomyślenia w przedszkolu), moje dziecko wielokrotnie 
skarżyło się, że było spragnione, a Pani powiedziała, że woda się skończyła!
Kolejną skandaliczną kwestią są posiłki tak skromne, że trzeba dziecko dokarmiać i dawać mu do 
zerówki kanapki, owoce, napoje!
I na koniec szatnia, która pozostawia wiele do życzenia. Uważam, że to skandal, że nasze dzieci nie mają 
szafek (zgodnie z zapewnieniem władz), a co za tym idzie nie mają gdzie trzymać swoich rzeczy. Nie 
wyłożono podłogi terakotą, ani wykładziną. Na początku nie zapewniono nawet miejsca do siedzenia. 
Dopiero po kilku interwencjach wstawiono ławki. Nie wyobrażam sobie, co będzie, gdy rozpoczną się 
chlapy, błoto i śnieg, jak już teraz trudno doprać skarpety czy spodnie. Od pracownika Szkoły 
Podstawowej nr 306 otrzymałam informację we wrześniu, że z nieznanych przyczyn meble do szatni nie 
dojechały, ale jadą i to tylko kwestia dni, może dwóch tygodni jak szatnia zostanie przystosowana! Jak 
widać dojechać nie mogą! Z-ca Burmistrza, pan Krzysztof Zygrzak, w piśmie do rodziców przedstawił 
informację, „(...) że Dzielnica Bemowo przeznaczyła blisko 2,5 mln zł na prace remontowe i zakup 
pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w ramach przygotowania 
placówki do przyjęcia dzieci sześcioletnich (...)”.

SP nr 97, Kraków:
6-latki mają super, uczą się od 8:00 w części wydzielonej dla klas I i II, nauczyciele są bardzo życzliwi, 
dzieci mają do dyspozycji swoją salę, dywan (oczywiście kupiony przez rodziców), niski sedes 
i umywalkę, ale w trzeciej klasie juz przestaje być tak pięknie.
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Od wielu lat w tej szkole nie narzekamy na niż demograficzny, rozbudowujące się osiedla w rejonie 
zapewniają stały dopływ uczniów, poza tym szkoła ma doskonałą opinię, więc uczęszczają do niej także 
dzieci spoza rejonu. Mimo dobudowanego kilka lat temu drugiego piętra, dzieci nadal jest mnóstwo, 
w związku z czym szkoła pracuje na dwie zmiany. Świetlice są trzy, ale w godzinach szczytu na każdej 
przebywają po trzy – cztery klasy. Najprostszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa jest włączenie 
telewizora, co – jak wiadomo – wyłącza dzieci. Siedzą takie zombie – 6-latki w upiornym hałasie, 
w którym wrzaski dzieci konkurują z rykiem telewizora i oglądają. Odbierałam moje dziecko półprzytomne 
ze zmęczenia.
Teraz moje dziecko jest w trzeciej klasie i jest traktowane jak każdy 3-klasista – lekcje ma na drugim 
piętrze, na które musi wejść z ciężkim plecakiem, szatnię i salę dzieli z 6-klasistami, ale też wędruje po 
szkole od sali do sali. Drugie i trzecie klasy w naszej szkole mają lekcje na drugą zmianę, zatem dzieci 
od 7:00 rano przebywają w świetlicy i zaczynając lekcje o 11:30, są już zmęczone.
Zwykle klasy 4–6 zaczynały lekcje od 8:00, ale już w ubiegłym roku dyrekcja zapowiedziała, że nie może 
nam tego zagwarantować, bo będzie musiała zmieścić w szkole 6-latki. JAK? GDZIE? – to jest problem 
dyrekcji, nauczycieli, rodziców i dzieci, nie ministerstwa.

SP nr 9, Piekary Śląskie:
Szkoła prosi rodziców o przyniesienie papieru toaletowego (absurd!) mydła, ręczników papierowych, 
papieru do ksero. Dzwonek jest przeraźliwie głośny, będąc w szkole, zawsze zatykam młodszemu 
dziecku uszy! Dzieci są nerwowe, nadpobudliwe, biegają, wrzeszczą, piszczą. Nauczycielki, ccąc 
uciszyć dzieci, przekrzykują je! Ostatnio ważyłam plecak dziecka...  ważył 4 kilo! Dlaczego? Dlatego, że 
nauczyciel nie wie, co będzie robił na kolejnej lekcji, więc dzieci muszą nosić wszystkie pierwsze książki 
do szkoły. Miały być robione przerwy w trakcie zajęć, aby pierwszoklasiści przyzwyczajali się do 
siedzenia w ławkach... tymczasem już od pierwszej lekcji dzieci musiały wytrzymać 45 minut w ławce! 
Dwa razy w tygodniu lekcje zaczynają się o 11:35, 12:45 – do 16:00! ...może są szkoły przygotowane 
na przyjęcie 6-latków, ale na pewno nie państwowe...

ZS w Lutyni:
Na Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lutyni (gm. Miękinia) składa się budynek szkoły podstawowej 
i budynek gimnazjum, oddalone od siebie o 180 m. Świetlica i sala gimnastyczna to połączone ze sobą 
budynki zlokalizowane 200 m od budynku szkoły podstawowej. Świetlica jest świetlicą wiejską, duże 
pomieszczenie około 40 m² bez okien, ale dobrze wyposażone w gry, zabawki i komputery. Na świetlice 
i sale gimnastyczną dzieci są prowadzone przez opiekuna. Na około 100 m nie ma chodnika, ludzie 
chodzą po jezdni.
Obecnie trwają prace projektowe dotyczące budowy nowego zespołu szkół (jest koncepcja) – projekt 
ma być zakończony pod koniec roku 2014 .Optymistyczny czas rozpoczęcia budowy to druga połowa 
2015 roku (jestem budowlańcem i wiem, że musiałby to być cud, żeby termin był realny).
Ciekawostka: Na ścianie naprzeciw wejścia wisi plakat dokumentujący udział rady i pedagogów 
w konkursie wymyślonym przez Panią Minister „Mam 6 lat”. W konkursie szkoła przedstawiła pracę 
multimedialną „Sześciolatek w przyjaznej szkole”. Zgadzam się – klimat szkoły jest super, kadra dobrze 
przygotowana, nauczyciele troją się, aby logistycznie było wszystko dobrze zorganizowane. Niestety, 
przez to, że szkoła jest mała, wprowadzone są dwie zmiany. O ile 6-latek jest w przyjaznej szkole, bo 
życzliwości tu nie brakuje, to o tyle szkoła nie jest przygotowana fizycznie do przyjmowania małych 
dzieci.
(...) Obecnie są trzy zerówki liczące po 20 osób. Mój starszy syn jest w klasie mieszanej (syn poszedł 
normalnym trybem jest teraz w klasie 2). Efekt jest taki, że młodsze dzieci nie wytrzymywały presji 
siedzenia długo w ławce i „rozwalały” zajęcia. Pani na zebraniu opowiadała że np. jedno krzyknie 
samolot i 26 osób zamiast siedzieć w ławce, leci do okna, albo chodzą po klasie pod pretekstem 
pożyczenia kredki o danym kolorze lub konieczności temperowania nad koszem na śmieci. To tylko 
przykłady. Nie wspomnę, że niestety większość 6-latków musiała uczestniczyć w zajęciach 
wyrównawczych.

SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn:
– sal jest na tyle mało, że moje dziecko (aktualnie 3 klasa) 1 raz w tygodniu idzie na 8 rano, 2 razy 
na 9 i 2 razy na 11;
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– zajęcia WF – u dzieci młodszych odbywają się na korytarzu (a inne dzieci za drzwiami mają lekcje);
– nie ma szatni, w której można zostawić worek z kapciami (szatnia funkcjonuje na zasadzie takiej jak 
w teatrze: dziecko nosi kapcie w worku, do którego wkłada buty, w których przyszło do szkoły 
– nieważne czy pada, czy śnieg po kolana – dostaje numerek i po lekcjach odbiera mokry worek 
z mokrymi butami i kurtką i do tego worka wkłada tenisówki szkolne i zabiera to wszystko do plecaka 
i do domu);
– dwa razy w tygodniu ma lekcje ze wszystkich przedmiotów, które przewiduje nauczanie dla klas 3; 
plecak w tym dniu zawiera: podręcznik (format A4), matematyka (format A4), ćwiczenia (format A4), 
książka do angielskiego + ćwiczenia (format trochę mniejszy niż A4), książka + ćwiczenia do religii 
(format trochę mniejszy niż A4), + zeszyty: polski, matematyka, przyroda, angielski, religia, muzyka, 
+ strój na wf, + kapcie (których nie można zostawić w szkole), + piórnik i drugie śniadanie; związane 
to jest podobno z ilością sal i nauczycieli;
– w toaletach nie ma kontroli: dzieci „dla zabawy” otwierają innym drzwi, nie ma minimum 
prywatności, nie można załatwić potrzeb fizjologicznych bez stresu;
– w świetlicy wszystkie dzieci muszą robić to samo; jak jest śpiewanie, to wszyscy muszą śpiewać 
i nieważne, że dzieci np. chcą odrobić lekcje.

SP nr 2 w Skawinie, woj. małopolskie:
–  brak placu zabaw, mimo że jest miejsce, gdzie mógłby powstać,
–  1 szafka w szatni na 2 dzieci (co w zimie jest niedopuszczalne, nie wiem jak pomieszczą buty zimowe 

i kurtki),
–  szafki w szatni ułożone na dwóch poziomach, tzn. jedna na drugiej, co uniemożliwia dzieciom 

samodzielne powieszenie kurtek (tym, co mają szafki na II poziomie),
–  bardzo małe pomieszczenie świetlicy, a chętnych jest bardzo dużo – może ma 35 m².
–  stołówka też mała – dzieci są poganiane, żeby szybciej jadły, bo trzeba zwolnić stolik np. dla 

nauczycieli (siadły przy stoliku dla nauczycieli, bo inne były zajęte),
–  brak w salach półek (szafek), w których dzieci mogłyby sobie pozostawić książki. Jest jedna zbiorcza 

szafka. Generalnie dzieci noszą książki.

SP nr 113, Wrocław:
Szkoła przygotowana? Dobre żarty...
Moja córka uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu, przy ul. Zemskiej 16C. Najbardziej 
uciążliwe moim zdaniem są:
– basen: dzieci mają w I klasie obowiązkowy basen. Pani Dyrektor od wielu lat nie może doprosić się 
pieniędzy na jego modernizację, a przeciąg hula po całym pomieszczeniu, więc nic dziwnego że dzieci 
ciągle chorują. Woda jest za zimna, a suszarnia to po prostu 3 stare dmuchawy, pod którymi stoją ławki. 
Dzieci stają na ławkach i susząc się, niejednokrotnie dotykają gorących osłon dmuchaw. Jak staną 
na podłodze, dmuchawa jest za wysoko, a to powoduje, że suszenie trwałoby BARDZO długo. 
Dzieci są różnego wzrostu, a dmuchawy i ławki są wszystkie na takim samym poziomie. Masakra! 
Do tego zajęcia na basenie są między lekcjami, dzieci muszą się śpieszyć, więc jak są dosuszone, lepiej 
nie mówić.
– środki czystości! Już w zerówce rodzice dostawali kartki z prośbą o przyniesienie wielopaku papieru 
toaletowego, ręczników papierowych i mydła. W tej chwili w I klasie jest tak samo. Dodatkowo moje 
dziecko chodzi na świetlicę, więc poza zestawem do klasy, dostałam też karteczkę ze świetlicy, do której 
muszę przynieść 30 zł na semestr lub kupić: artykuły papiernicze, drobne zabawki, środki higieniczne. 
Według mnie jest to żenujące, by prosić rodziców o mydło czy papier toaletowy.
– wejście do szkoły: jedno główne wejście dla 6-, 7- itd. -latków. Dzieci 7-letnie od 01.10.13 należy 
zostawić przy wejściu i mają same poruszać sie po szkole. Do klasy oczywiście trafią, ale na korytarzu 
są narażone na „stratowanie” przez osobniki starsze i większe. Głównym wejściem mogą wchodzić 
także gimnazjaliści, choć niby mają osobne korytarze.
– szafki na ubrania: w SP 113 są szafki przed klasą na korytarzu, ale 1 na 2 osoby, co w okresie jesienno-
zimowym jest beznadziejnym rozwiązaniem, gdyż jest tam po prostu za mało miejsca na rzeczy dwojga 
uczniów.
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SP nr 13 w Kielcach:
–  oddział przedszkolny sala około 18 m² + odrębna dla oddziału, miniaturowa łazienka jak w kawalerce 

(z tego co wiem, na salę przystosowano część lub całość dawnego, maleńkiego mieszkania 
nauczycielskiego); ławki dociśnięte pod same meble, ustawione dziwnie – byle by się zmieściły 
– niektóre dzieci siedzą tyłem do pozostałych; przyjmuje się do 30 dzieci do „pokoju” wystarczającego 
z trudem na 5–7dzieci i to niezbyt ruchliwych.

–  SP zlokalizowana w ZSO (z gimnazjum) z fikcyjnym podziałem – w zasadzie tylko odrębne wejścia do 
szkoły; poza tym dzieci uczą się w tym samym budynku, swobodnie przemieszczają się po szkole, 
a np. w rzekomej części SP znajduje się jedyna w szkole sala gimnastyczna tuż obok szatni SP; nikt 
nie pilnuje szatni ani wejścia do szkoły; każdy może swobodnie wejść czy wyjść z budynku, totalne 
lekceważenie kwestii bezpieczeństwa dzieci i rzeczy pozostawianych w szatni (większość boksów 
niezamknięta na kłódkę); bardzo nieprzyjemnie jest nawet dorosłemu przechodzić obok grupek 
wyrostków bardzo pewnych siebie przesiadujących przed szatnią SP, oczekujących na WF; nikt ich 
nie pilnuje.

–  sala zabaw tylko na napisie na drzwiach – de facto to ta sama malutka salka dawniej wykorzystywana 
wyłącznie dla małych grupek i zajęć korekcyjnych; obecnie nawet klasy nauczania początkowego 
mają tam WF; według mojej wiedzy sala nie ma nic wspólnego z salą zabaw, a jest zaadaptowana na 
salę do WF.

–  sale lekcyjne dla klas 1–3– ulokowane na pierwszym piętrze, jednak na tym samym piętrze są jedyne 
pracownie komputerowe szkoły – fikcyjne bezpieczeństwo i podział wiekowy; wnętrze sal dokładnie 
takie samo jak kilkanaście lat temu: ławki przodem do tablicy, dzieci się uczą, nie ma w salach nic, co 
świadczyłoby o warunkach do zabawy; z tyłu każdej sali leży malutki dywan – być może na 3 dzieci 
siedzących po turecku wystarczy,

–  przed szkołą betonowe boiska, brak placu zabaw.
W skrócie – jest to dokładnie ta sama szkoła od kilkudziesięciu lat „popsuta” przez reformę edukacji 
wprowadzającą gimnazja – w konsekwencji zamknięto sąsiednią SP w rejonie, a dzieci z całego rejonu 
obu szkół „upchnięto” w budynku dawnej SP 6 wraz z gimnazjum, którego rejon jest jeszcze większy 
niż rejon obu dawnych SP (6 i 13); w wyniku likwidacji jednej ze szkół: zabrakło 1 sali gimnastycznej 
i adekwatnej metrażowo do liczby dzieci – świetlicy; zlikwidowano dawną dużą salę „0” (przerobiono 
ją na pracownię komputerową), a ruchliwe 5- i 6-latki w liczbie 20–30 rok w rok upychane są w czymś 
rozmiaru spiżarni.

SP w Staroźrebach:
W Szkole Podstawowej w Staroźrebach (09-440) dzieci z jednej z dwóch pierwszych klas mają swoją 
salę w liceum, które jest połączone z gimnazjum i szkołą podstawową. Przez pierwsze tygodnie nauki 
(wrzesień 2013 r.) od szatni do klasy przechodziły prowadzone przez panią przez długi korytarz, gdzie 
zajęcia są dla gimnazjalistów i przez liceum, najpierw wchodząc na piętro, potem schodząc na parter. 
Początkowo miały mieć wieszak na ubrania blisko swojej sali w liceum, a jedynie na długiej przerwie 
pani miała z nimi przechodzić na korytarz szkoły podstawowej, gdzie uczą się dzieci od 1 do 3 klasy, aby 
się integrowały. Jednak dalej korzystają ze wspólnej szatni, a właściwie wieszaków ustawionych 
na wąskim korytarzu daleko od wejścia, blokując przejście do sali gimnastycznej. Od pewnego czasu 
pani przeprowadza pierwszoklasistów jeszcze dalszą drogą przez halę sportową, również nie wychodząc 
z budynku, aby uniknąć kontaktu z gimnazjalistami. Dzięki tej sali w liceum mogą zaczynać zajęcia rano 
od ósmej. Sala ta była wolna tylko dlatego, że w tym roku szkolnym nie ma pierwszej klasy liceum (było 
za mało chętnych). W ubiegłym roku dzieci z jednej z pierwszych klas miały zajęcia w pobliskim budynku 
Straży Pożarnej. Stale zmieniał im się plan lekcji, bo jak tylko była wolna jakaś sala w szkole, to miały 
w niej lekcje, a pozostałe w remizie.
Przez to przemierzanie korytarzy, teraz, kiedy mamy ciepłe, słoneczne dni, dzieci nie mają już czasu na 
długiej przerwie, aby zmienić obuwie i wyjść na plac zabaw. Korzystają z łazienki, która jest piętro 
wyżej na korytarzu gimnazjum (w klasie jest troje 6-latków).
Szkoła nie ma stołówki, jedynie są przywożone dania obiadowe (dziś zupa, jutro drugie danie) dla dzieci 
kwalifikujących się na dożywianie.
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SP i Gimnazjum w Raciechowicach:
Minusy tej szkoły są następujące:
–  Brak placu zabaw (jakiegokolwiek).
–  Dzieciaki muszą nosić ze sobą obuwie na zmianę i wszystkie podręczniki przez co tornistry i plecaki 

są przeciążone (brak szafek, w których mogą zostawić część podręczników oraz brak szatni na 
pozostawienie obuwia).

SP nr 55 w Szczecinie:
Jest to zespół szkół: podstawowa i gimnazjum, szkoła jest ogromna mnóstwo korytarzy, schodów 
przejść gdzie 6-latek może napotkać starsze dzieci. Moje dziecko chodzi tam do zerówki, wcześniej 
uczęszczał do przedszkola, gdzie też miał zerówkę.
W piwnicy, tam gdzie są szatnie wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły, są wydzielone cztery 
klasy; na korytarzu są ławeczki i wieszaczki oraz toalety dla zerówkowiczów. Cały ten obszar jest 
zabezpieczony zamykanymi drzwiami. Pani ma pod opieką 25 dzieci, w momencie kiedy jedno dziecko 
idzie do toalety, może otworzyć drzwi i wyjść do szatni dla starszych dzieci niezauważony, co zrobi pani, 
która zostaje z resztą dzieci? Będzie szukała tego jednego i zostawi całą klasę? W świetlicy jest jeszcze 
lepiej, bo to pomieszczenie znajduje się piętro wyżej i moje dziecko, kiedy chce iść do toalety, może 
wybrać kilka wariantów i wszystkie są niebezpieczne: 1. zejść do toalety dla zerówkowiczów, z której 
powinien korzystać, przez cały parter i całą piwnicę wraz z szatniami dla starszych dzieci i trafić na 
zamknięte lub otwarte drzwi, 2. wrócić na parter iść do toalety dla klas 1–3, lub wybrać się na pierwsze 
piętro, bo przecież nikt tego nie kontroluje i tam spotkać klasy 4–6.

SP nr 12, Gdańsk:
Szkoła, pomimo iż ledwo 6-letnia, nowoczesna i rzekomo przyjazna nie jest niestety przygotowana na 
reformę fundowaną przez Ministerstwo Edukacji. Z uwagi na fakt, iż dla wielu rodziców nieuchronny 
wydaje obowiązek szkolny od 1 września 2014 dla dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008, bardzo 
wielu z nich zdecydowało się na wysłanie swoich dzieci, urodzonych w roku 2008 do zerówki szkolnej 
właśnie. I tu zaczyna się pierwszy problem. Oddziały przygotowania przedszkolnego zlokalizowane są 
w odrębnym budynku, z założenia przygotowanym na 4 grupy „0”. W tym roku utworzono 10 grup „0”. 
Jak je pomieszczono w 4 salach dydaktycznych? Zaadaptowano na potrzeby sali dydaktycznej salę, 
która dotychczas byłą salą gimnastyczną oraz wykorzystano „genialny” pomysł, które pokolenie wyżu 
lat 80. pamięta z własnego dzieciństwa – 2 zmiany. I tak połowa grup przez dwa dni w tygodniu ma 
zajęcia od 7 do 12, raz od 7–12:30, raz 12:30–17:30 i raz 13:18, a druga połowa grup odwrotnie. 
Ponieważ nie ma możliwości, aby dzieci te przebywały w salach poza czasem zajęć programowych (bo 
przecież za chwilę wejdzie druga zmiana, albo pierwsza jeszcze nie skończyła zajęć, a my rodzice jednak 
w większości pracujemy), szkoła udostępniła dwie sale z kompleksu świetlic na świetlice przeznaczone 
tylko dla zerówkowiczów. Brzmi dobrze? Ale dobrze wcale nie jest. Budynek zerówki jest odrębnym 
budynkiem i nasze dzieci codziennie są przeprowadzane pomiędzy budynkami. Idzie zima, moja 
matczyna wyobraźnia podsuwa mi obrazy niekompletnie ubranych, bo w pośpiechu dzieciaczków 
przechodzących w deszczu, śniegu, mrozie do budynku szkoły (około 300 m). słyszałam już od innych 
rodziców, że niedopilnowane i roztrzepane dzieci przechodziły w deszczu w kapciach i potem w tych 
mokrych kapciach spędzały kilka godzin w świetlicy. Wydawać by się mogło, że teraz już powinno być 
dobrze, dzieci przeszły, są w wydzielonych salach. I tu kolejny problem. sale są wydzielone, ale ubikacje 
znajdują się w korytarzach pełnych uczniów klas 1–6. Miałam raz okazję wejść z córką do uczniowskiej 
toalety i poczułam się jak w toalecie dworcowej. Zapchane toalety, brud, zapach odbiegający od normy 
i 5-, 6-latki przeciskające się pomiędzy wyrośniętymi koleżankami z 6 klasy. Do tego wszystkiego dodać 
należy, że szkoła proponuje dzieciom obiady dostarczane w ramach cateringu – dzieci, jedzące wcześniej 
chętnie posiłki przygotowywane przez kucharki w przedszkolach, tych posiłków jadać nie chcą.

SP nr 82, Warszawa:
Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie (Bemowo) ul. Górczewska 201 jest szkołą, w której obowiązuje 
3-zmianowy system nauczania. Przeciążenie jest tak duże, że wykorzystuje się sale w sąsiadującym 
Art.-Bemie, a i tak jest to kropla w morzu potrzeb. Stołówka obsługiwana jest przez firmę cateringową, 
której jakość jedzenia jest dużo niższa od kiedyś wytwarzanej bezpośrednio w stołówce.
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SP nr 38, Łódź:
W sprawie przygotowania szkół dla 6-latków: Szkoła Podstawowa nr 38 w Łodzi – o godzinie 12:30 gdy 
już zazwyczaj kończą lekcje wszystkie klasy 1–3, a jest ich tylko 6, na świetlicę wędruje około 100 dzieci, 
do dwóch niedużych pomieszczeń i do 2 pań, bo nie ma więcej etatów, a świetlica musi działać od 7–17, 
mimo bardzo ofiarnej pracy pań ze świetlicy i szukania przez szkołę różnych rozwiązań np. 
wykorzystywania godzin „kartowych” nauczycieli na pomoc świetlicy, sytuacja jest naprawdę trudna. 
Gdy do szkoły trafią 6-latki na świetlicy znajdzie się jeszcze około 30 dzieci więcej, 4 klasy też będą 
zostawały na świetlicy, nie ma żadnego porównania z komfortową sytuacją dzieci, które w przedszkolu 
idą w 25-osobowej grupie z panią na spacer, do ogródka, czy są w klasie z 100 dzieci w 2 pomieszczeniach 
z 2 paniami, które nie mają nawet możliwości zabrać dzieci na boisko przed szkołą. A spędzają na tej 
świetlicy czas od 12:30 do często nawet 16–17. 6-latki w takich warunkach, mimo starań szkoły, to 
pomyłka.

SP w ZS, Wodzisław, woj. świętokrzyskie:
Świetlica początkowo dostępna była tylko dla dzieci, które są dowożone do szkoły autokarem 
z okolicznych wsi. Po całym miesiącu pielgrzymowania pomiędzy wójtem a dyrektorem szkoły, zbieraniu 
podpisów petycji itp. udało się „załatwić” opiekę nad pozostałymi dziećmi. Żeby jednak nie było tak 
różowo, ta opieka jest w klasach, ponieważ świetlica to jest pomieszczenie około 35 m², które w porze 
obiadu zamienia się w stołówkę, więc wszystkie dzieci tam się nie zmieszczą.
Inną sprawą jest to, że opiekę szkoła gwarantuje do godziny 14. A potem pracujący rodzice niech sobie 
radzą. Ci co mają babcie lub ciocie, mogą mówić o szczęściu.

SP im. Jana Pawła II, Bursy:
Problemy z dostosowaniem szkoły dla 6-latków:
–  wspólne wejście dzieci z klas I–III z uczniami gimnazjum!
–  korytarz nauczania początkowego I–III połączony z gimnazjum, szkołą podstawową, liceum, szkołą 

zawodową!
–  stołówka wspólna dla całego kompleksu szkolnego. Dziecko z I klasy idąc do stołówki na herbatę, jest 

popychane, zaczepiane przez starszych uczniów zespołu szkół,
–  podczas remontu zamknięto jedno z wejść. Obecnie małe dzieci muszą się przepychać między 

starszymi uczniami w drodze do swoich klas!
Przygotowanie szkoły w Brusach dla nauczania początkowe 7-latków nie spełnia podstawowych 
wymogów, a tym bardziej jest wręcz niebezpieczne dla 6-latków.

SP w Sternalicach:
W ponad połowie wsi nie ma chodnika, by dzieci mogły dotrzeć bezpiecznie do szkoły. Październik 
i nadal niepomalowana „zebra” – przejście dla pieszych koło szkoły.
Po ukończonej szkole średniej uczeń niepełnoletni, czyli połowa rocznika, nie ma możliwości dojechania 
do pracy do miasta, niemożliwość zrobienia prawa jazdy. Autobus rano i powrotny tylko szkolny. 
W soboty niedziele i wakacje nie kursują. Szanse dzieci na wsi są niestety jeszcze mniejsze po obniżeniu 
wieku szkolnego.

SP nr 32, Bydgoszcz:
Dzieci z zerówki w SP nr 32 w Bydgoszczy muszą dzielić wąską szatnię z 1 klasą. Ponadto wieszaki 
na kurtki zawieszone są tak wysoko, że dzieci muszą stawać na ruchomej półce na buty, aby zawiesić 
kurtki.

SP nr 14, Bydgoszcz:
W SP nr 14 w Bydgoszczy zerówka składa się z dwóch małych pomieszczeń i bardzo malutkiej szatni. 
Ponadto mieści się ona w mało ciekawym miejscu zaraz przy sali gimnastycznej i szatniach od WF-u. 
Pomimo zabezpieczenia na drzwiach wejściowych do szatni od „0” dzieci mogą być uderzone drzwiami 
od szatni od WF-u.
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SP im. Wiosny Ludów w Miłosławiu:
Niby szkoła jest nowa ale brakuje placu zabaw dla dzieci 5- i 6-letnich. Moja córka dostała się na 
popołudniową zmianę i z powodu braku sali lekcyjnej pierwszą godzinę spędzają na zabawie i czytaniu 
książek w sali gimnastycznej. Nie ma boiska odrębnego dla młodszych dzieci. Gdy dzieci z rannej zmiany 
kończą zajęcia, wtedy grupa popołudniowa może wejść do klasy.

SP nr 53, Kraków:
W Krakowie, małopolskie, Szkole Podstawowej nr 53 (po 4 klasy w jednym roczniku) jest świetlica o 
powierzchni około 50 m², w której w szczycie przebywa nawet 80–90 i więcej dzieci. W tych warunkach 
nie ma mowy o jakimkolwiek odrabianiu lekcji, zabawie, zajęciach, po prostu jakiejkolwiek 
uporządkowanej działalności, panie muszą ograniczyć się w zasadzie do powstrzymywania chaosu, 
bardziej energicznych dzieci, pouczeniach, prośbach o ciszę itd. Prawo do wstępu na świetlicę mają 
dzieci wyłącznie z klas 1–3, pozostałe muszą radzić sobie same… Dopiero po godzinie 14, kiedy część 
dzieci rozchodzi się do domów, świetlica może jako tako funkcjonować. Podejrzewam, że personel o tej 
godzinie ma już dość wszystkiego…

SP nr 53, Kraków:
Szkoła znajduje się w bardzo młodej dzielnicy Krakowa (Ruczaj-Kobierzyn), ciągle się rozbudowującej, 
dzielnicy dużego potencjału, nowego budownictwa, młodych rodzin, gdzie mimo ogólnopolskich 
tendencji przyrost naturalny wynosi 200%! Niestety, władze samorządowe udają nie zauważać tego 
faktu, ignorując potrzebę zapewnienia infrastruktury żłobkowej, przedszkolnej i szkolnej, pozostawiając 
rodziców samych z problemem, a raczej w sytuacji bez wyjścia. 
Szkoła niegdyś wiejska, która przeżywając prawdziwe oblężenie, została rozbudowana o jedno 
dwupiętrowe skrzydło. Dzięki inicjatywie rządowej powstały tu nawet boiska. To tyle plusów.
Szkoła mała, a uczniów dużo. Obecnie pierwszych klas jest 7 (a–g), każda średnio po 25–30 dzieci. 
Szacuje się, że w przyszłym roku, przy założeniu dołączenia 6-latków, klas pierwszych będzie 10–15 
(w sąsiadującym ze szkołą przedszkolu jest 10 grup 5-latków!). Szkoła bez stołówki, zapewniany 
catering marnej jakości. W szkole uczy się dzieci na trzy zmiany – start zajęć godzinie 8, 11, 13). 
W godzinach poza lekcjami pozostaje tylko jedna świetlica (około 50 m²) do dyspozycji wszystkich 
uczniów klas I–III. Dla klas III–VI świetlica jest niedostępna. Świetlica zupełnie bez pomysłu – jeden 
wielki jazgot i hałas, dzieci starsze zwalczają młodsze, krzyk, popychanie, brak jakiejkolwiek organizacji 
czasu, brak miejsca do odrabiania lekcji, brak zaangażowania nauczycieli w indywidualne podejście do 
dzieci. Dobrze jak świetlica jest po lekcjach, gorzej jak przed lekcjami – poziom zmęczenia po 5 godzinach 
przebywania nie pomaga w koncentracji na zajęciach. Zaangażowanie nauczycieli w zajęcia na świetlicy 
żadne. Zupełny minimalizm. Świetlica zamknięta przed rodzicami (nie można wejść, zobaczyć, ocenić), 
dzieci „wołane” są do rodziców przez megafon! (z uwagi na panujący hałas). Nawet przy woli rodziców 
i inicjatywie zorganizowania płatnych zajęć dodatkowych w ramach przebywania na świetlicy jest to 
niemożliwe z uwagi na braki lokalowe. 

SP nr 11 w Opolu:
1. przepełniona, mała świetlica – około 30 m² ma pomieścić około 90 dzieci – pierwszoklasistów,
2. często jedynym sposobem na zorganizowanie czasu wolnego w świetlicy jest oglądanie bajek,
3. I klasy obecnie około 28–30-osobowe,
4. przerwy między lekcjami pierwszoklasiści spędzają na przepełnionym korytarzu, na którym panuje 
przeraźliwy wrzask, nie ma możliwości spędzenia przerwy w ciszy i spokoju w klasie.

SP w Sońsku:
Moim zdaniem to jeszcze wiele lat potrzeba, aby szkoła była gotowa przyjąć 6-latki. Szkoła składa się 
z dwóch budynków, jeden to budynek główny i tam jest jeszcze przyzwoicie, drugi to budynek z klasami 
1–3. Wejście do szkoły obskurne, brak jakiegokolwiek zagospodarowania przed szkołą (nie ma boiska, 
brak placu zabaw), ciemny korytarz, w klasach ohydnie, podłogi wymagają wymiany (tylko w dwóch 
klasach są porządne podłogi na całą szkołę), są cuchnące i małe, brak miejsca na kącik z dywanem, 
jedyne co to dzięki pomocy rodziców i pomysłowości pani dyrektor została zrobiona świetlica dla dzieci, 
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bo do tej pory dzieciaki siedziały na korytarzu lub wolnej klasie, jeśli taka była wolna i w danym 
momencie nie odbywały się tam lekcje. Częściowo wymieniono ogrzewanie, ale nie całe. Poza tym stare 
meble, brak szafek, (dwa lata temu zostały odnowione ławki i krzesła). Na wszystko brakuje pieniędzy 
w gminie. Taka jest nasza rzeczywistość w wiejskiej szkole.

SP nr 18, Szczecin:
–  świetlica o powierzchni 50–60 m², a w niej w zeszłym roku szkolnym 70 dzieci w wieku 6–9 lat, 

wszystkie razem! W kolejnym roku szkolnym dzieci będzie jeszcze więcej (półtora rocznika ruszy 
od 1 września, zamiast 1 rocznika, i to rocznika najbardziej licznego od lat w Szczecinie, czyli 2008) 
i to w jeszcze większym przedziale wiekowym, tj. 5–9 lat! wszystkie razem na kupie!

–  w innym miejscu szkoły świetlica i szatnia „świetlicowa”, w innym sale dydaktyczne i kolejne szatnie 
tam, stołówka jeszcze w innym miejscu szkoły, ba, nawet na innej kondygnacji! kiedy rodzic rano ma 
zostawić tam dziecko 5-letnie, to nie ma pewności, czy dziecko ogarnie tę bieganinę i przenoszenie 
się z szatni do szatni ze wszystkimi rzeczami dwa razy dziennie! szafek brak! – PODSUMOWUJĄC 
– TEMAT W OGÓLE NIEPRZEMYŚLANY I ŹLE ZORGANIZOWANY, na pewno wskutek fatalnych 
warunków lokalowych i braku przygotowania najprostszych udogodnień dla tak malutkich dzieci, jak 
własna szafka w jednym i tym samym miejscu w szkole!

–  na stołówce nie ma ani jednej umywalki! w przypadku takich maluchów wiadomo, że mycie rąk to 
podstawa, a i podczas posiłku brudzą się bardzo, nawet w okolicy stołówki nie ma wc.

SP nr 68, Kraków:
Jestem mamą trójki dzieci w wieku 9, 6, 2 lata. Obecnie posłałam 6-letnią córkę do pierwszej klasy. 
Przeprowadziłam testy przygotowania do szkoły, Zaliczyła je bez choćby jednego uchybienia. 
W przedszkolu miała przeprowadzane testy kompetencyjne, uzyskała maksymalną ocenę. Szkoła jest 
w miarę dobrze przygotowana, ponieważ jest to nowy budynek. Kadra bez zarzutu. Jednak do tej 
pory moje zdolne i beztroskie, wesołe dziecko codziennie płacze w związku z chodzeniem do szkoły 
(od początku września do dzisiaj włącznie – prawie połowa października). Płacze w domu i w szkole.
W jej klasie jest 6 osób 6-letnich. Nie wiem, jak inne się adaptują. Co zrobi nauczyciel za rok, jak płakać 
będzie cała klasa? Co z dziećmi, które nie uzyskują maksymalnych ocen przygotowania? Kto zapłaci za 
psychologów ratujących te dzieciaki?

ZS, Jangrot:
W naszej szkole dzieci zostały rozdzielone na dwie grupy na 6-latków i 5-latków. Dzieci z młodszej 
grupy nie znają się z dzieciakami o rok starszymi. W przyszłym roku zgraną grupę 5-latków rozdzielą 
i zabiorą z niej dzieci urodzone do czerwca. Jak te dzieci zintegrują się z grupą starszych dzieci? Zostawią 
swoich kolegów i koleżanki, dlatego bo są gorsi? Kolejny problem to , że w grupie 6-latków dzieci uczą 
się angielskiego, jednak w grupie 5-latków niestety nie. Czy to sprawiedliwe w stosunku do dzieci, 
które w przyszłym roku pójdą z grupą 6-latków do 1 klasy.

SP im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim:
W czerwcu Dyrektor zapewniał nas, rodziców, że szkoła jest wspaniała, warunki super i przygotowana 
nawet na przyjęcie 6-latków. Po uroczystym rozpoczęciu roku poszliśmy z dziećmi do klas. Klasa się 
okazała „goła”. Oprócz tablicy, biurka i ławek (każdej innej) oraz 2 półeczek nie było nic. Dyrektor 
tłumaczy się, że meble zamówione, ale nie dotarły jeszcze. Sami kupiliśmy wykładzinę, żeby dzieci w 
przerwie mogły chociaż na chwilę odpocząć, skrzynię na stroje sportowe. I trochę próbujemy upiększyć 
tą klasę.

SP w Grojcu:
Szkoła nie ma żądnego przygotowania dla dzieci. W klasach brak małych ławek dla dzieci. Moja córka 
zaczynała szkołę „starym programem”. Teraz ma 8 lat. 2 miesiące walczyłam o niską ławkę dla niej, 
ponieważ na 16 dzieci w klasie ławek były 3! Źle pisała, niewygodnie jej się siedziało. Efekty to brzydkie 
pismo, niechęć do chodzenia do szkoły, stała się bardzo nerwowa. Ponadto klasy nie są odpowiednio 
przygotowane. Nie ma ławek, pomocy dydaktycznych czy miejsca na zabawę. Stołówka dla dzieci mieści 
się w piwnicy!
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SP w Tuczempach:
Nie wiem, jak jest w szkołach w miastach, ale szkoły na wsiach nie są w ogóle przystosowane do 
przyjęcia 6-latków do 1 klas. W szkole nic się nie zmieniło od kilku lat. Szatnie znajdują się w piwnicach, 
ich tan w skali od 1–10 oceniłabym na 4–5. Łazienki też pozostawiają wiele do życzenia. W tym roku 
pierwszaki mają swoją sale na 1 piętrze, gdzie uczą się klasy 4–6... Myślę, że takie maluchy nie powinny 
być wmieszane w grupę starszych dzieci. Wiem, że jest to szkoła na wsi, ale nie ma tu ani stołówki, ani 
świetlicy...

ZSP nr 13 w Rybniku:
Szkołę połączyli z przedszkolem i zrobili jeden oddział, mowa tutaj o Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
13 w Rybniku, i już mówię co mnie najbardziej przeraża... to że dzieci muszą przechodzić na obiady ze 
szkoły do przedszkola! Ci pierwszoklasiści muszą w 20 minut się ubrać w kurtki, zmienić obuwie dojść 
do przedszkola, żeby zjeść obiad na HOLU, tak proszę państwa, na korytarzu gdzie wszyscy przechodzą 
między stołami, bo nie ma stołówki, (że sanepid tego nie sprawdzi to mnie dziwi!) i wrócić na lekcję, 
i się nie spóźnić! W zimę to dla mnie nierealne! A rzekomo tak szkoła jest przygotowana na uczniów 
6-letnich?!
Następna rzecz to „szatnie”, które są w salach tzn. wieszaczki, z których cały czas spadają ubrania 
i dzieci przychodzą w nie swoich rzeczach, nie starczyło już pieniędzy na szafki! SKANDAL i teraz jak 
taki 6-latek ma się odnaleźć w tym całym otoczeniu!

SP w Mietkowie:
Szkoła nie jest przygotowana na tak małe dzieci. Żadnych warunków dla tych maluchów, no może 
placem zabaw na podwórku, ale po co, skoro i tak dzieci w ogóle w tej szkole nie przebywają na 
podwórku. 99% rodziców nie posłało dziecka (6-latka) do szkoły w tym roku szkolnym. Maluszki razem 
z pozostałymi dziećmi na przerwach – schody do szatni. Jest tak liczny rocznik, że klasy mogą liczyć 
nawet po 30 dzieci, nie będzie miejsca na kącik zabaw. Zajęcia gimnastyki na starej sali często ze 
starszymi klasami. Toalety wzrostowo nieprzystosowane dla takich maluchów. Jedna szkoła na gminie 
– dzieci dojeżdżają autobusem – przedszkole, szkoła i gimnazjum. Brak świetlicy – świetlica na korytarzu 
szkolnym.

SP nr 1 w Gostyniu:
Ja jako matka jestem tym faktem przerażona! Po pierwsze syn waży tylko 15 kilogramów, jak ma unieść 
plecak, który waży zwykle co najmniej kilka (plecak mojej córki ważył ostatnio 6,5 kg!) Na pewno 
będzie uczęszczał do tej samej szkoły co córka. I tu zaczynają się schody, a nawet tragedia. Moja córa, 
już trzeci rok zajęcia ma w tzw., przyziemiu, na tej kondygnacji nie ma nawet toalety, to znaczy jest, ale 
cóż z tego skoro bez klamki. Toaleta piętro wyżej wygląda hmm, bez komentarza! Co prawda toaletę 
dla chłopców już wyremontowano, ale to zdecydowanie za mało!
Świetlica jest mikroskopijna i zmieści się tam góra 15 dzieci, jest czynna tylko! do 15:30. Obiady można 
wykupić i spróbować zdążyć zjeść na dużej przerwie w południe w oddalonym o 100 metrów gimnazjum. 
Znając mojego syna, to nie zjadłby nic! a kto dopilnuje, czy zje kanapki, skoro córka bardzo często 
przynosi ze szkoły z powrotem pełną śniadaniówkę.
Owszem świetlica jest – cudowna, ale oddalona od szkoły 400 metrów, prowadzą ją Siostry Służebniczki, 
w tej chwili syn tam uczęszcza do przedszkola, a córka już sama dochodzi do niej (ja z duszą na ramieniu, 
ponieważ chodnik znajduje się przy bardzo ruchliwej dwupasmowej ulicy). Ale 6-latek nie może 
samodzielnie poruszać się w ruchu pieszym! Kto będzie go odbierał po lekcjach i do takiej świetlicy 
przyprowadzał. Może szanowny rząd da mi pieniądze na zatrudnienie odpowiedzialnej osoby, bo ja nie 
mam! W dodatku córa kończy lekcje o przeróżnych godzinach 10:30; 12:35, 14:35. Drogę 400 metrów 
trzeba po zajęciach pokonać z ciężkim plecakiem. A wiele dzieci pokonuje dużo większy dystans do i ze 
szkoły. W przypadku 6-latka potrzebna jest, jak już pisałam, do tego opieka osoby dorosłej!

SP nr 30, Lublin:
Warunki dla 6-latków:
– przepełnione klasy, w klasach drugich jest ponad 30 osób w klasie nawet do 33. Czy to są idealne 
warunki do nauki?
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–  przepełnione świetlice, po 40 i więcej dzieci na świetlicy,
–  w związku z brakiem sal i miejsc w świetlicy dzieci z klas trzecich nie dostały miejsca w świetlicy 

i samodzielnie muszą iść do szkoły i wracać do domu. Rodzice bardzo się o nie boją, ale muszą iść do 
pracy. Dyrekcja twierdzi, że ma obowiązek zapewnić miejsca w świetlicy tylko klasom pierwszym 
i drugim,

–  nie ma żadnej taryfy ulgowej dla dzieci 6-letnich (w klasach mieszanych tj. złożonych z dwóch 
roczników), jeżeli chodzi o naukę, muszą po prostu doganiać dzieciaki o rok starsze ( popełniłam ten 
błąd i posłałam dziecko rok wcześniej, bojąc się przepełnienia zapowiadanego na rok 2012/2013).

SP nr 4 w Wieliczce:
Zajęcia dla klas początkowych (0 i 1) trwają po 4–5 godzin. Jest to tylko część czasu, jaką rodzice 
spędzają w pracy. Problemem jest świetlica szkolna. Dla najmłodszych nie ma świetlicy. Ponieważ szkoła 
ma problemy z lokalami, dostęp do świetlicy jest jedynie dla starszych dzieci. W przedszkolu zawozi się 
dziecko rano. W naszej szkole należy do południa zapewnić opiekę dla dziecka. Jeśli jest babcia, to 
fajnie. Jeśli nie ma, pozostaje płatna opiekunka. Jaki jest dostęp do edukacji dla dzieci, które nie mają 
na miejscu babci lub nie stać ich na płatną opiekunkę?

SP nr 2, Brzeziny:
W tym roku powstały pierwszy raz od dawna klasy 30-osobowe. Tak więc są w szkole w klasach 
pierwszych jedna klasa integracyjna licząca 20 osób (bo więcej nie może) i dwie zwykłe klasy liczące po 
30 uczniów. Żadna klasa poza zerówkami nie posiada wystarczająco dużego dywanu i miejsca do 
zabawy. W klasach są bardzo małe dywany, które ledwo mieszczą 20 dzieci w ścisku. Co dopiero mówić 
o 30. W zerówkach też jest ponad 25 dzieci. Mają lepsze warunki bo faktycznie mają większe dywany. 
Ale jak pójdą za rok jako pierwszoklasiści już tak nie będzie. Bałagan, który już teraz jest straszny, 
zróżnicowanie dzieci rozwojowe i emocjonalne ogromne.
SP nr 1, Sokołów Podlaski:
W Szkole Podstawowej nr 1 dzieci z pierwszej klasy, w której są też 6-latki, mają salę na najwyższym 
piętrze szkoły (drugie piętro nie licząc parteru) wraz ze starszymi klasami. Pokonanie takiej drogi 
w górę z ciężkim plecakiem jest dla nich bardzo męczące i stresujące, bo muszą się przemykać między 
starszymi większymi, silniejszymi dziećmi. Do tego pani, która ma z dziećmi w tej klasie zajęcia, żeby 
uspokoić dzieci (głównie chłopców) bije ich po głowie książką :(

SP nr 2, Sokołów Podlaski:
W Szkole Podstawowej nr 2 dzieci z pierwszej klasy chodzą kilka razy w tygodniu na drugą zmianę. 
W przyszłym roku jak pójdzie więcej dzieci to chyba na trzy będą musiały chodzić, bo się nie pomieszczą.

SP w Lidzbarku:
Moje dziecko uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Lidzbarku (koło Działdowa, nie Warmińskim). Lekcje 
mieszczą się w małym budynku o wąskich korytarzach. W budynku nie ma stołówki, ani świetlicy. Dzieci 
dźwigały ciężkie plecaki – teoretycznie uczniowie mogli zostawiać podręczniki w szkole, ale praktycznie 
nie było na nie miejsca. Nie było też żadnych kompletnych gier. Prywatnie zakupiliśmy regały z szufladami 
i gry planszowe. Mój synek poszedł do klasy pierwszej jako 7-latek, młodszy synek musi już tam pójść 
jako 6-latek – nasuwa się pytanie: Po co? By nabawić się skoliozy, dźwigając ciężki plecak i przesiadując 
w ławkach? Ostatnio dzieci nawet często nie mają zajęć wychowania fizycznego, gdyż jest jedna sala 
i po prostu zajęta przez inne klasy. Tak więc kampania społeczna w mediach promująca wychowanie 
fizyczne z jednej strony, a z drugiej szara rzeczywistość. Dodam jeszcze, że mój synek chodzi na drugą 
zmianę do szkoły i wraca przed szesnastą!

SP nr 18, Bielsko-Biała:
Zespół szkół: gimnazjum i SP.
Szkoła nie posiada świetlicy, dzieci popołudniami siedzą „kątem” w pomieszczeniu, które jest stołówką, 
znajduje się przy nim szkolny sklepik. Kwadratowe stoliki jak za czasów PRL, wokół każdego 4 krzesła 
i dzieci biegające pomiędzy = świetlica. Brak placu zabaw, jest ministerialne szkolne boisko. Zerówka 
mieści się w dawnym mieszkaniu służbowym portiera, w odrębnej części budynku, dzieci nie mają 
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kontaktu z uczniami ze szkoły, działa tylko w godzinach ministerialnych (8–13), nie ma możliwości 
pozostawienia dzieci dłużej po 13, jeśli rodzice pracują.

SP nr 2, Bielsko-Biała:
Szkoła jest tak przepełniona, że dzieci uczą się na zmiany, np. klasa 1 idzie na 13 i uczy się do 17. Klasy 
są przepełnione.

SP nr 22, Bielsko-Biała:
Szkoła nie posiada funduszy na wyposażenie świetlicy, za świetlice służą wolne sale lekcyjne. Dzieci 
korzystają z cateringu (bardzo smacznego), zlikwidowano w szkole stołówkę na rzecz pomieszczenia 
biblioteki. Problemem szkoły jest brak środków finansowych na cokolwiek. Szkoła zdobywa pieniądze 
dzięki składkom rodziców, rokrocznie dzięki konkursowi na zbiórkę makulatury (kto przyniesie więcej).

SP nr 2, Trzebnica:
Obecnie przeniesiono naszą szkołę – Szkołę Podstawową nr 2 w Trzebnicy – do nowego budynku, na 
szczęście, bo w starej szkole nie było żadnych warunków do nauki, a tym bardziej dzieci 6-letnich. 
Niemniej jednak to w dalszym ciągu nie jest szkoła dla 6-latków. Pierwszy powód to autobus szkolny, 
który zaczyna zwozić dzieci do szkoły o godzinie 7:00, także dzieci 6-letnie muszą wstawać o 6:00, by 
przed 7:00 wejść do zatłoczonego autokaru, w którym jadą wszystkie dzieci, także gimnazjaliści. Dzieci 
do 7:00 do 8:00 czekają w świetlicy. W szkole czynna jest jedna świetlica, w której przebywają wszystkie 
dzieci przyjeżdżające do szkoły, a także te, których rodzice muszą wcześniej zaczynać pracę. W świetlicy, 
nie takim znowu dużym pomieszczeniu, przebywa około 40 dzieci. Dzieci wracają do domu około 
14:00. Nie można z tymi dziećmi, mówimy o dzieciach dojeżdżających, pracować dłużej, więcej, nawet, 
gdyby tego potrzebowały, bo autobus nie poczeka. Tak wyrównuje się szanse dzieci z terenów wiejskich.
W klasach dzieci 6-letnie, jest ich zwykle 2–3 w klasie muszą dostosować się do sposobu pracy z dziećmi 
7-letnimi. Mimo starań nauczyciela, nie może im poświęcić 100% swojej uwagi, gdyż pracuje z całą 
klasą, a często w klasie znajdują się również dzieci wymagające szczególnej opieki. I tak 6-latki stają się 
uczniami, a nie dziećmi. A warto by jeszcze wspomnieć o różnicy w rozwoju i fizycznym i psychicznym 
pomiędzy dziećmi.

ZS w Redzikowie (gmina Słupsk):
Jestem mamą 5-latka, który teoretycznie we wrześniu 2014 roku pójdzie do szkoły. Ale mam też 
10-letnią córkę, która chodzi do 4 klasy, a była objęta obecną podstawą programową (dodam też, 
że poszła do szkoły jako 7-latek). Dlatego właśnie jestem przekonana, że mój syn nie poradzi sobie 
w szkole. Lekcje mojej córki wcale nie wyglądały jak się o tym mówi, jako miks zabawy i nauki. Dzieci 
siedziały w ławeczkach przez 45 minut, a dywanik ani razu nie pełnił roli kącika do odpoczynku.
Kolejnym mankamentem są klasy, które ulokowano na piętrze i te maluchy musiały pokonać niezliczoną 
ilość schodów – to ogromne szczęście, że do tej pory nikogo nie potrącił starszy uczeń. No i w końcu 
nasza świetlica – pomijając fakt, że jest oddzielona od stołówki szkolnej tylko prowizoryczną kotarą, to 
jest to miejsce gdzie zbierają się wszyscy uczniowie nie tylko z klas szkoły podstawowej. ale też 
z gimnazjum (nasza szkoła to zespół szkół, i ponieważ to szkoła gminna uczniowie czekają w świetlicy 
na autobusy). Ta szkoła wcale nie jest przyjazna. I jeśli nawet dzieci radzą sobie w klasach 1–3 to klasa 
4 sprawia im ogromne trudności. Moja córka do tej pory bardzo dobrze się uczyła. Klasy kończyła 
z wyróżnieniem. Teraz też świetnie sobie radzi, ale jakim kosztem!!! Prawie wcale nie wychodzi na 
dwór, całymi dniami się uczy. Zdaje sobie sprawę, że mój syn do czwartej klasy poszedłby rok wcześniej 
i jeśli nawet poradzi sobie w klasach 1–3 to w 4 polegnie. W szkole do tej pory panie w pierwszych 
klasach sugerowały rodzicom, że może by jeszcze cofnąć dziecko do zerówki – tak też było i w tym roku. 
To rozumiem, że od rocznika 2008 mamy już samych geniuszy, którzy poradzą sobie ze wszystkim? Oby 
tak było, bo inaczej ukończą szkołę jako sfrustrowani młodzi ludzie nieprzygotowani do podejmowania 
dorosłych decyzji.

ZS w Unisławiu:
Szkoła w Unisławiu (ul. Lipowa 31, 86–260 Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie) 
to jeden wielki moloch. Piętrowy budynek starej szkoły został połączony „łącznikiem” (korytarzem 
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na wysokości pierwszego piętra) z nowym budynkiem szkoły – tym razem już trójpiętrowym z piwnicą. 
W tych budynkach wbrew pozorom nie znajduje się tylko szkoła podstawowa i gimnazjum, ale również 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące.
Obecnie dzieci z klas 1–3 mają wydzieloną połowę korytarza na pierwszym piętrze nowego budynku. 
To tam spędzają przerwy i z tego korytarza wchodzą do klas oraz do toalet. Wszystko byłoby ok… 
a jednak… przez korytarz może przejść każdy, ponieważ nie ma toalet na tym korytarzu z drugiej strony 
– przechodzą tędy również 19-letni uczniowie klasy maturalnej liceum. Korytarz ten jest na pierwszym 
piętrze budynku (3 piętra razem + parter + piwnica) jednak szatnia z której korzystają dzieci, wszystkie 
te z pierwszej klasy podstawówki, gimnazjaliści, uczniowie zawodówki oraz 19-letni licealiści, znajduje 
się w piwnicy. W piwnicy jest również dostępny dla wszystkich dzieci i młodzieży oraz właściwie 
dorosłych (bo o 18-, 19-letnim uczniu chyba inaczej powiedzieć nie można) sklepik szkolny.
Świetlica owszem jest, ale również ogólna dla wszystkich, i znajduje się na parterze nowego budynku 
szkoły – więc. aby do niej przejść, nie da się uniknąć kontaktu z dużo starszą grupą uczniów szkoły. 
Myślę, że Pani w świetlicy nie jest w stanie sprawdzić czy 6-latek z pierwszej klasy (który nie może sam 
chodzić po drodze!!!) wychodzi ze szkoły z rodzicem, czy zabiera go gdzieś dorosły uczeń tego Zespołu 
Szkół. Nie okłamujmy się, w dzisiejszych czasach, aby utrzymać rodzinę, musi pracować oboje rodziców, 
więc ten 6-latek będzie musiał przed lekcjami od 7 czekać na lekcje i po lekcjach pójść do świetlicy 
i czekać do 16, aż mama i tata skończą pracę i po niego przyjadą.
Jest jeszcze sprawa stołówki, bo przecież dziecko przez cały dzień w szkole musi coś jeść. Obiad 
i herbatę można wykupić, jednak stołówka (tak aby było weselej) jest w starym budynku szkoły na 
parterze. Więc ten 6-latek będzie musiał sam przejść do drugiego budynku (łącznik jest na piętrze), 
zejść do stołówki i ponownie ma kontakt z gimnazjalistami, uczniami zawodówki oraz liceum.

ZS w Kamionce, woj. lubelske:
W szkole podstawowej są trzy oddziały zerówkowe. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci, nie 
są w żaden sposób oddzielone od reszty szkoły, w której jest jeszcze gimnazjum i szkoła zawodowa. 
W każdym z oddziałów pracuje tylko jedna pani na 25 dzieci.
Dzieci są wymieszane rocznikami. Wychowawczyni nie może opuścić klasy, a gdy już musi, woła woźną, 
aby popilnowała dzieci na czas jej wyjścia. Taki sam problem jest, gdy dzieci wychodzą na plac zabaw 
(zresztą bardzo dobrze wyposażony). Gdy dziecko chce wyjść do toalety, musi wrócić samo do szkoły 
(wtedy ma kontakt z młodzieżą na korytarzach ) lub z Panią, która zostawia wtedy 24 dzieci bez opieki. 
Uważam, że dzieci 5-letnie i 6-letnie są za małe, aby pozostawiać je bez opieki osoby dorosłej – był 
przypadek, że dziecko zostało zamknięte w toalecie przez dowcipnego gimnazjalistę i nie mogło wyjść 
przez ponad pół godziny.
Stołówka, na którą dzieci wędrują dwa razy dziennie na śniadanie i obiad, znajduje się na drugim końcu 
wielkiej szkoły, budynek jest wielopoziomowy. Dzieci z parteru na jednym skrzydle, aby dojść do 
stołówki, muszą wejść na pierwsze piętro potem długimi i krętymi korytarzami i z powrotem na parter 
w drugim skrzydle. Ponieważ pani jest jedna, nie widzi czasami końca swojej klasy podczas takiego 
przemarszu.
Większość dzieci dojeżdża do szkoły autobusami szkolnymi, gdzie też jest tylko jeden opiekun, a dzieci 
wymieszane wiekowo.
Uważam, że nasza szkoła jest niedoinwestowana, oddziały są przepełnione, a Urząd Gminy, który 
dofinansowuje szkołę, kieruje się tylko minimalizacją kosztów, a nie dobrem dzieci (Pan Wójt ma już 
dorosłe dzieci, więc edukacja nie dotyczy go bezpośrednio).

ZS w Łajskach:
Moje dziecko rocznik 2008 w tej chwili chodzi do zerówki przedszkolnej, w następnym roku ma pójść 
do pierwszej klasy jako 6-latek. Szkoła jest maluśka, 6-latki na jednym piętrze spotykają się z dziećmi 
z 8-, 9-, 10-latkami. Wiadomo, jak wyglądają przerwy – hałas, rwetes, dzieci młodsze zahukane 
przestraszone nie wychodzą z klas. Stołówka, która jednocześnie bywa salą lekcyjną i świetlicą.
Osobiście dla mnie wielką przeszkodą i obawą jest, że moje dziecko, które ma OLBRZYMIE problemy 
logopedyczne musi, zacząć wcześniej naukę, skoro wiem, że ona potrzebuje jeszcze czasu na rozwój 
mowy, a nie naukę pisania i czytania.
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ZSS w Lubniewicach:
Jestem mamą trójki dzieci w wieku 10 lat, 4 lata i 3 lata. Mieszkamy w małej miejscowości Lubniewice 
w województwie Lubuskim. Mamy tylko jedną szkołę i jedno przedszkole. Co roku w naszym miasteczku 
rodzi się około 30 dzieci, więc są tylko 1–2 klasy w każdym roczniku.
Czy szkoła jest gotowa na przyjęcie 6-latków? Budynek jest ogromny. Mogłoby w nim uczyć się dwa 
razy więcej dzieci. Powierzchniowo jest dostosowany, ale szkoła to nie tylko mury. Małe dzieci spędzają 
w niej około 4–5 godzin. 6-letnie dzieci nie są emocjonalnie gotowe na taką reformę. Kolorowe 
dywaniki, sale zabaw i inne zabawki nie zastąpią im przedszkola. Hałas na przerwach, bieganie i starsze 
dzieci są początkowo problemem dla dotychczasowych pierwszaków, które mają 7 lat. Mamy dwie 
świetlice wielkości klasy lekcyjnej. Przebywa w niej do 30 dzieci czekających na powrót autobusem 
szkolnym do domu. Szkoła ma tylko jedną stołówkę. Dzieci uczące się w podstawówce jedzą posiłki na 
trzeciej przerwie czyli o godzinie 10.:35. Po czwartej godzinie lekcyjnej na stołówkę przychodzą 
z drugiego budynku gimnazjaliści.

SP nr 2, Garwolin:
Najmłodsze dzieci są w salach na najwyższym piętrze budynku. Schody są śliskie, nierówne 
i niebezpieczne. Stołówka szkolna nie zapewnia posiłków dla wszystkich najmłodszych, ponieważ 
komisja kwalifikuje dzieci na obiady. Nie znane są zasady kwalifikowania. Stołówka jest za mała i nie 
wszystkie dzieci mogą korzystać z obiadów. Dziecko po skończonych lekcjach powinno być odbierane 
lub może przebywać na świetlicy z dużo starszymi od siebie dziećmi. Szkoła jest przepełniona, 
podstawówka połączona z gimnazjum. Plac zabaw dostępny dla wszystkich. Świetlica jest mała 
i przebywają w niej dzieci wszystkich roczników. Szkoła zdecydowanie nie jest przygotowana na 
przyjęcie 6-latków.

SP nr 85, Warszawa:
Można powiedzieć, że nasza szkoła zrobiła wszystko, aby spełnić wymogi obniżonego wieku dzieci 
– w każdej klasie maluchów jest dywanik z tyłu za ławkami, jest malutki placyk zabaw (nie ma miejsca 
na większy), jest indywidualne podejście do klasy – nieliczenie się z dzwonkami, częstsze przerwy itp. 
I co z tego, kiedy to dotyczy tylko klasy pierwszej, a potem nauczyciel musi już się męczyć ze swoją klasą 
w normalnej sali, z dywanikiem, ale niezbyt dużym, przy 26-osobowej ekipie nieprzygotowanych 
emocjonalnie dzieci, które nie potrafią się zachować i rozbijają lekcje nie tylko w pierwszej, ale 
i w drugiej i trzeciej klasie.

SP nr 25, Ruda Śląska:
Zapraszam do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 i SP nr 25 w Rudzie Śląskiej koło Kłodnicy przy 
ul. Kaczmarka 9. Jest to połączenie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, a zatem miejsce 
gdzie spotykają się kilkuletnie maluchy z wyrośniętymi prawie 18-latkami.
Świetlica: jedno małe ciasne pomieszczenie w piwnicy użytkowej, mieszczące maksymalnie 20 krzeseł, 
w którym czasem odbywają się lekcje – wtedy dzieci ze świetlicy idą do przedszkola i spędzają czas 
z maluchami. Nie mogę sobie wyobrazić, jak będą tam funkcjonować małe dzieci przez wiele godzin. 
Bo szkoła jest dwuzmianowa już teraz, jak widzę wracające dzieci zimą, gdy około 15:30 zaczyna się 
robić ciemno.
Jedne toalety na całą szkołę, po pięć dla chłopców i dziewcząt, w sumie 10, na ponad 300 uczniów 
umieszczone w piwnicy, dla podstawówki i gimnazjum. Ten maluch nawet do nich nie sięgnie – i co ma 
poprosić o pomoc starszego kolegę? A ten strach przed wejściem do tego pomieszczenia, w którym się 
z reguły sporo dzieje... ma się przysłuchiwać temu słownictwu, najczęściej niecenzuralnemu, którego 
używa większość gimnazjalistów?

ZS w Mąchocicach Kapitulnych, (gm. Masłów, woj. świętokrzyskie):
Moje dziecko (już w 4 klasie) co jakiś czas ma problem z otrzymaniem posiłku na stołówce. Według jego 
relacji starsze dzieci z gimnazjum wypychają z kolejki maluchy, a potem okazuje się, że dla tych małych 
brakło zupy.
Dzieci zastraszane są przez gimnazjalistów, którzy mają specjalne fory w szkole, bo nie podlegają 
dyscyplinie, a dyrektorstwo umywa ręce i tłumaczy, że taki wiek i młodzież wybiera alkohol i papierosy, 
więc nie warto się nimi przejmować (jakby nie było środków, które by im pomogły?).
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Dzieci z młodszych klas boją się korzystać z zapchanych i brudnych toalet (dzieci znajomych ostatnio 
potwierdziły, że z bólem brzucha szybciutko wracają do domowej łazienki po szkole, bo do szkolnej nie 
da się wejść).

SP nr 5 w Ełku:
1.  maleńkie sale przepełnione tak, że w niektórych dzieci siedzą po troje przy ławce lub przy biurku 

nauczycielki,
2.  dywany owszem są w klasach, ale pod ławkami, na moje pytanie, jak wyglądają zajęcia na dywanie, 

pani wychowawczyni odpowiedziała: „a co pani sobie myśli, że jak będę te ławki na jednej lekcji 
wynosiła na korytarz, a na następnej ponownie ustawiała?”. Jak ktoś pyta, to dywan jest :(

3.  nie ma placu zabaw,
4.  brak sali gimnastycznej – fizycznie stoi obok szkoły, ale jest to obiekt miejski, na którym non stop 

odbywają się jakieś turnieje albo przygotowania, więc i tak dzieci ćwiczą na korytarzach i przebierają 
się tam wszystkie razem :(

5.  permanentny brak papieru toaletowego i mydła w toaletach,
6.  stołówka – ech to po prostu trzeba zobaczyć... w maleńkiej salce, która poza obiadami jest świetlicą 

(choć i na świetlicę się nie nadaje) wydawane są obiady z termosów – w budynku szkoły nie ma 
kuchni. Dzieci jedzą w świetlicy i na korytarzu, bo w świetlicy nie mieści się nawet połowa. Moja 
córka choć jest już w trzeciej klasie czasem nie zjada obiadu, bo pani nie da rady wydać w czasie 
trwania przerwy...

7.  od kilku lat klasy drugie i trzecie nie mają zajęć w jednej sali lekcyjnej tj. podobnie jak starsze dzieci 
chodzą na każdą lekcję do innej klasy – decyzja dyrektora, bo jest za mało sal lekcyjnych, a dużo 
dzieci....

SP nr 340, Warszawa:
Oddany do użytku w ubiegłym roku nowy gmach z rocznym poślizgiem. Stołówka, szatnie, świetlice 
zostały bez zmian, czyli obliczone na znacznie mniejszą szkołę. Powiększono znacznie rejon, aby nie 
budować kolejnej szkoły. Dziś panuje tam ogromny ścisk, hałas i trzeba było zatrudnić ochronę! Ale 
wyrzucane z przedszkoli 6-latki muszą się gdzieś podziać. Dodatkowy pawilon zabrał miejsce 
przeznaczone na rekreację. Powstał konflikt interesów z sąsiednim gimnazjum. Małe dzieci niech się nie 
plączą na boiskach! Parking pod szkołą pęka w szwach. A personel? To najistotniejsze. Kompletnie 
nieprzygotowany (z wyjątkami) do pracy z tak małymi uczniami. W przedszkolu nauczycielki pilnują, 
aby dzieci zjadły posiłek, ubrały się odpowiednio, wychodząc na podwórko, umyły ręce po powrocie 
i przed obiadem. A w szkole? Dzieci upominające się o podstawowe zasady higieny są wielkim kłopotem. 
Wypracowane odruchy szybko zanikają. W szkole panują zasady „koszarowe”. Jak wpływa to na 
psychikę 6-latków, niech wypowiedzą się fachowcy.

SP w Miedźnie:
W szkole nie poczyniono żadnych przygotowań w związku z reformą. Klasy o niedużych powierzchniach 
wypełnione są ławkami, w których dzieci są zmuszone siedzieć 45 minut. Klasy dla najmłodszych dzieci 
znajdują się na pierwszym i drugim piętrze, a świetlica na parterze dostępna również dla wszystkich 
innych dzieci, również tych najstarszych. Ze stołówką jest jeszcze gorzej – jest na terenie gimnazjum. 
Nie wyobrażam sobie, aby w tak zorganizowanej szkole moje 6-letnie dziecko mogło czuć się komfortowo 
i bezpiecznie.
Najgorsze jest to, że nie zmieniła się mentalność nauczycieli. Przyzwyczajeni że do szkoły przychodziły 
dzieci po zerówce, w której uczyły się pisać i czytać, niemal od pierwszych dni wymagają znajomości 
tych zagadnień. Mój starszy syn chodzi w tej chwili do II klasy. Na pierwszej wywiadówce w I klasie, 
która odbyła się w drugim tygodniu września, pani wyraziła swoje niezadowolenie, że większość dzieci 
nie zna liter i nie umie czytać i wyraziła nadzieję, że rodzice dołożą starań, aby to dzieci nadgoniły. 
Strasznie mnie to zdenerwowało, bo w przedszkolu cały czas nam mówiono, że według nowej podstawy 
programowej przedszkole nie może wymagać znajomości liter, a jedynie ćwiczyć ich pisanie na zasadzie 
trenowania ręki, bo dzieci nauczą się tego w klasie I. Wychodzi na to, że w naszej szkole nauką czytania 
i pisania mają zająć się rodzice. Mimo czasu poświęconego na ćwiczenia syn nie uzyskał pozytywnej 
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oceny z czytania do końca I klasy, ponieważ wciąż był porównywany do tej garstki dzieci, które umiały 
czytać przed rozpoczęciem nauki w klasie I, bo miały np. nadgorliwych rodziców. Na starcie był na 
straconej pozycji. Szkoła, do której ma iść mój młodszy syn w wieku 6 lat, nie jest do tego przygotowana 
i z przerażeniem o tym myślę. Zdecydowanie jestem przeciwna tej reformie. Nie zgadzam się również 
z niejednakowym traktowaniem dzieci – dlaczego moje dziecko musi iść wcześniej do szkoły, bo urodziło 
się w pierwszej połowie roku, a inne z tego samego rocznika mają przywilej zostania w przedszkolu, 
bo urodziło się w drugiej połowie roku? Nie zgadzam się na to!

Gdańsk:
Jako matka dziecka z pierwszej połowy 2008 roku, a więc objętego reformą, zrobiłam przez ostatnie 
dwa tygodnie „kurs” po czterech podstawówkach w Trójmieście, a dokładnie w Gdańsku w poszukiwaniu 
szkoły, która choć w minimalnym stopniu zapewniłaby bezpieczną edukację mojemu dziecku (dodam, 
że rozumiem przez to dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne mojego dziecka na terenie szkoły). Wyniki 
moich poszukiwań są druzgocące. Po rozmowie z dyrektorami tych placówek, sekretarkami i rodzicami 
dzieci pod szkołą upewniłam się, że przygotowanie naszych szkół na przyjęcie naszych maluszków jest 
po prostu żadne. W jednej ze szkół, która jak wiele w centrum osiedli Trójmiasta jest molochem, pani 
dyrektor bez ogródek powiedziała mi, że 7-latki są silniejsze psychicznie i jak mam wybór, to na moim 
miejscu szukałaby innej szkoły. Jak tu się dziwić, kiedy w szkole przystosowanej na przyjęcie 600 dzieci 
uczy się 1200? Maluchy chodzą do szkoły na zmiany, na przerwach (sama to widziałam), nikt ich nie 
pilnuje, są narażone na kontakt ze starszymi, czasami niestety agresywnymi dziećmi. 

SP nr 1, Radom:
Świetlica w tej szkole jest dla dzieci od 0 do 3 klasy, są niby dwie sale, ale nie ma osobnej sali dla małych 
dzieci. Nauczyciele pomimo swoich starań nie są w stanie zapanować nad tak dużą liczbą dzieci 
w ograniczonej przestrzeni, a w tym 6-latki. Często dochodzi do sprzeczek między dziećmi. Liczba 
chętnych do uczęszczania do świetlicy jest bowiem bardzo duża. Brak odpowiednio dostosowanych 
łazienek dla małych dzieci. Zajęcia odbywają się na dwie zmiany, w tym druga zmiana od 11:30 
do 16:30. Poza tym kto przypilnuje mojego 6-latka, aby spędzając czas od rana w świetlicy do zajęć, 
zjadł cokolwiek.

SP nr 49, Białystok:
Chcę napisać parę słów o szkole nr 49 w Białymstoku. Moje dziecko chodzi już do 3 klasy, więc jest 
dzieckiem, które już wtedy miało iść jako 6-latek do szkoły. Na szczęście wstrzymano reformę, bo 
przecież szkoły miały się przygotować na reformę, miały... Już wówczas Pan Dyrektor z uśmiechem na 
ustach mówił, jak to szkoła jest pięknie przygotowana do przyjęcia 6-latków, natomiast Pani zarządzająca 
świetlicą w tej samej szkole powiedziała, żeby rodzice nie mieli złudzeń, że ich 6-latkami będą się 
zajmować inaczej niż pozostałymi starszymi dziećmi, bo zwyczajnie dzieci w świetlicy jest za dużo i nie 
ma jak się rozczulać nad tymi najmniejszymi. Tak jest do dzisiaj, nic się nie zmieniło.
Nie rozumiem też dlaczego za świetlicę muszę płacić? Przecież nasze szkolnictwo jest bezpłatne.
Szkoła NIBY fajna, bo przecież nawet szafki na podręczniki są dla uczniów, ale co z tego, jak za każdym 
razem dziecko musi ciągnąć ze sobą podręczniki, bo musi się jakoś do lekcji przygotować, odrobić 
lekcje. A plecak waży około 4–5 kg + noszenie każdego dnia butów na zmianę, bo w szatniach nie 
można ich trzymać.
Natomiast w tym roku szkolnym w I klasach stłoczonych jest po 30 i więcej osób, trzeba było dokupywać 
dodatkowe stoliki i krzesełka, bo dzieci nie mieściły się w klasach. Miasto nie pozwoliło utworzyć klas 
z mniejszą liczbą dzieci. A co będzie, jak pójdą do szkoły dzieci z drugiej połowy 2008 roku i dzieci 
z całego rocznika 2009 (rocznika, który jest najliczniejszy od 1996 roku). Nasze małe dzieci będą uczyły 
się do późnej nocy, a może na 3 zmiany?

SP nr 340, Warszawa:
Zdecydowałam się z pełną świadomością na posłanie swojej córki do zerówki przy szkole ursynowskiej 
na Lokajskiego, mając nadzieję, że ta nowoczesna szkoła (podawana wielokrotnie jako modelowa na 
Ursynowie) zapewni córce miękki i ciekawy start do już poważnej edukacji szkolnej. Jeszcze na 
spotkaniach majowych z rodzicami pani dyrektor zapewniała, że maluchy będą oddzielnie od starszych 
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klas i że na pewno ich plan zajęć będzie priorytetowo ustawiony na poranną zmianę. Rzeczywistość jest 
oczywiście zupełnie inna... Moja córka ma zajęcia 3 razy w tygodniu na godzinę 11:00 i na 11:30, 3 razy 
w tygodniu kończy zajęcia o 17:00 i o 17:30... zaplanowanie życia czy jakichkolwiek zajęć dodatkowych 
po szkole jest już karkołomne.
Zarówno sale świetlicowe, jak i sale na zajęcia dzielone są przez zerówki i pierwsze klasy. Efekt:
–  świetlice są zapełnione i są momenty, kiedy dzieci bawią się w totalnym ścisku, hałasie i zaduchu albo 

rozdzielane są na kilka różnych sal (ciężko też sobie wyobrazić, żeby panie ze świetlicy, mimo 
najszczerszych chęci, mogły przeprowadzać z dziećmi jakieś ciekawe zajęcia typu prace plastyczne 
czy nawet czytanie...),

–  sala na zajęcia dzielona przez klasę zerówkową i klasę pierwszą wygląda jak sala do klas pierwszych, 
w niczym nie przypomina sali z oddziału przedszkolnego: zabawki są w minimalnej ilości i najczęściej 
pochowane, żeby nie rozpraszać dzieci z pierwszej klasy na ich porannych zajęciach. Chodnik w 
klasie, na którym dzieci swobodnie się mają bawić, jest wielkości 2 x 2 metry... głównie dzieci są na 
placu zabaw lub siedzą w ławkach.

Mam też wrażenie, że od strony dydaktycznej i programowej jesteśmy trochę karani za to, 
że zdecydowaliśmy się na zerówkę, a nie pierwszą klasę, bo dzieci owszem mają swoje książki, z których 
coś tam bardzo powoli przerabiają, ale poza tym na zajęciach nie dzieje się w zasadzie nic... nie wiem 
tylko na ile to kwestia zaangażowania konkretnej nauczycielki, a na ile efekt ogólnej polityki szkoły...

SP nr 4 w Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie):
Klasa córki wyremontowana za pieniądze rodziców z poprzedniego rocznika – ściany pomalowano, 
odnowiono szafki. Są zakupione przez szkołę nowe stoliki i wykładzina. Jest tablica interaktywna, ale 
gdy świeci słońce nic na niej nie widać, zakupione przez rodziców zasłony są, ale lepsze byłyby rolety. 
Tzn. rodzice kupią, bo dodatkowo w klasie w słoneczne dni mimo uchylonych okien jest duszno 
(październik). Ręczniki papierowe trzeba przynieść, bo w łazienkach nic nie ma. Papier do drukarki/
ksero kupują rodzice.
W klasie 25 uczniów, klasa mieszana 7- i 6-latki. Ławek 13. Dywanu nie ma gdzie położyć. Nauczycielka 
próbowała robić przerwy według potrzeb uczniów, ale nie da się – starsze klasy w czasie przerw 
„dzwonkowych” ryczą za drzwiami, pierwszaki się dekoncentrują, więc lekcja trwa 45 minut i dzieci 
wychodzą na przerwy z innymi klasami. Szatnia jest w klasie. Gdy dzieci wychodzą na WF-u, zostawiają 
w sali swoje rzeczy, inna klasa ma tam zajęcia, już raz – dla kawału – wyniesiono plecak pierwszaka na 
inne piętro. Nie ma szafek na książki, dwa razy w tygodniu plecak córki waży ponad 4 kg (córka waży 
23 kg).
Jedynie do nauczycieli nie mogę mieć zastrzeżeń, ale samo ich zaangażowanie i serce do pracy nie 
wystarczą.

SP w Kruszynie:
Moje dzieci są z rocznika 2006 i 2008. Synek chodzi do 1 klasy od września w niewielkiej szkole 
w wiosce. Klasa jest nieduża, 21 dzieci z ostatnich informacji bo doszło 1 dziecko 6-latek przeniesione 
ze szkoły z miasta (rodzice musieli kupić maluszkowi kolejny komplet książek u nas są inne niż w szkole 
w mieście oddalonej o 800 m) paranoja według mnie z tymi podręcznikami. W klasie 1 są tylko 
4 maluszki w wieku 6 lat reszta to 7-latki. Według rodziców dzieci nie są gotowe na takie tempo nauki, 
jakie jest od września. Z tego co widzę, dzieci codziennie poznają nową literkę, uczą się pisać z każdym 
dniem nowe wyrazy, nie mając czasu na utrwalenie poprzednich. W klasie „0” u córci jest 31 dzieci. Sala 
jest mała, nawalone stolików do pisania w książkach i dywan do zabawy, gdzie dzieci nie mieszczą się, 
żeby w koło siadać z Panią do zabawy. Na tyle dzieci jest 1 toaleta, dzieci siedzą na ławce w kolejce do 
toalety, paranoja jak dla mnie. Na lekcje WF-u czy angielski chodzą do drugiego budynku, zgrzane po 
WF-ie będą zimą wychodzić na mróz.

SP w Czerminie:
W 1 klasie jest 35 uczniów (tak duża liczba wiąże się z tym, iż zamknięto szkołę w innej wsi), dzieci 
muszą dojeżdżać nawet kilkanaście kilometrów rano i popołudniu. I co najdziwniejsze, na lekcji 
u pierwszaków są... 2 panie! Jak wygląda ich podział obowiązków, której z nich dzieci się słuchają 
– nie wiem i szczerze mówiąc, trudno mi to sobie nawet wyobrazić.



88 Szkolna rzeczywistość – RAPORT 2013/14

SP nr 76 we Wrocławiu:
Z dostępnych mi informacji Szkoła Podstawowa nr 76 we Wrocławiu. Dzieci uczą się w systemie 
II zmianowym. W klasach jest ponad 30 dzieci i przy obecnych godzinach pracy rodziców myślę, 
że też wielkie zainteresowanie świetlicą.

PSP nr 31, Częstochowa:
Szkoła, do której chodzą moje starsze dzieci, może i ma dobry poziom nauczania, ale jest to jedyna 
dobra rzecz jaką można o niej napisać. Kompletnie nie nadaje się na przyjęcie maluchów 6-letnich. 
Po pierwsze, toalety śmierdzące, zasikane deski, przeraża mnie myśl, że moje dziecko miałoby z nich 
korzystać. Nie ma pracowni dla maluchów, do których nie miałyby wstępu starsze klasy (szkoła jest 
przeładowana, dzieci uczą się na zmiany, to oznacza, że po maluchach do pracowni wchodzi inna 
klasa), co powoduje, że dywaniki w klasach są brudne, wszędzie jest kurz. Moje dziecko przychodzi ze 
szkoły zmęczone hałasem. Świetlica jest malutka, może pomieścić ograniczoną liczbę dzieci już teraz 
jest ciasno i nie dla wszystkich znajduje się tam miejsce. „Dopchanie” się do obiadu na przerwie to 
szkoła przetrwania – zwyciężają silniejsi. Nie ma placu zabaw, jedynie „wybieg” ułożony z popękanego 
asfaltu, poprzerastanego korzeniami, pełno na nim potłuczonych szkieł. W ubiegłym roku zrobiono 
boisko, ale nie wzięto pod uwagę potrzeb małych dzieci. Ogrodzenie jest niekompletne. Niczego nie 
jestem tak pewna jak tego, że nie chcę posyłać tam mojego 6-latka. Wszystko to, co reklamują 
w reklamie społecznej propagującej posyłanie 6-latków do szkoły, moje dziecko ma w przedszkolu.

SP w Tłuszczu:
Jestem mamą 9-latki, która uczęszcza do 3 klasy oraz 5-latka z marca 2008, który o zgrozo ma iść od 
września do I klasy. Mieszkamy w Tłuszczu, woj. mazowieckie. Świetlica dla wszystkich dzieci jest jedna. 
Szkoła jest z 1965 r. Szkoła jest 3-piętrowa. Nie ma w niej możliwości odseparowania dzieci najstarszych 
od tych najmłodszych. W obecnej chwili zajęcia odbywają się na 2 zmiany od 7:10 do 17:00. Córka 
np. chodzi 3 razy na południe (11:45, 12:30) oraz 2 razy na 8:00. Doszły nas słuchy, że od przyszłego 
roku, jak dużo dzieci zadeklaruje się do pójścia do szkoły, to szkoła ma pracować do 20:00! I chyba tego 
nie przeboleję. Bo kto jest w stanie, nawet dorosły, o tej godzinie normalnie funkcjonować, nie mówiąc, 
by dziecko przyjmowało wiedzę po całym dniu.

SP nr 7 w Wołominie:
Jestem mamą trzech córek Zosia (kl. III), Marysia (kl. „0”) i Tosia (1,5 roku). Moje dwie córki chodzą do 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie. Szkoła jest przystosowana na około 600–700 uczniów, natomiast 
obecnie uczęszcza do niej ponad 1000 uczniów. W klasach jest po około 27–28 uczniów. Nie jest więc 
możliwe indywidualne podejście do ucznia, czego rodzic sam nie zauważy u dziecka np. jakich trudności 
to jest pozostawiony sam sobie. Moja 6-letnia córka uczęszcza drugi rok do „zerówki” i jak do tej pory 
nikt nie przebadał jej logopedycznie, ma problemy z wymawianiem niektórych głosek. Logopeda 
w szkole ma tak mało godzin, że nie prowadzi badań przesiewowych, bierze pod opiekę najtrudniejsze 
przypadki, w przedszkolach prowadzono takie badania przesiewowe (u starszej córki wychwycono 
to bardzo szybko i rozpoczęła terapię w przedszkolu).
Dzieci przychodzą do szkoły na dwie zmiany, plan zmienia się po półroczu, przez co bardzo trudno 
zaplanować zajęcia dodatkowe. Marysia (kl. „0”) rozpoczyna naukę o 7:30 rano, przez tydzień była też 
wersja, że dzieci mają przychodzić na 7:00. Po protestach rodziców, dyrekcja zmieniła tę godzinę na 
7:30. Dzieci zajmują małą salkę odzyskaną po bibliotece, niewyremontowaną, mają bardzo mało miejsca 
do zabawy. W tym roku odebrano również dzieciom możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach 
w trakcie zajęć, po zajęciach programowych można zorganizować takie zajęcia, ale często nie ma 
odpowiedniej sali.
Świetlica wielkości sali lekcyjnej przyjmuje dzieci w liczbie około 100. W godzinach szczytowych nie ma 
nawet gdzie położyć plecaków, praktycznie nie ma warunków do odrabiania lekcji, jest tam duszno, 
głośno i tłoczno.
Tyle najbardziej istotnych informacji dotyczących naszej szkoły, podobno przygotowanej na przyjęcie 
6-latków. W tym roku na tak dużą szkołę, rodzice zapisali do klasy pierwszej tylko około 19 6-latków (na 
7 klas pierwszych), nie zdarzyło mi się spotkać rodzica (również nauczyciele wypowiadają się krytycznie, 
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ale jak mówią muszą się kierować literą prawa), który byłby zadowolony z następujących w lawinowym 
tempie zmian w polskiej edukacji, prowadzących do zrujnowania polskiej szkoły.

SP nr 9, Wejherowo:
Moje dziecko, urodzone w pierwszej połowie 2008 r., obecnie uczęszcza do „0” w 50-tysięcznym 
mieście, jakim jest Wejherowo. Tak na marginesie na takie miasto obecnie przypada jedno przedszkole 
samorządowe! Więc po trzech latach uczęszczania po przedszkola prywatnego, zdecydowaliśmy się 
posłać dziecko do „0” w szkole, a mowa jest o Szkole Podstawowej nr 9 im. Józefa Wybickiego.
1.  Zacznę od tego, że dzieci chodzą na zamiany. w zasadzie są 2 zmiany: 6:45–11:45, 11:30–16:30 oraz 

tzw. międzyzmiana 9:45–14:45.
2.  W całej szkole nie ma w ogóle szatni – buty, odzież wierzchnią maluchy trzymają w klasach. Mało 

tego, sanepid nie widzi żadnych nieprawidłowości w takich praktykach. Dzieci przebierają się na 
holu, na brudnej podłodze, gdzie przez ponad tydzień nawet ławek nie było.

3.  Świetlica jest jednocześnie stołówką – jednak dla 5- i 6-latków nie ma to znaczenia, ponieważ 
uczęszczać mogą do niej tylko dzieci starsze. Dla maluchów nie ma żadnej alternatywy.

4.  Jako ciekawostka: dla dzieci nie będzie zorganizowane zakończenie roku szkolnego, ponieważ dzieci 
jest za dużo.

5.  Placówka nie dysponuje placem zabaw.

SP nr 205, Warszawa:
Jestem mamą już prawie 10-latka. Teoretycznie mogłam jeszcze zdecydować, czy dziecko pójdzie jako 
6-latek do szkoły czy zerówki – teoretycznie bo na Mokotowie zerówki wtedy zlikwidowano, a w naszej 
szkole takowa nie powstała. Decyzja została podjęta za mnie.
Kuba jest teraz uczniem już 4 klasy w Szkole Podstawowej nr 205 w Warszawie. Nie mam zastrzeżeń co 
do świetlicy przez te ponad 3 lata, ta część u nas w szkole jest dobrze przygotowana – ale zastrzeżenia 
mam do podstawy programowej i całej edukacji tych dzieci.
Przez pierwsze 3 lata dzieci idą podstawą programową dla 6-latków, ale w 4 klasie mają już ten sam tok 
co dzieci, które poszły do szkoły jako 7-latki i są bardziej zaawansowane edukacyjnie. Tego nikt z MEN 
nie weryfikuje, nie sprawdza i nie myśli, jak te dzieci mają sobie dać radę i ten rok gdzieś nadrobić. 
Dzieci piszą wolniej (bo nie ma lekcji z kaligrafii, a większość pisania ogranicza się do uzupełniania zdań 
w tzw. kartach pracy). Gorzej sobie radzą z matematyką i logicznym myśleniem.
Jeśli chcecie stanąć w obronie swoich 6-latków, ale też dzieci starszych pomyślcie właśnie o tym, jak 
teraz wygląda edukacja. Dzieci w zeszytach piszą mało, bo do tego mają ćwiczenia i karty pracy – tam 
nie ma 3 linii do nauki ładnego pisania, tam też wystarczy uzupełnić odpowiedź, nie trzeba myśleć, jak 
skonstruować całe zdanie. Tam też częściowo mają przygotowane formuły rozwiązań – trzeba coś 
uzupełni, podać wynik – ale nie trzeba tyle myśleć, nie trzeba dokładnie przeczytać polecenia, by je 
zrozumieć.
Kolejna rzecz – ile waży plecak 4-klasisty: od 5 do 8 kg i to same książki i zeszyty, a do tego woda, II 
śniadanie. to chyba niezbyt właściwa waga dla naszych maluchów. Wszystkie książki nosić trzeba – bo 
inaczej dzieci dostają minusy (3 minusy to ocena 1), Np. do matematyki dziecko nosi aż 3 książki, do 
plastyki 2, do techniki 2, przyrody 2 – i do tego zeszyty.
Nie wspomnę już o tym, ile czasu zajmują dzieciom prace domowe, których jest potwornie dużo – a to 
efekt wolniejszego toku nauki przez pierwsze 3 lata.
Kolejna sprawa to dostęp do psychologa dziecięcego – zobaczcie, co się dzieje w poradniach, likwidują 
im tam godziny, które do tej pory poświęcali na pracę indywidualną z dziećmi, by móc zdiagnozować 
ich problem i im pomóc. Teraz tych godzin jest mniej w związku z tym dostępność mniejsza, pomoc dla 
dzieci w zasadzie żadna.
Spójrzcie na tę reformę edukacji nie tylko przez pryzmat przedszkoli i I klas. Zobaczcie, co Wasze dzieci 
czeka później. Dzieci sobie jakoś radzą – ale czy z kolei Państwo nie powinno pracować nad jakością, a 
nie tylko bylejakością. Co z podstawowym prawem dziecka i jego prawem do prawidłowego rozwoju, 
który też ma zapewnić Państwo?
Wszystko w reformie edukacji idzie w złym kierunku, a Rząd, Państwo, MEN może myślą o naszych 
emeryturach, ale na pewno nie myślą o swoich obowiązkach wobec dzieci, o prawach dziecka, o 
jakimkolwiek rozwoju dzieci – idą mocno na skróty.
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SP, Józefosław:
W ubiegłym tygodniu karetka pogotowia odwiozła panią ze świetlicy, która zasłabła w wyniku stresu. 
Skąd ten stres? W szkole uczy się 1300 dzieci. Jest jedna świetlica, do której uczęszcza mnóstwo dzieci. 
W najcięższym momencie dnia jest ich w małej sali 160. Szkoła jest przeznaczona dla 600 uczniów. 
Czy to jest zgodne z prawem? Czy nasze maluchy muszą stać na baczność z powodu braku miejsca 
w świetlicy? Czy gmina wie, co robi, nakazując przyjmowanie tylu dzieci? Nie wiem. Jako matka jestem 
bezradna, nie chcę też popadać w konflikt z władzami szkoły, gdzie posyłam dzieci.

SP nr 81 w Gdańsku Osowej:
Przesyłam info o Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowej, woj. pomorskie:
Mamy obecnie 7 klas pierwszych, 8 zerówek – ile więc będzie pierwszych? Biorąc pod uwagę, 
iż w Osowej jest kilka przedszkoli, które prowadzą zerówki. Dzieci mają zajęcia na dwie zmiany do 16:25 
– tragedia. W świetlicy jest w godzinach szczytu 200 uczniów, a są tylko 2 pomieszczenia. W salach nie 
ma miejsca na zabawę – klasy mają po 25 uczniów, nawet klasa 6-latków. Zajęcia WF prowadzone są na 
holach i to nawet 2 klasy razem.

SP nr 1 w Biłgoraju:
Dzieci chodzą na lekcje z kurtkami i butami w reklamówce bo zabrakło... szatni.

SP, Międzyrzecz:
Świetlica to pomieszczenie połączone z jadalnią. W porze obiadu niewyobrażalny ścisk, młodsze dzieci 
muszą wychodzić na korytarz, bo na świetlicy (która wtedy robi się stołówką), nie ma dla nich miejsca. 
Panie wychowawczynie ze świetlicy na czas obiadu roznoszą obiady, a część dzieci świetlicowych musi 
radzić sobie sama na korytarzu. Na świetlicy brak zabawek i sprzętu sportowego. Brak papieru do 
rysowania. Za wysokie stoliki dla 6-latków. Stare stołki pamiętające jeszcze Gierka. W czasie obiadu 
wychodzące maluchy zderzają się z wbiegającymi uczniami klas starszych. W salach zerówek brak 
wystarczającej ilości zabawek. Na przerwie niesamowity hałas na korytarzu. Często brak nauczycieli na 
dyżurach. Szkoła absolutnie niedostosowana dla 6-latków.

SP nr 316, Warszawa:
Jestem mamą 10-letniego chłopca ucznia Szkoły Podstawowej nr 316 – przez reformę i przepełnienie 
szkoły brak sal – moje dziecko w czwartej klasie ma część zajęć w bibliotece, świetlicy. Obiady są często 
na krótkich przerwach, przez co dzieci stoją w kolejkach i zjedzenie obiadu dwudaniowego między 
lekcjami graniczy z cudem – moje dziecko ryzykuje – albo zje i spóźni się na lekcje, albo zje tylko jedno 
danie – a rodzice płacą za cały obiad – a do tego jedzenie w pośpiechu...
Młodsze dzieci 1–3 WF mają na korytarzu szkolnym.
Moja córka ma teraz 5 lat (jest z drugiej połowy 2008 roku) i w przyszłym roku muszę wybrać między 
zerówką a 1 klasą – sama jestem pedagogiem specjalnym – dam jej szansę i pójdzie do zerówki szkolnej. 
U nas w szkole burmistrz zadbał w 2009 o sale dla oddziału przedszkolnego – jest kącik do odpoczynku, 
sale nowe i ładne – ale tylko dwie – czyli na dwie zmiany – ciekawe, co będzie jak dzieci będzie więcej 
w wieku zerówkowym w naszym rejonie?
Mój syn szedł do zerówki – pisał drukowanymi i czytał – córka nie ma takiej szansy przez zakaz uczenia 
w przedszkolu – a w domu ciężko jej się skupić po 10 godzinach w przedszkolnym rozgardiaszu.

SP nr 6, Łaziska Górne:
Brak papierów toaletowych w toaletach, o ręcznikach już nie wspomnę, szkoły są tak ubogie 
w podstawowe rzeczy, że co tu mówić o przygotowaniu przyjęcia 6-latków. Na stołówce córka ma 
zjadać obiady, boi się tam chodzić, bo wypychają ją starsze dzieci lub silniejsze z kolejki, nie ma kontroli 
w jadalni, gdzie powinni być nauczyciele i ogarnąć sytuację, zgłaszałam problem pani dyrektor, 
ale chyba bez echa...

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie:
Moja chrześnica jest w I klasie, jest 7-latką! Ale oprócz niej jest 10 7-latków i 10 6-latków!
Zachowanie, podejście Pani nauczycielki z pedagogiką absolutnie nie ma nic wspólnego! Otóż podzieliła 
klasę na lepszych i gorszych! Oczywiście w tej grupie gorszych są 6-latki, które według niej absolutnie 
się nie nadają do szkoły! Powiedziała o tym otwarcie rodzicom w twarz!
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Wstawia oceny negatywne, mówi, że dzieci są głupie, krzyczy na nie! Dzieci się jej strasznie boją! 
Obraża dzieci, nawet na zebraniu powiedziała, że niektóre dzieci na pewno na studia nie pójdą, jedyne 
do czego się nadają to – że będzie może szewcem!
Rodzice są oburzeni, byli u dyrekcji... przez tydzień był spokój i co... dalej Pani zastrasza dzieciaki!

Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie:
Największa podstawówka plus gimnazjum. 5 klas pierwszych w tym roku w każdej około 28 uczniów. 
Brak jakiegokolwiek placu zabaw. W klasach lekcje tylko w ławkach, żadnych innych zajęć. 45 minut 
lekcji i przerwa. Wychowania fizycznego nie ma wcale, bo nie ma warunków. Uczniowie nie mają nawet 
żadnych strojów na WF. Uczniowie ten czas spędzają w bibliotece, w klasie. Jak jest pogoda to ćwiczą 
na zewnątrz. Przez 3 lata w szkole podstawowej nie mają lekcji WF-u. Jedynie basen.

SP w Kobylnicy:
Opiszę sytuację zerówek. W naszej szkole mamy trzy zerówki. Ze względu na warunki lokalowe (dwie 
sale dla zerówek), dzieci muszą chodzić na dwie zmiany. Od 7:30–12:30 oraz od 12:30–17:30. Dzieci, 
które chodzą na drugą zmianę (w tym roku to dzieci najmłodsze, pięcioletnie), o pewnej godzinie nie 
są w stanie funkcjonować i pani nie jest w stanie przeprowadzić z nimi żadnych zajęć. Dzieci rodziców 
pracujących czekają od rana w świetlicy, która przeznaczona jest dla wszystkich klas, czyli 5-latek 
spotyka się w niej z kolegą, który ma 12 lat.

SP nr 12, Gniezno:
Zaraz na początku nadmienię, iż jestem oburzona ostatnią informacją Ministerstwa Edukacji jakoby 
szkoły były idealnie przygotowane. Mam wrażenie, że nikt w Ministerstwie nie ma dzieci lub kompletnie 
się nimi nie interesuje i nie dba o ich dobro... Patrząc na to, co dzieje się w szkole mojej córki (I klasa), 
krew mnie zalewa na samą myśl, gdyby miała tam trafić jako 6-latka! Szkoła jest duża, wyposażona, 
pod względem dydaktycznym też w porządku jednak organizacja... Niby klasy od I do III są w innym 
skrzydle budynku, jednak na logopedię (jeżeli ktoś ma wskazania) już musi dotrzeć na piętro wyżej po 
zakończonych lekcjach. Ten wszechogarniający chaos. Nikt nic nie wie – zwłaszcza Panie. Dzieci mają 
same chodzić i szukać, gdzie mają wspomnianą wyżej dodatkową logopedię, bo Pani miała po nich 
schodzić, a w rzeczywistości nie schodzi lub schodzi, ale nie widzi dziecka. Bo jak można wypatrzyć 
jednego przerażonego malca wśród prawie 100 dzieci z wszystkich klas?! Wchodząc na piętro wyżej, 
dziecko czeka aż starsi (nierzadko wyżsi ode mnie!) zejdą bo w innym wypadku jest spychany i może 
stać się dramat. Widzę w oczach mojego dziecka jak i jego kolegów i koleżanek przerażenie, gdy zaczyna 
się przerwa, gdy zaczynają lub kończą lekcje, gdy dzieci jest mnóstwo, a oni przy nich są tacy malutcy 
(fizycznie oczywiście). I tak moi drodzy, psychicznie, dydaktycznie dzieci są gotowe do nauki, 
ale przyjemnej nie są gotowe na przepychanie, hałas w ogromnych gmachach szkoły, dezorganizację 
z winy dorosłych. Problemem też jest brak motywacji i tu, co ciekawe dzieci, stykają się z tym, że dorośli 
kłamią... Tak, tak, córka kilka krotnie już wychodziła ze skwaszoną miną, bo Pani im powiedziała, 
że dostaną piątki za przyniesienie drobiazgów na jakiś konkurs. A później wciąż zapominała wpisać, 
aż w końcu powiedziała, że nie da im jednak tych ocen... Drobiazg? Nam mogą wydawać się to błahe 
sprawy, w oczach dziecka urastają do rangi wielkich problemów. Moi Państwo, my nie wysyłając dzieci 
6-letnich, nie krzywdzimy ich, my dbamy o ich bezpieczeństwo. Bo jak my o to nie zadbamy, to nikt tego 
nie zrobi. Dzieci owszem, chcą się uczyć, ale chcą też być szanowane i bezpieczne. Dodam tylko, 
że w tym roku do szkoły mojej córki, w której uczy się 160 dzieci, jako 6-latki poszła tylko 8 maluchów... 
O czymś to świadczy, prawda?
Chciałabym jeszcze dodać, iż w przedszkolach dzieci nie mają uczyć się czytać, a tu zaraz w pierwszym 
i drugim tygodniu szkoły Pani pytała czytania, za które były oceny. Moje dziecko samo nauczyło się 
czytać mając lat 5,5, ale niektórzy nie potrafią. Pani owszem uczy literek, ale pyta z czytania! Paradoks? 
Moje dziecko radzi sobie, mając 7,5 lat. Ale gdyby miała 6? Czarno to widzę, dlatego walczę bo mam 
jeszcze młodsze dziecko.

SP nr 11 w Inowrocławiu:
Szkołę znam od środka, ponieważ odbywałam tam praktykę zawodową w klasie II. Otóż tak – klasy są 
małe i ciasne, przy zasłonięciu rolet (akurat w tym czasie słońce świeciło niemiłosiernie) można było 
poczuć się jak w kartonie. Ławki jedna przy drugiej nie pozwalały nawet na uatrakcyjnienie zajęć 
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poprzez prowadzenie zabaw ruchowych. Stołówka – wspólna dla całej szkoły – również niewielka, do 
której trzeba zejść po dużych kamiennych schodach (sale lekcyjne są na I piętrze). Na przerwach tłok na 
korytarzu. Klasy ze sprzętem komputerowym – ciasne i w żadnym przypadku nie ergonomiczne (dzieci 
musiały czasami siadać we trójkę do jednego komputera). Hol wyłożony kamiennymi płytkami, gdzie 
łatwo o to, by się poślizgnąć i zrobić krzywdę. To ma być szkoła dostosowana dla 6-latka?

SP w Niedrzwicy Dużej:
Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Dzieci z klas 1–3, budynek stary bez łącznika z dużą szkołą. 
Brak wolnych miejsc w świetlicy. To niby co rodzice maja zrobić z dziećmi – zwolnić się z pracy, bo szkoła 
nie zapewnia miejsca w świetlicy. W dużej szkole sala gimnastyczna i „nora” do ćwiczeń zwana 
„Hadesem”. Stołówka szkolna w szkole dużej. W porze letniej przejście z jednego budynku do drugiego 
możliwe, natomiast sezon szkolnej edukacji obejmuje miesiące jesienno-zimowo-wiosenne. Mróz, chłód 
i deszcz.

SP nr 19, Gdańsk:
Jestem z branży – uczę w przedszkolu, sama posłałam córkę 6-latkę do zerówki w szkole (choć mogłam 
zostawić ją u siebie w przedszkolu), ponieważ bardzo chciała i jestem zadowolona z naszej decyzji, chociaż 
warunki w szkole wiadomo... Natomiast spotykam mamy dzieci z byłej grupy przedszkolnej mojej córki 
i słyszę: „ciągłe uwagi do dzienniczka – bo nie opanowała czytanki”, mama źle ćwiczy z dzieckiem 
czytanie. Poznawanie 3 liter tygodniowo, monstrualne prace do domu i jak mówię – uwagi, uwagi 
i jeszcze raz uwagi za nieopanowanie materiału w zabójczym tempie – efekt wiadomo jaki – dziecko jeżeli 
w ogóle kontaktuje o co chodzi w tej całej szkole/nauce, będzie się uważało za gorszego ucznia.
Natomiast z mojego prywatnego podwórka: szkoła stosunkowo nowa, wybudowana na 900 osób 
uczęszcza 1400 – również gimnazjum, osobny korytarz dla zerówek (niestety, wejść należy wejściem 
głównym i tułać się przez całą szkołę do skrzydła zerówkowego – tamtejsze wejście zamknięte z powodu 
braku pieniędzy na remont schodów, które zostały uznane jakieś 2 lata temu za niebezpieczne i do tej 
pory nie doczekały się naprawy), 7 klas zerówkowych chodzących na 2 zmiany – 7:30–12:25 lub 
11:45–16:40, 7 klas a tylko 3 sale, łatwo zauważyć że zmiany się nakładają więc od 11:45 do 12:25 
dzieci siedzą w jakimś ściśniętym pokoiku poczekalni, korytarzu, oglądają filmy albo po prostu drą się.
Z tego co wiem, mnóstwo dzieci powtarza zerówkę – zastanawiające!
Porównanie zerówki szkolnej z przedszkolną:
1.  w klasie 25 osób zarówno w przedszkolu jak i w szkole, a u nas w przedszkolu sala 2 razy większa 

(ale wiadomo nie w każdym przedszkolu tak jest) – na dniach otwartych szkoły nie było ławek tylko 
pełno zabawek, natomiast z początkiem roku wielkie zdziwienie, bo jak wstawiono ławki – niewiele 
tego dywanu pozostało na wolną zabawę.

2.  wychodzenie na dwór w myśl nowej podstawy programowej codziennie 1/3 czasu spędzonego 
w przedszkolu.

3.  korekcyjna, która jest bezpłatna dla dzieci 6-letniech – w przedszkolu 2 razy w tygodniu w szkole 
1 raz na dwa tygodnie w dodatku dyrektor wymyślił, że wszyscy mają mieć co tydzień, ale połowę 
czasu co przy tempie samoobsługi 6-latka sprowadza się do zejścia do sali i rozebrania się i można 
już się z powrotem ubierać i wracać do Sali, bo co można zrobić w 20 minut?

4.  podobnie z logopedą, tylko że tu się nie wypowiem, bo moje dziecko nie ma wady wymowy,
5.  oprócz tego nagminny niedostatek wszystkiego – papier toaletowy, w salach panie pilnują, bo to my 

rodzice kupowaliśmy na początku roku, ale jak mięli zastępstwo i córka trafiła do świetlicy to już 
papieru nie uświadczysz – prozaiczne nie mniej dla małego dziecka ważne,

6.  kadra traktująca dzieci jak w wojsku – akurat nasza pani to anioł, ale moja córka jest bardzo 
rozgarnięta językowo i niemalże dosłownie potrafi przytoczyć niewybrednie komentarze pod 
adresem dzieci pań z innych grup – przerażające, niejednokrotnie słyszałam tez o kontakcie cielesnym 
– jakimś szarpaniu, itp. co w przedszkolu, ani w żadnej innej instytucji by nie przeszło, a w szkole 
jest na porządku dziennym i nikt nie reaguje.

SP w Chynowie:
Klasa „0” w tej szkole jest łączona z dzieci z 2 roczników, ponieważ dzieci jest dużo podzielono je na 
2 grupy – zmiany. Pierwsza rozpoczyna od 8:00, 2 przyjedzie na 11:00 i do końca pracy pierwszej około 
50 dzieci jest razem w małej sali. Jak oni tam realizują program do dziś mnie to zastanawia.
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SP nr 55, Szczecin:
Klasa 6-latków. Do końca roku kalendarzowego dzieci mają znać alfabet. Zadania domowe zajmują 2–3 
godziny dziennie. Szwagra córka, na polecenie, aby narysowała, jak się czuje po wykonaniu zadania 
(pytanie o samoocenę dziecka), rysuje czarna kredką zapłakaną twarz dziecka...

SP nr 1 w Ząbkach:
Wejście i szatnia wspólne ze wszystkimi. Szafek brak, są tylko wieszaki na kółkach. Są panie, które 
podają i odbierają ubrania, ale przy dużej ilości dzieci nie wyrabiają się.
Sale klas 1–3 są w oddzielnym korytarzu. Ale toalety są już poza tym korytarzem, niestety wspólne dla 
wszystkich klas (już się zdarzało że mój syn – obecnie II klasa – został pobity przez starszych chłopców, 
zdarzało się też, że starsi chłopcy urządzają sobie głupie zabawy typu lepienie kulek z papieru 
toaletowego i obrzucanie się nimi, wciągając w nie maluchy i w razie kontroli uciekając. Oczywiście 
maluchy zostają złapani jako sprawcy.
Szkoła nie ma innych toalet w tej części.
Sale: Są zbyt małe więc nie ma miejsca na duży dywan czy zabawę z tyłu sali. Klasy liczą 23–28 osób 
(piszę cały czas o klasach 1–3), stoliki dostosowano do wzrostu, jest tablica interaktywna.
Z powodu przepełnienia szkoły dzieci chodzą na dwie zmiany. Lekcje kończą nieraz o 17:00! Obiady 
z powodu przepełnienia wydawane są już od 10:30 aż do 14:30. Stołówka jest żenująco malutka, stoły 
i krzesła normalnej wysokości.
Przepełniona świetlica, wspólna dla klas 1–3. Brak warunków na odrobienie lekcji w ciszy, cały czas jest 
hałas i nie ma mowy o odpoczynku po lekcjach.
Dodatkowo waga plecaka – brak szafek i miejsca, gdzie dzieci mogą zostawić podręczniki, dzieci więc 
noszą 3–4 książki do edukacji początkowej książka plus ćwiczenia do religi i tak samo do angielskiego. 
Do tego zeszyty piórnik, śniadanie i picie. Mój syn codziennie uskarża się na ból kręgosłupa.
Zdarza się że dzieci z powodu braku sal muszą zmieniać salę nauki. Z powodu późno kończących się 
zajęć oferta zajęć dodatkowych jest bardzo ograniczona (brak sal). WF dzieci mają na korytarzu, brak 
mat czy materacy.
Nauczyciele są przygotowani merytorycznie, jednak mam wrażenie, że mają słabe przygotowanie 
radzenia sobie z niedojrzałością emocjonalna dzieci, co widać w sytuacjach trudnych. Np. sytuacja 
w której nauczyciel radzi mi podawanie środków uspokajających synowi (zdiagnozowane ADHD, syn 
pod opieką psychologa). Ponadto nie zawsze stosują się do zaleceń psychologa (nawet szkolnego).
Zdecydowanie Szkoła nie jest przygotowana na przyjęcie dzieci 6-letnich ( w szkole są już klasy 6-latków), 
w tym roku mam wrażenie, że obcięto godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego, a jak widać są 
bardzo potrzebne.

SP nr 2 w Wieliczce, filia w Sułkowie:
Mała szkoła, świetna nauczycielka, zespół 6 6-latków i 4 7-latków. Wszystko musi być indywidualnie 
przygotowywane, dla nauczycielki podwójna praca. Kiedy te 6-latki dorównają? Nasza córka radzi 
sobie słabo, jest bardzo komunikatywna, odnajduje się w grupie, ale nie nadąża z czytaniem poleceń, 
testy pisze bardzo słabo.
Chcemy, żeby powtórzyła 3 klasę, zadanie codziennie odrabiamy po 3 godziny. A kuratorium proponuje 
dodatkowe douczania, których dziecko nie jest w stanie już unieść. Następny problem, żeby nasza córka 
mogła powtórzyć klasę, według nowego prawa (weszło w tym roku) musi być całkowitym tumanem, 
inaczej należy dziecko pchać. Czy to nie głupie... Nauczycielka mówi, że szanse na zostawienie są 
znikome.
Zostaliśmy „zmuszeni” do posłania córki wcześniej, bo inaczej szkoła byłaby zamknięta. Do 3 klasy szło 
4 chłopców. Teraz i tak nie ma pierwszej klasy, a my mamy dziecko z grudnia w 3 klasie... I córka nie 
nadrobiła w małej klasie, z dobrą zaangażowaną nauczycielką. Co dzieje się w większych klasach? 
Głupota tego pomysłu polega na tym, że te dzieci są w jednej klasie? A nawet gdyby były 
w 2 równoległych, to kiedy nadgonią? W 6 klasie? Na testach? Czy przy maturze? Czemu mają gonić? 
A wszystko w imię dobra dziecka. To absurd.
Jeżeli taka reforma to obniżamy wymagania i zatrzymujemy jeden rocznik. Tak jak było przy gimnazjach 
– nie popieram idei gimnazjów, chodzi mi o to zatrzymanie rocznika. Robimy rok przerwy. I decydujemy, 
że te dzieci mniej umieją po 6 klasie.
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Jak rozmawialiśmy w naszej sprawie w kuratorium, to pani powiedziała, że nie wierzymy w nasze 
dziecko, ale to ja siedzę z nią po 3 godziny dziennie, żeby odrobiła zadania i napisała braki z lekcji, a nie 
tamta Pani. TO ja walczę z jej poczuciem, że jest młodsza i nie umie tego i tamtego.
Nie mogę spać, że wtedy 2 lata temu dałam się zmanipulować. Uwierzyłam, że jak córka nie będzie 
sobie radziła, to przecież zawsze będzie mogła powtórzyć klasę.
Nasza szkoła ma być zamknięta – choć jest super. Nie ma świetlicy i to powoduje, że 40 dzieci, która 
z przedszkola poszłaby do tej szkoły jeździ do Krakowa z rodzicami. Wybudowano duże osiedle, jest 
dużo rodzin z dziećmi, ale zamyka się szkołę. OTO POLSKA WŁAŚNIE.

SP nr 82, Warszawa:
Moja córka uczęszcza od dwóch lat do szkoły podstawowej (zerówka, pierwsza klasa, teraz druga)
Dzieci od pierwszej klasy chodzą zmianowo tzn. obecnie 3 razy w tygodniu kończy lekcję o godzinie 16. 
Biorąc pod uwagę, iż w szkole jest średnio od około 8:30 nie daje to szans na odrobienie lekcji 
w normalnych warunkach i o normalnej porze. Świetlica jest tak przepełniona iż Panie nie są wstanie 
pilnować dzieci – efekt skakanie po plecakach, wypadki – urazy, stłuczenia. Dodatkowo brak jest 
obecności pielęgniarki w szkole w godzinach, w których dzieci pozostają pod opieką szkoły.
W tym roku okazało się, że nie ma miejsca w szatni dla klas 3 – w październiku zostały dostawione 
dodatkowe szafki. Niestety, spowodowało to brak jakichkolwiek ławek w szatni.

Zespół Szkół nr 4 w Wołominie:
Utworzono cztery klasy „0”, każda po około 25–28 dzieci. Rocznikowo wymieszane mniej więcej po 
połowie. Klasy funkcjonują na dwie zmiany: 8:00–12:30 i 12:30–17:00, ponieważ są dwie sale 
zerówkowe.
Szkoła dysponuje przestrzenią zaaranżowaną na potrzeby świetlicy, stosunkowo niewielką jak na 
potrzeby dzieci. Nie zdecydowałam się zapisać 6-letniej córki na świetlicę, więc więcej szczegółów nie 
znam.
Szkoła posiada salę gimnastyczną, lecz nie posiada żadnego placu zabaw, ani boiska, czy skweru. Teren 
wokół budynków jest wyłożony kostką i podzielony przede wszystkim na kwatery parkingowe.
Ponieważ nie ma gdzie wyjść, a wychowawczynie nie mają żadnej pomocy i są same z grupami 
zerówkowymi, to dzieci nigdzie nie wychodzą. Spędzają cały czas w murach szkoły, jedynym bonusem 
jest wietrzenie sal.
Zerówki mają wydzielony osobny korytarz, oddzielony drzwiami szklanymi od reszty przestrzeni szkoły. 
Mieszczą się tam sale zajęć zerówek, ich własna szatnia, osobne toalety dla zerówek (oraz dla klas 1–2) 
i gabinet logopedy. Jest to na pewno korzystnie rozwiązane i akurat to było dla mnie argumentem, 
aby wybrać tę szkołę.
Zajęcia takie jak rytmika i religia dla zerówek są organizowane na innych piętrach, dość odległych od 
ich własnych sal. Dzieci są tam zaprowadzane i przyprowadzane przez panie od rytmiki i katechetkę. 
Po zajęciach w drodze do sal zerówkowych część dzieci, która ma wykupione obiady, jest przekazywana 
pani dyżurującej w stołówce. Przekazywanie odbywa się bardziej na zasadzie, że samo dziecko ma 
o tym pamiętać. Jest to raczej mało uporządkowane i cieszę się, że moja córka jest stosunkowo bystra 
i śmiała, i nie zagubi się w tym dziwnym systemie.
Na stołówce obiad dla maluchów jest przewidziany o 12. Jednak druga zmiana (czyli m.in. moja córka) 
ma w tym czasie zajęcia z rytmiki lub religii. Zatem dociera na obiad dopiero po zajęciach, czyli około 
12:30 – wtedy gdy do stołówki wlewa się fala gimnazjalistów na tzw. przerwie obiadowej.
Młodsze dzieci są pod opieką pani dyżurnej i są pojedynczo odprowadzane do sali po skończeniu 
posiłku. Jednak nie ma pomysłu, jak uchronić je przed hałasem i tłumem starszych dzieci.
Oczywiście szkoła nie ma funduszy nie tylko na plac zabaw, ale także na wyposażenie sal. W zeszłym 
tygodniu udało mi się umówić znajomego stolarza, aby wykonał w niskiej cenie szafki na kosze 
z zabawkami. Szafki te będą finansowane ze składek rodziców. Jak wyraziła się pani wychowawczyni: 
„większość rzeczy, które w tej sali Państwo widzą, zostało zakupione ze składek w poprzednich latach”.

SP 23 w Gdańsku:
Został wydzielony osobny obszar dla zerówek – osobne pomieszczenie z salą do nauki, salą zabaw 
i toaletą. Dzieci czują się w nim dobrze, są pod dobrą opieką. Są jednak problemy w przypadku dzieci, 
które muszą zostać w świetlicy, gdyż „po godzinach” dzieci są traktowane jak inni uczniowie – wspólne 
korytarze ze stromymi niebezpiecznymi schodami, po których biegają starsze dzieci, wspólna świetlica, 
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przepychanki ze starszymi uczniami na stołówce oraz wspólne toalety, w których zamykanie i kawały 
starszych dzieci były dla mojej córki traumą. Szkoła jest dobrze zarządzana i dyrekcja naprawdę stara 
się zapewnić dzieciom odpowiednie warunki, ale niestety architektura szkoły nie pozwala np. na 
wydzielenie osobnego korytarza z osobną toaletą dla dzieci młodszych, gdzie czułyby się bezpiecznie. 
Ilość nauczycieli zatrudnionych w świetlicy nie pozwala też np. na częste korzystanie z placu zabaw 
w tzw. godzinach świetlicowych, gdyż w tym czasie nauczyciele odrabiają lekcje ze starszymi klasami.
Niestety, to wszystko powoduje, że małe drobne 5- i 6-latki czują się zagubione i przestraszone po 
zajęciach dla nich przeznaczonych, kiedy muszą czekać w świetlicy często po wiele godzin na rodziców.
Te dzieci powinny w tym czasie przebywać w przedszkolu.
Obserwuję też dzieci, które poszły do pierwszej klasy jako 6-latki. Ogrom zadań do wykonania w tzw. 
ćwiczeniach ich przerasta. Wyraźnie też odstają, jeśli chodzi o poziom czytania czy rozumienia poleceń. 
Są drobniejsze, trochę mniej zaradne i przebojowe niż ich starsi o rok koledzy z klasy i przez to czują się 
niestety nieco gorsze. Po co już na starcie zaczynać hodować kompleksy? Stąd jestem przeciwna 
umieszczeniu w tych samych klasach dzieci z różnych roczników.

SP nr 23, Szczecin:
Szatnia: Szatnie są przystosowane tylko dla dzieci uczęszczających do zerówki prowadzonej przy szkole, 
ale dla uczniów 6-letnich uczęszczających do klasy 1 szatnia jest nieprzystosowana. Zresztą mam syna 
7-letniego i uznają tę szatnie za bardzo niebezpieczną.
Szatnia: 1 pomieszczenie dla klas 1–6, mały metraż, wieszaki metalowe, stojące, poszczególne haczyki 
dla dzieci umieszczane są na górze i na dole. Rodzice z najmłodszymi nie mogą wchodzić do szatni: 
„z uwagi na bezpieczeństwo dzieci”. Haczyki wieszaka metalowego te na dole są umieszczone na 
wysokości oczu małych dzieci lub szyi, drugi rząd wieszaków, na którym dzieci wieszają ubranka są dla 
niektórych za wysoko umieszczone. Odstęp pomiędzy 1 wieszakiem a drugim (1 wieszak 1 klasa lub 
2 klasy) około 1 metra.
Świetlica: Małe pomieszczenie dla dzieci. Podkreślenia wymaga, iż w przypadku bardzo dużej ilości 
dzieci, po zakończeniu nauki przez klasę „0”, dzieci ze świetlicy są dzielone na grupy i zajmują wolne 
sale klas „0”.
Boisko szkolne: Plac zabaw remontowany jest już 2 lata. I jak na razie środków finansowych nie ma, 
chociaż plac zabaw ma być podobno na koniec tego roku szkolnego 2013/2014. Obecnie dzieci wychodzą 
przed szkołę i bawią się na betonowym chodniku.
Klasy: Tradycyjnie umeblowane – tak jak w latach 80. Ławki poustawiane jedna za drugą. Dywanika na 
którym mogłyby usiąść nie ma.
Sala gimnastyczna: WF prowadzi Pani od edukacji, w sali zabaw.
Powszechna nauka pływania: Kto ma szczęście będzie wylosowany.
Dodatkowe zajęcia: Cytuję: „proszę o wyznaczenie 3 osób z klasy 1–3...”. Na dodatkowe zajęcia może 
się dostać ograniczona liczba osób i jeszcze trzeba mieć szczęście.
Zajęcia korekcyjne: Należy zgłosić się na początku każdego półrocza, w trakcie jest to nie możliwe.

SP w Lubrzy (woj. opolskie):
1)  Szkoła podstawowa połączona z gimnazjum.
2)  Uczniowie gimnazjum mają zajęcia na tym samym poziomie co dzieci z klas 1–3.
3)  Toaleta chłopięca jest tylko na I piętrze, razem z gimnazjalistami, co wiąże się z tym, że maluchy 

często boją się korzystać z toalety, gdyż są ofiarami różnych głupich pomysłów gimnazjalistów.
4)  Dziewczynki wprawdzie mają toaletę blisko swojej , ale korzystają z niej również gimnazjalistki.
5)  Obiady na stołówce są tylko jednodaniowe lub gdy jest jakieś święto (np. dzień nauczyciela) około 

godz. 12:00 dzieci dostają słodką bułkę i jogurt.
6)  Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym są w szkole już około godziny 7:15, kiedy lekcje rozpoczynają 

o godz.8:00.
7)  Zajęcia informatyczne dla maluchów odbywają się na pierwszym piętrze w sali komputerowej, gdzie 

znajdują się tylko klasy dla dzieci starszych i gimnazjalistów.
8)  Podwórko szkolne nie jest wyposażone w plac zabaw.

SP nr 15 we Wrocławiu (jest częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9):
Generalnie szkoła jest mała, więc nie ma możliwości odseparowania dzieci młodszych i starszych. Jest 
14 oddziałów klasowych (klas 1–6), a 9 sal lekcyjnych + jedna dodatkowa w piwnicy z wejściem 
z zewnątrz.
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Dzieci z klas 1–3 uczą się w systemie zmianowym. W tym roku dwie z trzech klas pierwszych kończą 
lekcje nawet o godzinie 16:05. W latach poprzednich dzieci kończyły lekcje najpóźniej o 15:15. (Chociaż 
jak na Wrocław jest i tak nie najgorzej. Są szkoły, w których lekcje kończą się 17:30).
W szkole jest jedno, wspólne wejście (schody) do szatni. Dopiero w piwnicy drogi dzieci się rozchodzą 
– klasy pierwsze mają swoje wydzielone pomieszczenie.
Dla wszystkich klas 1–3 są te same toalety.
Klasy są mieszane, tzn. w jednej klasie uczą się zarówno 6- jak i 7-latki. W skrajnych przypadkach 
różnica pomiędzy dziećmi w klasie wynosi niemal 2 lata.
Dzieci z klas 1–3, zatem również i 6-latki, żeby przejść na wyższe piętro (gdzie są ich klasy) muszą 
przejść przez część przeznaczoną dla klas 4–6 (korytarz szkolny na parterze).
Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się w tzw. sali do ćwiczeń korekcyjnych o powierzchni 
około 25 m². Na tej salce ćwiczy jednorazowo nawet ponad 20 dzieci.
Do budynku szkoły przylega budynek przedszkola, który posiada osobne wejście. Jednak, ponieważ na 
przedszkolny plac zabaw jest bliżej przez szkołę, dzieci przedszkolne wyprowadzane są na plac zabaw 
przez główne wejście szkolne.

SP w Krośnie Odrzańskim:
Szkoła, do której chodzą moje dzieci, liczy 37 lat, ja chodziłem do niej w latach 80. Czas w sali 
gimnastycznej zatrzymał się tam na dobre. Wystarczy tam wejść na 5 minut i wspomnienia z dzieciństwa 
wracają, ubrania są całkowicie przesiąknięte smrodem, bardzo intensywnym, powodującym u nie 
jedego zawrót głowy. Ubrania dziecka za każdym razem po przyjściu ze szkoły należy wyprać, ponieważ 
nie nadają się do powtórnego nałożenia. Remonty sali (parkiet, ściany) nie przynosiły poprawy, 
bo problem leży dużo głębiej, spod podłogi unoszą się związki toksyczne i rakotwórcze dla użytkowni-
ków sali, które kiedyś były stosowane do budowy taboru szynowego. Polska rzeczywistość, brak kasy 
na gruntowny remont czy przebudowę sali, ale jest kasa na place zabaw dla 6-latków w szkole 
czy reklamy MEN o posyłaniu 6-latków do szkoły. Absurd, dzieciaki wdychają rakotwórcze opary, 
a Ministerstwo mydli oczy idealnymi szkołami. Jak w PRL-u.

SP nr 3 w Mielcu:
Obraz przygotowanej szkoły do przyjęcia młodszych dzieci: co zostało zrobione w szkole ? – NIC
Żadnych zmian (remontów, przystosowania wnętrz) – mimo że szkoła jest w raporcie szkół, która jest 
gotowa przyjąć młodsze dzieci – widocznie mogła już to zrobić, kiedy ja chodziłam do tej szkoły – bo 
od tego momentu niewiele zmieniło się w szkole, np. WF odbywa w klasach I–III odbywa się w sali, 
która wcześniej była salą lekcyjną!
Moje dzieci (rocznik 2004) były jednym z pierwszych kandydatów do rozpoczęcia nauki w szkole, mimo 
tego poszli tzw. starym trybem jako 7-latki do I klasy. Był to rewelacyjny krok – dlaczego? Kolega moich 
bliźniaków – o rok młodszy, aby nie „stracić” kontaktu z kolegami z grupy przedszkolnej poszedł rok 
wcześniej do szkoły. W tej chwili wszyscy chłopcy są w 3 klasie, a jego mama stwierdziła, że nigdy drugi 
raz nie popełniła by tego błędu. Mimo wcześniejszych zapewnień, że dzieci młodsze będą miały więcej 
swobody, ruchu, miejsca w klasie to program został ten sam, a w efekcie „szli” taką samą ścieżką – byli 
tak samo traktowani jak dzieci o rok starsze. Efekt: dzieci wyróżnionych za dobre sprawowanie i bardzo 
dobre wyniki w nauce z młodszego rocznika było duuuuużo mniej niż tych starszych roczników.
Widać było różnicę (nie u wszystkich), które jest starsze, a które młodsze: motoryka młodszych była 
„podkręcona”, z czego wynikały konflikty na lekcjach i na przerwach. Z opowiadań z życia szkolnego 
moich synów wynika, że pani nauczycielka najwięcej problemów wychowawczych miała z dziećmi 
młodszymi (nawoływanie do skoncentrowania się, wyciszenia, skupienia uwagi na tym co jest 
omawiane).

SP nr 277, Warszawa:
Wybudowano piękny nowiutki plac zabaw dla dzieci – tyle tylko, że według regulaminu jest to plac 
zabaw przeznaczony dla dzieci od lat 7 i nie mogą z niego korzystać 6-latki z zerówki – muszą chodzić 
dalej na klepisko z metalowymi drabinkami. Ale teren zabaw jest!

SP nr 11, Katowice:
Często w szatni giną rzeczy szczególnie markowe. Klasy są przepełnione po 29 osób w klasie jak 
nauczyciel może się dobrze zająć w ciągu 45 minut taką liczbą dzieci paranoja! Dzieci noszą bardzo 
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ciężkie tornistry plecaki 4 klasa około 10 kg dla dziecka, to dosyć spora waga. Nie ma szafek i nie ma 
pieniędzy na szafki, a te, które są, rodzice sami muszą kupić 40 zł/rok. a i tak są niepojemne. 
Ja zapłaciłam we wrześniu i nadal nie zostały zakupione – brak funduszy. Z tego co wiem, bo syn już nie 
korzysta ze świetlicy, to jest ona przepełniona i Panie tam zatrudnione nie są w stanie zapanować nad 
taką liczba dzieci. Obiady są owszem, ale do stołówki kolejki często dziecko ma marne szanse żeby 
zdążyć zjeść obiad na dużej przerwie, bo jest długa kolejka. Mój syn nie jada 2 dań, bo by nie zdążył, 
a potrafi szybko zjeść obiad. Co mają powiedzieć dzieci, które jedzą powoli lub są niejadkami. Takie 
6-latki na pewno nie zjedzą obiadu – w przedszkolu Pani tego dopilnuje w szkole nie. Stołówka bardzo 
malutka. Dla 6-latka siedzenie 45 minut w ławce to porażka i noszenie tak ciężkiego przepełnionego 
tornistra. Nie każde dziecko w tym wieku nadaje się do szkoły, dlatego to rodzic i psycholog powinien 
o tym decydować, a nie przymus, nie każde dziecko w wieku 6 lat potrafi się skupić na lekcjach, ono 
chce się bawić, a szkoła to poważny krok w życiu dziecka i szkoła nie jest w stanie zapewnić takiego 
bezpieczeństwa tym dzieciom jak przedszkole. Owszem jest ładny plac zabaw, ale dzieci w szkole się nie 
bawią, tylko uczą nie ma żadnej zabawy są obowiązki. Szkołą organizuje festyny i zbiera pieniądze 
(NASZE) na różne doposażenie bo generalnie nic nie ma funduszy. Stan naszego szkolnictwa jest 
w coraz bardziej opłakanym stanie. Książki są bardzo drogie rodzic musi co najmniej 1/3 swojej pensji 
przeznaczyć na podręczniki dla jednego dziecka, a dodatkowe koszty we wrześniu pochłaniają pensje 
rodzica jak nie więcej.

Zespół Szkół w Serbach:
Szkoła od września tego roku została przekształcona w zespół. W związku z tym maluchy mają 
nieustanny kontakt z nastolatkami z gimnazjum, a nie jest to kontakt bezpieczny (ani fizycznie, ani 
psychicznie). Sale lekcyjne są tak małe i ciasne, że miejsca wystarcza na ławki, niewielkie mebelki (w 
większości z okresu średniego PRL-u – czyli ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia). Brak 
miejsca na tzw. kąciki zabaw (o sali zabaw nie ma co nawet marzyć), dywan nauczyciel rozkłada na 
chwilę i musi go złożyć, ponieważ nie ma miejsca, by został na stałe. Jedna z sal lekcyjnych, w której 
przebywają uczniowie klas I–III to klitka utworzona z części zabudowanego korytarza (może 20 m²?), 
w tej chwili mieści się w niej 10 uczniów, ale wcześniej uczyło się w niej przez trzy lata 16 uczniów. Sala 
gimnastyczna dla klas I–III dostępna jest jeden raz w tygodniu, pozostałe do zrealizowania zajęcia 
ruchowe prowadzi się w sali lekcyjnej (która jaka jest opisałam wyżej) lub na wąskim korytarzu na 
betonowej posadzce, ewentualnie na boisku, jeśli jest odpowiednia pogoda. Stan boisk (z boiska 
korzystają wspólnie obie szkoły) pozostawia wiele do życzenia (dwa asfaltowe boiska z lat 60. – 70. 
ubiegłego wieku: do koszykówki i piłki ręcznej, których nawierzchnia uległa dawno degradacji i niestety 
grozi wypadkiem, dlatego rzadko się z nich korzysta). W pobliżu szkoły znajduje się tzw. orlik, ale 
dojście do niego od strony szkoły nie zostało wykonane i np. po deszczu trudno jest się do niego 
dostać, ponieważ trzeba przechodzić po nieutwardzonym, grząskim i nierównym gruncie. Można 
oczywiście przejść drogą, ale wtedy dojście zajmuje około 15 minut, więc z orlika się nie korzysta, 
bo z maluchami traci się wiele czasu na dotarcie do obiektu. Pozostaje zielona trawka, na której można 
pobiegać i pograć w dwa ognie – dobre i to, ale tylko w pogodę i w określonych porach roku. 
Placu zabaw szkoła nie posiada. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest głównie na korytarzu. 
Korytarze są wąskie i ciasne, nie ma szatni – metalowe szafki na odzież wierzchnią (w jednej szafce 
mieści się 15 skrytek – jeden box wielkości około 40 x 30 cm, w których uczniowie muszą zmieścić buty, 
kurtkę oraz ewentualnie książki) stoją bezpośrednio na korytarzach zajmując powierzchnię.
Świetlica szkoły podstawowej to jednocześnie stołówka dla obu szkół, w ogóle nieprzystosowana do 
pobytu w niej sześciolatków (jej wyposażenie nie zmieniło się od kilkudziesięciu lat – poza dużym 
telewizorem niedawno zakupionym) – wysokie jadalniane stoliki, dość mocno zresztą podniszczone. 
Plusem jest kuchnia, która przygotowuje obiady – nie catering, ale za to panie gotują na kuchni 
węglowej. Sprzętu w świetlicy (poza grami stolikowymi, paroma piłkami i skakankami) też nie ma, bo 
i miejsca na żadne zabawy ruchowe w niej nie ma. Przez świetlicę prowadzi droga do biblioteki, którą 
uczęszczają wszyscy uczniowie chcący skorzystać z centrum multimedialnego oraz wypożyczyć książkę 
(czyli ci z podstawowej oraz ci z gimnazjum). Biblioteka to pomieszczenie wielkości 40 m², w którym 
oprócz księgozbioru mieści się tzw. centrum multimedialne w postaci 4 starych komputerów. Całość 
jest tak ciasna, że w bibliotece może przebywać jednocześnie najwyżej kilku uczniów. Szkoła na pewno 
nie jest przygotowana na przyjęcie 6-latków.
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SP nr 1 w Luboniu:
Szkoła jest kompletnie nieprzygotowana:
–  maluchy chodzą na zmiany (od zawsze) – nawet na 13:30!
–  sale nie mają miejsca do zabaw – które przecież miały być, dzieciaki w pierwszej klasie siedzą kilka 

godzin w ławce czasem bez możliwości wyjścia na przerwę (nauczyciel zabrania),
–  o stołówce możemy zapomnieć – catering, zero ciepłych napojów dla dzieciaków (nasze muszą nosić 

zimą ciepłą herbatę w termosie),
–  szkoła od stycznia ma wynająć sale obok szkoły (trzeba przejść przez ulice – dawne miejsce straży 

miejskiej)– zupełnie jakby niezwiązane ze szkołą, gdzie tu wyjście na przerwy?

SP nr 3, Jędrzejów:
Chciałam się wypowiedzieć w sprawie pójścia 6-latków z rocznika 2008 do szkoły. Uważam, że jest to 
niesprawiedliwe! Dlaczego kategorycznie ma iść tylko pierwsze półrocze rocznika 2008?! Mój starszy 
syn rozpoczął w tym roku szkołę podstawowa – jako 7-latek. A za rok ma pójść jedno o DWA lata 
młodszy brat – jako 6-latek! Może i są szkoły przygotowane do przyjęcia 6-latków, ale w Warszawie lub 
większych miastach. Na pewno nie w małych mieścinach, w jakiej mieszkam. W klasie mają jedną 
dziewczynkę 6-letnią – która jest traktowana na równi z innymi!!! I nie ma dla niej programu dla 
6-latków!!! Literkę poznają co dwa, trzy dni. Mój 7-latek radzi z tym sobie przeciętnie, a co dopiero (za 
rok) 6-latek! W szatni panują warunki tragiczne – dwie ławki gimnastyczne na 6–7 klas! Na jednym 
wieszaku dwie kurtki! Ażeby dojść do szatni muszę prowadzić moje dziecko za rękę za sobą, aby nie 
został zdeptany przez starsze dzieci (bo kiedyś dostał w twarz plecakiem starszego kolegi). Rozumiem, 
że tak jest w większości i że dziecko się przyzwyczai, ale chodzi mi o tego 6-LATKA! ON SOBIE NIE 
PORADZI! W naszej miejscowości nie ma szkoły ani nauczycieli przygotowanych do nauki 6-LATKÓW. 
A poza tym – albo idzie cały 2008 rocznik albo wcale! Bo na pewno będą klasy łączone dla 7- i 6-latków, 
a w takiej 6-latki są traktowane jak rok starsze! Mój 5-latek nie jest w stanie nawet napisać szlaczków, 
a co dopiero literki! i to co 2 dni nowej!

SP nr 21, Nowy Sącz:
Mam dwie córki. Starsza rocznik 2006 na całe szczęście miałam wybór i dopiero w przyszłym roku córka 
pójdzie do klasy pierwszej. Nadmienię jeszcze ze obecnie uczęszcza do „zerówki” w szkole podstawowej 
nr 21 w Nowym Sączu i w pierwszych dniach szkoły (wrzesień 2012) wróciła do domu z podbitym okiem 
– kopnięta przez niepełnosprawne dziecko (klasa nie jest integracyjna, nauczycielka wyszła do toalety 
i w tym czasie chłopiec z zespołem Downa zaatakował ją, kiedy układała klocki na dywanie). Dyrektorka 
wyjaśniła mi, że muszą po jednym dziecku niepełnosprawnym dać do każdego z trzech oddziałów, 
ponieważ nie dostali zgody na utworzenie klasy integracyjnej. Tak więc nie ma nauczyciela 
wspomagającego.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia we Wrocławiu:
1.  Klas 1–3 jest 7, każda ma około 24 uczniów i to tylko dlatego, że technicznie nie można do sali 

wstawić więcej ławek.
2.  Żadna sala nie ma kącika relaksacyjnego dla uczniów, ławki kończą się na szafkach plastycznych. 

Nie ma mowy nawet o porządnej przerwie śródlekcyjnej.
3.  Brak sali gimnastycznej, klasy młodsze jeżdżą na basen w mieście za który w 100% płacą rodzice.
4.  Brak boiska szkolnego, uczniowie spędzają czas na terenie miedzy budynkiem a aulą szkoły, brak 

placu zabaw dla dzieci młodszych.
5.  Toalety dla klas 1–3 pozostawiają wiele do życzenia, nieremontowane od lat.
6.  Klasy 1–3 znajdują się w jednym ze skrzydeł szkoły. Nie ma miejsca na korytarzu na zabawy 

i swobodne poruszanie się dzieci. Jest ciemno (korytarz bez okien) i ciasno!
7.  Z powodu zbyt małej ilości sal takie przedmioty jak angielski czy religia często odbywają się 

w klasach dla licealistów 2 piętra wyżej (szkoła to zespól szkół – podstawówka, gimnazjum i liceum).
8.  Za mała świetlica, za dużo w niej dzieci. Nauczyciele często nie wiedzą, gdzie są dzieci im powierzone.
9.  Po zamknięciu świetlicy dzieci są pozostawione na ławeczce koło portierni, pod opieką pani woźnej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy k. Gliwic:
Zacytuję Panią na zebraniu informacyjnym dla rodziców w czerwcu – powtórzyła to jeszcze 
na rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu:
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„Nasza szkoła jest ewenementem bo z roku na rok uczęszcza do nas coraz więcej dzieci. To bardzo 
dobrze dla nas jako grona pedagogicznego i bardzo się z tego cieszymy, oczywiście mam nadzieję, 
że w przyszłości będzie to również korzystne dla Państwa (...). Bardzo Państwa proszę o przemyślenie, 
czy chcecie Państwo zapisać dzieci na świetlicę, bo świetlicę mamy jedną – bardzo małą i nie jesteśmy 
w stanie pomieścić na niej wszystkich chętnych dzieci. Dlatego mamy kryteria naboru dzieci na świetlicę 
– na pewno będą przyjmowane dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym i te, których oboje rodzice 
pracują; dlatego jeszcze raz bardzo Państwa proszę o przemyślenie, czy na pewno jest konieczność, 
żeby Wasze dziecko korzystało z naszej świetlicy (...). Również bardzo proszę o przemyślenie, czy 
chcecie Państwo zapisywać dzieci na szkolne obiady, bo już w minionym roku szkolnym było za dużo 
chętnych w stosunku do możliwości naszej stołówki; wydajemy coraz więcej obiadów, a możliwości 
w tym zakresie również mamy ograniczone (...). Jesteśmy natomiast bardzo otwarci na wszelkie formy 
pomocy ze strony Państwa – zarówno tej materialnej jak i niematerialnej (...)”.
Jak oni sobie poradzą, jak w przyszłym roku będą musieli przyjąć 1,5 rocznika, to ja nie wiem?! Teraz 
wiem, że zajęcia świetlicowe odbywają się w klasach lekcyjnych – jak to wygląda z obiadami, nie wiem, 
bo nie korzystamy.

SP nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Otwocku:
Szkoła absolutnie nie jest przygotowana na przyjęcie 6-latków.
1.  Wszystkie dzieci, tj. od najmłodszych klas do najstarszych są na korytarzach razem, nie ma 

wydzielonego miejsca dla maluchów. Naprawdę trzeba uważać, żeby nie zostać stratowanym 
w czasie przerwy, kiedy starsze dzieci wybiegają równo z dzwonkiem z klas na korytarz.

2.  Na całą szkołę jest tylko jedna świetlica – sala o powierzchni około 30 m², wspólna dla wszystkich 
dzieci, bez względu na wiek. W tzw. godzinach szczytu jest tam taki tłok, że dzieci siedzą jedno przy 
drugim na podłodze i jedyna rozrywka, jaką im się zapewnia, to oglądanie TV. Nie ma mowy 
o odrabianiu lekcji, czytaniu, itp.

3.  Na stołówkę maluchy sprowadza zawsze wychowawczyni parę minut przed starszymi dziećmi, żeby 
zdążyły usiąść przy stolikach i zacząć jeść, ale potem są już pozostawione na pastwę losu i ze stołówki 
do klasy muszą już wrócić same – nikt ich nie pilnuje.

4.  Dzieci są pod opieką nauczycieli właściwie tylko podczas lekcji – na przerwach nikt ich nie pilnuje, 
nie kontroluje, gdzie idą, co robią. Podam przykład z życia wzięty – mój syn nosi okulary i któregoś 
dnia, jak po niego przyszłam, nie miał ich na nosie, tylko w plecaku w etui – całe powyginane. 
Spytałam go, co się stało i okazało się, że na przerwie jakiś chłopak ze starszej klasy mu je zrzucił 
z nosa i kopnął. Zaznaczam, że syn nie biegał po korytarzu, tylko stał przy drzwiach, przy wejściu 
do klasy. Oczywiście, jego pani nic nie widziała, nic nie słyszała...

Często zdarza się, że jak przychodzę po syna do szkoły, spotykam dzieci z jego klasy przy drzwiach 
wyjściowych – podejrzewam, że nikt by nawet nie zauważył, gdyby wyszły na zewnątrz...
Naprawdę jestem przerażona, jak pomyślę, że mój młodszy syn miałby iść do szkoły już za 2 lata, bo nie 
jest ona przygotowana na przyjęcie 7-latków, a co dopiero mówić o 6-latkach...

SP im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie:
Szkoła mieści się w budynku Gimnazjum nr 27. Wejście do budynku dla SP usytuowane jest na tyłach, 
jedna z dróg prowadzi po prostu przez boisko. Szatnie są ciasne, boksy małe, kratę ciężko odsunąć 
nawet osobie dorosłej. Klatka schodowa stroma i wąska. Na piętrze, gdzie uczą się klasy I–III spotykają 
się małe dzieci z uczniami gimnazjum, dzieje się tak również na klatce schodowej. Po lekcjach, w czasie 
świetlicowym, dzieci są dzielone na grupy i pozostają w niektórych klasach. W salach lekcyjnych znajdują 
się ławki (stoliki i krzesełka), szafki z tyłu klasy oraz 1 dywan.
Stołówka usytuowana jest w piwnicy/niskim przyziemiu. Wokół budynku szkoły jest dużo zieleni, nie 
ma jednak ani jednej zabawki dla mniejszych dzieci, takich, jakie są przy przedszkolach. Stan boisk 
mocno przypomina mi ten sprzed prawie 30 lat.

SP nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach:
Świetlica jest za mała. Świetlica jest oddalona od części dla klas I–III, jest na drugim końcu szkoły. 
Dzieciaki muszą przejść przez całą szkołę.
Obok świetlicy jest stołówka – przerwa obiadowa trwa 20 minut, ale dzieciaki muszą dojść i wrócić. Nie 
mają nawet 15 minut na zjedzenie obiadu. Dla większości dzieci obiady są związane z planem lekcji. 
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Owszem, w klasie I plan nie był zły, na ogół na 8:00. Ale od klasy drugiej (a przecież według nowej 
ustawy będą to dzieci 7-letnie!) – do szkoły na 10–11 i lekcje do 16:20.
Szatnia jest za mała – boksy są za małe – nie ma możliwości, żeby 2 klasy się spotkały, ale tak bywa 
niestety. Jest ciasno i momentami mało bezpiecznie.
Papier toaletowy, ręczniki papierowe, papier ksero – albo trzeba się składać, albo donieść do szkoły. 
Papier toaletowy jest w klasie, nie w toalecie!
W szkole od tego roku jest „zerówka” – też zmianowo – 8:00–12:00 lub 12:00–16:00
Nie ma dla dzieciaków placu zabaw.
Dzieci mają bardzo dużo zadawane, nawet jak kończą 16:20, a następnego dnia idą na 8:00.

SP nr 17 w Tarnowie:
W toalecie brak ciepłej wody, brak mydła oraz brak papieru toaletowego. (Tak jest zawsze.) Nauczyciele 
mają swój papier, który przynoszą i zabierają ze sobą.
W szkole mojej córki są trzy szkoły tzn. podstawówka, gimnazjum oraz liceum. Nie ma oddzielnych 
wejść, nie ma oddzielnych szatni (dla poszczególnych szkół). Dzwonek jest o tej samej godzinie. Te małe 
6-latki spotykają się w szatni na przewie z młodzieżą 18–19-letniej z liceum.
W tym momencie moja córka jest w drugiej klasie i musi się strasznie dużo uczyć. Ma bardzo dużo zadań 
domowych raz w tygodniu mają do nauczenia się wiersz lub piosenkę na pamięć i jeszcze dużo nauki 
do I Komunii Świętej. Po moich doświadczeniach nigdy w życiu z własnej woli nie puściłabym 6-letniego 
dziecka do szkoły. Dla mnie jest to nieporozumienie. 

SP nr 61 w Warszawie:
Mój syn poszedł do tej szkoły jako 6-latek, szkoła nie była na to przygotowana.
Po pierwsze był w klasie mieszanej, z dziećmi, które już na początku umiały czytać i pisać po zerówce, 
więc już od pierwszych dni czuł się gorszy i głupszy. Pani wychowawczyni nie radziła sobie z lękiem 
separacyjnym, jaki przeżywały niektóre dzieci. Nie wiedziała, jak rozwiązać problem np. wyjścia dzieci 
do toalety w czasie lekcji (biec z dzieckiem, czy zostać z klasą), w efekcie dzieci moczyły się. W klasie 
były normalne ławki i krzesła, lekcja trwa 45 minut, warunki normalne szkolne – od początku słyszałam, 
że nie umie wysiedzieć, że się nie słucha, że... Pan od angielskiego nie przyjmował do wiadomości, że 
dzieci nie potrafią pisać i zadawał prace domowe np. podpisz obrazki zwierząt nazwami po angielsku. 
Oddałam do szkoły uśmiechnięte zadowolone radosne, twórcze dziecko, wierzące w swoje możliwości. 
Chłopiec jest bardzo inteligentny (o czym świadczą testy z poradni), ale po 2 latach nauki nadal nie 
umie pisać i czytać, jest smutny, nienawidzi szkoły, odmawia uczenia się, nie wierzy zupełnie 
w możliwość poprawy i odniesienie sukcesu, uważa się za nieudacznika, głuptasa, obawia się, czy zda 
do kolejnej klasy. Jest rozdrażniony, płaczliwy. Przestał rysować, tworzyć, przestała się cieszyć, bawić.
Kilka godzin dziennie zajmuje mu odrabianie lekcji (a właściwie mi zmotywowanie go do podjęcia 
kolejnej próby). Mam dziecko z wyuczoną bezradnością i syndromem nieadekwatnych osiągnięć 
szkolnych. Z opinią łobuza źle zachowującego się na lekcjach, niepracującego leniwego, nieodrabiającego 
prac domowych. A wszystko dlatego, ze zaufałam reformie i „świetnie przygotowanej szkole” 
i nauczycielom.

SP, Mariańskie Porzecze:
Nasza szkoła ma około 70 uczniów w tym 16 5- i 6-latków. Pani jest jedna od tych maluchów, więc 
wszystkie uczą się razem 5-latki i 6-latki. Nie ma świetlicy, nie ma też stołówki, dożywianie jest płatne, 
dziecko codziennie dostaje pączka lub drożdżówkę, a ciepłego do picia nie ma nic, ponadto jest mleko 
małe w kartonie z UE, oczywiście zimne.

SP nr 11 w Warszawie:
Szkoła liczy około 1000 dzieci i tylko dzięki superdyrekcji dzieci nie uczą się na 2 czy 3 zmiany, jak ma to 
miejsce w innych szkołach w Ursusie. Warunki na świetlicy są okropne jest tam około 300 dzieci, ciągle 
panuje wszawica o hałasie i rumorze nie wspomnę. Pani woła do dzieci przez tubę jak na zebraniach 
publicznych. Jest problem z obiadami na stołówce, maluchy z zerówki prowadzane są w godzinach, gdy 
inne mają lekcje, ale te z 1–3 klasy same sobie muszą radzić i nie zawsze zdążą zjeść czy nawet donieść 
jedzenie. Problemem jest sala gimnastyczna, jeżeli szkoła liczy 40 oddziałów, trudno zrealizować lekcje 
z WF przy jednej sali gimnastycznej, moja córka, w tym roku 3 klasa szkoły podstawowej, nie będzie 
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miała ani jednej lekcji na sali gimnastycznej, będą się pałętać po korytarzu lub wychodzić na dwór, 
dopóki będzie pogoda.
Aż strach myśleć, co będzie jak maluchy tafią do takiej szkoły, te dywaniki w klasach to fikcja, z której 
nikt nie korzysta. A jeszcze prace domowe, jak słyszę porównania do dzieci np. w Danii, które maja w 
trakcie zadań w szkole zabawę do 4 klasy szkoły podstawowej – to jestem w stanie zrozumieć pod 
warunkiem, że dziecko będzie uczyło się poprzez zabawę.
Dzieci na korytarzu na przerwie nie mogą biegać, bo za mało miejsca i jeszcze sobie ktoś zrobi krzywdę. 
O toaletach, gdzie maluchy są tłamszone i zamykane, albo niedopuszczane do WC – nawet nie chce mi 
się pisać.
O ile szkoła stara się oddziałom zerówkowym zapewnić oddzielne wejście, szatnie i opiekę przez cały 
czas zajęć oraz po zajęciach oddzielna świetlica, o tyle w 1 klasie zaczyna się wolna amerykanka 
z przerwami na czele.
Indywidualne potrzeby i rozwój dziecka w szkole to przeszłość – dziś szkoły to molochy po 1000 i więcej 
dzieci, bo małych nie opłaca się utrzymywać, a w takich warunkach to już chyba nikt nie panuje nad 
wychowaniem, rządzi prawo pięści (siła). Pomimo starań, jakie wkłada Dyrekcja (świetna kobieta), 
szkoły nie rozciągnie, przecież nie jest z gumy. Wielki szacunek dla starań, ale niestety to za mało na 
ogólny obraz szkoły i poprawienie jakości.

SP, Lipie:
Na początku kwietnia bardzo podobną wiadomość wysłałam do Pani Minister Edukacji, która prosiła, 
aby zgłaszać szkoły, które nie są przygotowane, wręcz nie nadają się do przyjęcia 6-latków do pierwszej 
klasy. Bez jakiegokolwiek odzewu...
Mój niespełna 5-letni syn uczęszcza do zerówki w miejscowości Lipie, w gminie Błędów, woj. 
mazowieckie. Już dziś wiem, że to błąd, ogromny błąd. Zostałam jakby zmuszona do tego, gdyż 
w szkole tej 5-latki są dołączane do zerówkowiczów – nie mają własnego oddziału przedszkolnego... 
Pomijam fakt, że dziecko moje jest młodsze od pozostałych, o nawet około 24 miesiące (urodził się w 
grudniu), emocjonalnie przeżywa reguły, zasady, wymogi panujące w zerówce... Szkoła ta jest bardzo 
skromna, wręcz obskurna. Nie posiada własnej kuchni, posiłki obsługuje firma cateringowa, oddalona 
od szkoły o około 20 km – obiady niejednokrotnie trafiają zimne na stoły uczniów! Stołówka wraz ze 
świetlicą są tym samym pomieszczeniem, niezbyt dużym, gdzie po jednej stronie sali znajduje się kilka 
ławek (nie stołów), a po drugiej parę, dosłownie kilka atrakcji świetlicowych. Łazienki są w opłakanym 
stanie, w kabinach nie domykają się drzwi, raczej nigdy nie ma tam papieru toaletowego, nie wspomnę 
o ręczniczkach jednorazowych... Śmierdzi w nich moczem. Maluszki muszą korzystać z tych samych 
sedesów co większe dzieci. Z kranów leci zimna woda! Jak pomyślę sobie, że mój Mały kilkakrotnie sam 
musi się tam udać w potrzebie, to krew mnie zalewa...
Szkoła ta nie jest przystosowana – nie nadaje się dla 6-latków, wręcz nie powinno tak być, że trafia do 
niej 6-letnie dziecko jako pierwszoklasista... I nie jest to wina dyrekcji czy szkoły samej w sobie. Szkoła 
nie jest w stanie utrzymać się sama, z pomocą rodziców. Utrzymaniem jej zajmuje się Urząd Gminy 
w Błędowie, który toleruje to, co dzieje się w tej szkole. To karygodne, niedopuszczalne, aby tak mogło 
być. Nie chcę nawet myśleć w jakich sytuacjach mogą być stawiane nasze pociechy.

SP nr 5 w Chorzowie:
Szkoła należy do Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie i jest najlepszym przykładem na to, 
że ABSOLUTNIE NIC nie zostało zrobione w ramach przygotowania szkoły na przyjęcie 6-latków.
Mój syn chodzi do szkoły 3 rok i przez ten czas nic się nie zmieniło, szkoła wygląda tak jak została 
zbudowana 25 lat temu. 30-osobowe klasy, mieszczące jedynie stoliki, więcej miejsca na nic nie ma. 
Świetlica to koszmar, na 15 klas od 1–3 są dwa malusieńkie pomieszczenia w piwnicach. Dzieci spędzają 
przerwy na wąskich korytarzach potrącane i popychane niejednokrotnie przez rosłych uczniów 
gimnazjum sportowego – absolutnie nie ma oddzielenia maluchów od reszty zespołu szkół, a co za tym 
idzie ubikacje też nie są dostosowane, no bo które by tu dostosować?
Wychodzenie w ciepłe dni na przerwy na szkolne patio wiąże się z rozwojem wyobraźni i kreatywnego 
myślenia dzieci, gdyż o jakichkolwiek placach zabaw czy czymkolwiek również nie ma co marzyć.
Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest dostosować akurat tego molocha do wymogów nowej ustawy, 
ale jakieś minimum przez samorząd mogłoby być zrobione.



102 Szkolna rzeczywistość – RAPORT 2013/14

SP nr 13 i SP nr 15, Chorzów:
Już teraz zapowiedziano rodzicom, że w związku z tym że za rok idą do szkoły 2 roczniki, dzieci będzie 
bardzo dużo, a w szkołach nie ma tylu sal lekcyjnych i dzieci zostaną podzielone na „zmiany 
popołudniowe”. Co oznacza, że część dzieci (małych dzieci) będzie zaczynała lekcje od godziny 14, 
może nawet 16. Do domu wrócą około godziny 20, zadanie domowe i spać. Jeżeli rodzice pracują 
i nie mają co zrobić rano z dziećmi, to od rana dziecko może być w świetlicy. Co oznacza że nasze 
6-letnie dzieci w szkole będą od godziny 8 do nawet 20. 12 godzin w szkole! Nie mogę zrozumieć, 
że ta absurdalna reforma wchodzi w życie akurat w momencie, gdzie dzieci jest bardzo dużo, bo są 
dziećmi rodziców z lat 80., czyli wyżu demograficznego!

SP w Gostyni:
Jestem mamą dwóch chłopców: 9-letniego i 2-letniego. Mój starszy syn chodzi do trzeciej klasy szkoły 
podstawowej w Gostyni i z łatwością mogę obserwować, co dzieje się w szkole. Syn poszedł do szkoły 
w trybie NORMALNYM, czyli kończąc 7 lat. Są oczywiście dzieci, które poszły do szkoły wcześniej 
i są tak samo przydzielone do klasy gdzie chodzą dzieci 7-letnie. Tryb nauczania niczym się nie różni. 
Dzieci siedzą w zwykłej klasie przy stolikach.
Jest również utworzony w szkole tzw. oddział przedszkolny (zerówka). Jest to większa sala z miejscem 
do zabawy i stoliczkami – to bardziej przypomina przedszkole. Jedynym mankamentem jest to, 
iż popołudniu do oddziału przedszkolnego dołączają dzieci ze świetlicy, czyli starsze. W sali jest zaduch 
i jedna Pani, która nie zawsze nad wszystkim panuje.
Poza tym dzieci (wszystkie ze szkoły) pozostawione poza zajęciami na świetlicy (gdzie w przedszkolu 
nadal by się bawiły zabawkami itp.), w szkole zazwyczaj zabierane są do sali komputerowej na gry 
– to chyba dla tzw. świętego spokoju Pani. Zero kreatywnego spędzania czasu. Oczywiście, rodzice 
to zgłaszali, ale jak dotychczas bez większych skutków.

SP nr 11, Zielona Góra:
W Zielonej Górze w szkole podstawowej nr 11 na osiedlu Zastalowskim mieści się największa w mieście 
szkoła podstawowa, gdzie jest w każdym roczniku w tym klas pierwszych (dla 6-latków) od „a” do „i” 
w każdej około 25 dzieci brakuje sal do lekcji i dzieci chodzą do szkoły raz na rano do około 13–14 raz 
na południe od 11–12 do 16:30. Najgorsze jest to, że plan lekcji w tej sytuacji nie jest ujednolicony, 
codziennie dzieci maja na inną godzinę, a co za tym idzie przynajmniej dwa razy w tygodniu jest taka 
sytuacja, że dzieci wracające ze szkoły o godzinie 16:30, fizycznie w domu są o 17, a na drugi dzień mają 
na rano, a lekcje trzeba odrobić i chwila odpoczynku też jest dziecku potrzebna. Skoro takie przepełnienie, 
to czemu nie można zrobić systemu tygodniowego czy nawet semestralnego i codziennie mieć na 
podobną godzinę?

SP nr 4, Jasło:
Pierwsze klasy w tym roku szkolnym (2013/2014) razem z 6-latkami są 32-osobowe, nauka w ławkach 
od dzwonka do dzwonka, nie ma żadnych dywanów do zabawy (nawet gdyby były, to nie ma miejsca 
na ich rozłożenie – klasa szczelnie wypełniona ławkami i krzesełkami). Świetlica mała, wszystkie dzieci 
razem (brak wydzielonego miejsca dla 6-latków).
Gdy zapisywałam córkę (rocznik 2008) do pierwszej klasy na nowy rok szkolny (2014/2015) też przy 
zapisach są tworzone klasy 32-osobowe. Tak na pewno jest w szkole nr 4, podejrzewam, że w innych 
szkołach w Jaśle jest tak samo.

SP nr 59, Katowice:
PRZERWA IDEALNA – dzieci na przerwie od początku roku szkolnego są zostawione samopas, posłałam 
do szkoły dziecko jako 6-latka – i ku mojemu przerażeniu, od pierwszych dni szkoły SAM lub z kolegą, 
bez bezpośredniego nadzoru pani wychowawczyni, wychodzi na przerwy na podwórko lub chodzi sam 
po korytarzach szkoły. Na boisku sprawują opiekę zaledwie 3 nauczycielki. Boisko jest betonowe, jest 
na nim pełno dziur i wystających korzeni, w związku z tym łatwo o niebezpieczne sytuacje.
ŚWIETLICA IDEALNA – w czasie ładnej pogody dzieci wyprowadzane są ze świetlicy na boisko, 
NA KTÓRE MUSZĄ Z SOBĄ ZABRAĆ TORNISTRY I KURTKI. TORNISTRY I KURTKI WALAJĄ SIĘ NA ZIEMI, 
PRZY KRAWĘŻNIKACH, GDZIEKOLWIEK (załączone zdjęcie obrazuje taką sytuację).
Dzieci siedzą tam przez kilka godzin, często nie mają gdzie zjeść drugiego śniadania – jedzą je brudnymi 
rękami, nierzadko siedząc na ziemi. Dzieci nie mają gdzie się bawić, więc bawią się w ziemi (grzebią 
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w niej patykami, łapkami, przesypując ziemię między paluszkami), chowają pod drzewami, bawią się 
między wystającymi korzeniami. NIE MAJĄ DO DYSPOZYCJI ŻADNYCH ŚWIETLICOWYCH ZABAWEK. 
Po takiej zabawie ręce i nogi są czarne, a po przyjściu do domu dziecko od razu trzeba wykąpać bo 
wstyd iść z takim brudaskiem na basen lub inne zajęcia, które odbywają się zaraz po szkole.
Przy zapisie do świetlicy trzeba zapłacić 20 zł od każdego dziecka. W formularzu nazwane jest to 
dobrowolna składka, ale i tak większość rodziców płaci z obawy przed tym, by ich dziecko mogło 
uczęszczać do świetlicy. W szkole jest 5 pomieszczeń świetlicowych, w których przebywa około 20 
dzieci. W sumie zebranych jest około 2000 zł. Pieniądze mają zostać przekazane na tzw. herbatkę 
w czasie pobytu dziecka w świetlicy. Z tego co się orientowałam żadnej herbaty nigdy nie było i aktualnie 
też nie ma (dzieci piją swoje przyniesione do szkoły napoje), a pieniądze nie zostały wykorzystane 
również na materiały biurowe, dzieci malują na kartkach z kalendarza albo na niepotrzebnym 
zadrukowanym papierze i korzystają z własnych przyborów szkolnych, czyli z własnych piórników.
TOALETA IDEALNA – wielka rolka papieru toaletowego znajduje się przy UMYWALKACH, 6-latek musi 
pokojarzyć, by przed skorzystaniem z toalety zaopatrzyć się w papier – jak zapomni, to siedzi (zazwyczaj) 
w toalecie i płacze z bezsilności (!), DODAM ŻE PANI ZAZWYCZAJ NIE WIE, ŻE DZIECKO POSZŁO DO TEJ 
TOALETY... JEŚLI DZIEJE SIĘ TO NA PRZERWIE.
PÓŁKOLONIE IDEALNE – w szkole organizowane są półkolonie (letnie i zimowe), które nie są zgłaszane 
do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Półkolonie są oczywiście płatne, koszt 1 tygodnia około 80 zł. 
Uczestnikami jest 60 dzieci. W trakcie półkolonii dzieci zabierane są do McDonalda jako atrakcja dnia, 
a za posiłki same muszą zapłacić. Grupa 60 dzieci uczęszcza na basen, na który trzeba dojechać do 
centrum miasta, a opiekę nad nimi sprawuje zaledwie 3 lub 4 opiekunów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku:
Jestem mamą dziecka posłanego do szkoły w wieku 7 lat. Miałam to szczęście, że jeszcze mogłam 
wybrać. Obecnie moja córka jest w drugiej klasie, kończy lekcje o godz. 16:15 trzy dni w tygodniu. 
Dzieci się w szkole nie mieszczą, nie ma kiedy wstawić zajęć dodatkowych takich jak gimnastyka 
korekcyjna.

SP nr 60, Bydgoszcz:
Jako rodzice mamy rozpatrzyć temat siedziska na krzesła (grube, typu poduchy), ze względu na 
praktyczne zastosowanie. Tego typu siedziska można zakupić ze zdejmowaną poszewką do prania, 
łatwo je przenosić i układać. Niestety cena waha się od 30–50 zł, co przekracza możliwości funduszu 
klasowego. Lekcje będą ciekawsze i dzieci lepiej reagują, gdy zbierze się je wszystkie razem pod tablicą. 
To czemu w sali nie ma żadnego dywanu, kącika na tego rodzaju zajęcia?! Przecież szkoły są gotowe! 
O tym, że brakuje papieru toaletowego w łazience i jest bardzo niebezpieczne przejście przez ulicę nie 
wspomnę.

SP nr 10, Olsztyn:
Do postulatów przemawiających za nieposyłaniem dzieci 5- i 6-letnich do szkoły przemawia fakt braku 
miejsca na świetlicy szkolnej. Przykład z SP 10 w Olsztynie: 6-letnie dziecko ma zajęcia przez 5 godzin, 
od 7 do 12, potem może przebywać MAKSYMALNIE 2 godziny na szkolnej świetlicy, czyli do odbioru 
jest o godziny 14. Rodzice oboje pracują po 8 godzin, od 8 do 16 + czas dojazdu do szkoły po dziecko 
(około 30 minut). Co w takim razie mają zrobić? Druga grupa dzieci z tzw. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
chodzi na 12 do 17. Na świetlice mogą przyjść dopiero o 10 rano. Czy do tej godziny dzieci 5- i 6-letnie 
mają same siedzieć w domu?

SP, Izabelin:
W Izabelinie szkoła podstawowa funkcjonuje w nowym budynku, gdzie podobno dzieci mają nawet 
swoje własne szafki (i nie muszą codziennie nosić wszystkich przyborów), ale… przed szkołą jest piękny, 
nowy, kolorowy plac zabaw, ogrodzony równie piękną i kolorową taśmą uniemożliwiającą dostęp do 
niego. Cóż, dobrze wygląda na zdjęciach w lokalnej gazecie. Maluszki z niego nie korzystają...

SP nr 17 w Żorach:
Maluchy nie mają szatni (...), przebierają się w małym, zimnym korytarzu z mokrą podłogą razem 
ze starszymi klasami, nierzadko popychani i spychani z ławek. Nie ma możliwości korzystania z sali WF-
u, ponieważ sala dla I klas jest w remoncie. Lekcje dla I klas to bite 45 minut w ławce, szkoła nie posiada 



104 Szkolna rzeczywistość – RAPORT 2013/14

absolutnie żadnego kącika do zabaw. Jedyną lekcją, na której pani zadbała o niewielką zabawę 
w postaci śpiewu i ruchu jest angielski.
Dzieci na przerwę wysyłane są na korytarz, gdzie „pilnowane” są przez 1–2 nauczycieli, którzy tak 
naprawdę kompletnie się nimi nie interesują. Syn wielokrotnie był uderzony, szykanowany, wyzywany 
przez dzieci z klas starszych.
Szkoła ma problemy z ubikacjami, w których nie ma mydła, ciepłej wody i papieru! Wszelkie pomysły 
poprawy sytuacji – ze strony Rady Rodziców – spełzły na niczym, ze względu na brak funduszy.

ZS w Toruniu:
Dwie grupy zerówki.
Szkoła cały czas boryka się z problemami finansowymi, pani dyrektor walczy o stołówkę, którą chcieli 
zlikwidować (ponieważ nie opłaca się utrzymywanie stołówki – rodzice płacą przecież tylko za surowce), 
niestety stołówka i tak jest tak mała, że tylko połowa chętnych ma możliwość zjedzenia ciepłego posiłku 
(gimnazjum i podstawówka). Ostatnio pani dyrektor prosiła o pieniądze na nowe ogrodzenie (ponieważ 
obecne zagraża bezpieczeństwu dzieci, otrzymała pieniądze tylko na bramki wejściowe do ORLIKA). 
Toalety w podstawówce są w tragicznym stanie (wszystko jest już bardzo stare, a zapach nie do 
wytrzymania), małe dzieci z zerówek nie dosięgają do umywalek, w toalecie nie ma pojemników na 
papier, więc panie nie kładą papieru, ponieważ wpada do muszli. Druga grupa zerówki ulokowana jest 
w gimnazjum w drugim budynku.

SP nr 1 w Swarzędzu:
W związku z przymusem zwiększenia ilości sal do nauki informatyki, zerówki szkolne zostały usunięte 
ze Szkoły Podstawowej i znalazły swoje miejsce w... GIMNAZJUM! Zostały tam wydzielone 2 sale, które 
są wykorzystywane dla 4 klas zerowych (system pracy – dwuzmianowy, dzieci kończą edukację po 
godzinie 17!) Sale – tragedia! Co prawda odmalowane olejną farbą na nowo, jednak surowe i koszmarne! 
Zabawki pamiętają czasy PRL i to w dosłownym słowa znaczeniu. Zabawki edukacyjne, kompletne 
puzzle, klocki o różnym typie łączenia? Tego w tych salach dzieci na pewno nie zastaną. Rodzice sami 
musieli zakupić firanki, dywany, wybłagać rolety, by południowe słońce nie świeciło dzieciom w oczy... 
Stoły i krzesła iście szkolne, toalety – porażka (już sam fakt wypuścić dziecko do wc, podczas gdy 
nauczyciel musi być w sali z innymi, komu ma ten nauczyciel zapewnić pomoc i bezpieczeństwo 
jednemu, który nie może wejść na wc, czy pozostałym 24?) Świetlica? Tylko w SP – z niej trzeba rano 
odbierać „nazbierane dzieci”, a po zajęciach odprowadzać dzieci do szkoły podstawowej przez osiedle, 
czy deszcz, czy śnieg, czy mróz... Ale przecież to nie takie ważne. Dzieci przejdą, z cukru nie są, 
a i spacer przecież można odhaczyć w dzienniku... Gorzej jak się rodzic minie z nauczycielem, trzeba 
wtedy się gonić po osiedlach, by dziecko pod opieką zostawić lub odebrać...

SP nr 45, Wrocław:
We Wrocławiu tworzy się właśnie klasy mieszane (dzieci 6 i 7 lat) i pakuje do nich dzieci „ile wlezie”. Np. 
Szkoła Podstawowa nr 45 – dwie klasy mieszane liczące po 28 dzieci. Niepokoi mnie, że syn będzie uczył 
się w tak licznej i mieszanej wiekowo klasie.
Na dniach otwartych widzieliśmy, że tzw. dywanik zajmował w klasie skrawek miejsca – z trudem 
pomieści się na nim 20 dzieci. Przy takim upakowaniu klas, jakie zostało zaplanowane od września, 
dywan chyba będzie na korytarzu, bo przecież gdzieś trzeba ustawić ławki.

ZS, Nowe Miasto:
Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście jest to tak naprawdę zespół szkół, zaczynając od podstawówki 
poprzez gimnazjum, technikum, a kończąc na liceum. Wszystkie dzieci mają wspólny korytarz, na 
którym pierwszoklasista spotyka się z licealistą. Nie wiem, jakie są standardy, ale sam często czuję się 
zagubiony podczas przerwy, gdy odbieram dziecko ze szkoły. Szkoła ta ma szereg innych mankamentów, 
których bez przebudowania całego budynku (samorząd nie znajdzie na to pieniędzy) nie da się usunąć 
np. zbyt małe sale, niewielka świetlica, nieprzystosowane dla małych dzieci ubikacje.

SP nr 5 w Siedlcach:
Mam córkę w wieku 6 lat. Mimo że pisze i czyta samodzielnie, chciałem jej wysłać do zerówki. Jak Urząd 
Miasta załatwił sprawę (?) – wyciął fundusze na świetlicę. Nie ma opiekuna na świetlicy. Szkoła nie ma 
funduszy. Formę tę mają realizować wychowawcy ale… od 1 klasy szkoły podstawowej. Można 



105Szkolna rzeczywistość – RAPORT 2013/14

wprowadzić ustawę?– można i to za zgodą rodziców. Zerówka jest, lecz o godzinie 13:00 należy 
odebrać dziecko. Zgodnie z prawem i bez brudzenia sobie osobiście rąk.

SP nr 2, Józefów:
Mój syn (rocznik 2007) jest ostatnim rocznikiem, który może mieć wybór związany z pójściem do klasy 
„zero” lub „pierwszej”. Bazując na doświadczeniach szkolnych mojego starszego syna nie odważę się 
zadecydować o tym, aby syn rozpoczął naukę jako pierwszoklasista. Problemy lokalowe w SP nr 2 
w Józefowie koło Otwocka w mojej opinii nie gwarantują odpowiedniego komfortu nauki. Rada 
Rodziców naszej szkoły już w ubiegłym roku interweniowała u Burmistrza. W chwili obecnej nie widzę 
żadnych kroków podejmowanych w kierunku rozwiązania problemu, a przecież sytuacja lokalowa 
będzie się pogarszała wraz ze stworzeniem dodatkowych klas pierwszych.

SP nr 11 w Grudziądzu:
Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 1. We wrześniu 2013 naukę rozpocznie 
w niej 12 6-latków. Zostali oni podzieleni i 6 trafiło do klasy 24-osobowej, druga 6 do 26-osobowej. 
Nie ma osobnej klasy dla nich i np. 7-latków z końca roku.
Szatnie wszystkich klas całego zespołu szkół znajdują się w tej samej piwnicy w części gimnazjalnej. 
Pierwszoklasista, żeby dojść z szatni do swojej klasy musi przejść całe gimnazjum, całą podstawówkę 
i wejść po schodach na pierwsze piętro. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej, boiska ani placu zabaw, 
chociaż utworzone są w niej również oddziały zerówki. Gimnastyka klas I–III odbywa się w małej salce.
Począwszy od klasy IV, wszyscy uczniowie chodzą na WF-u do oddalonej około kilometra hali sportowej. 
Bez względu na pogodę, bez względu na to czy WF-u ma miejsce w środku, na początku, czy na końcu 
zajęć. W dodatku muszą zabierać ze sobą nie tylko stroje gimnastyczne, ale również plecaki, których nie 
mają gdzie zostawić.

SP nr 7 w Toruniu:
W klasie pierwszej 31 osób, 11 6-latków i jedno dziecko ze specjalnymi potrzebami bez nauczyciela 
wspomagającego. Tu zapewne biedne będą 7-latki, bo uwaga pani skupi się na tej sporej grupie dzieci 
młodszych, nie mówiąc już o tym jednym uczniu ze specjalnymi potrzebami...

SP nr 24 w Toruniu:
W klasie mojej córki 27 osób i jeden 6-latek. Nawet nie powąchał placu zabaw, który podobno powstał 
specjalnie na przyjęcie jego rówieśników do szkoły. Robi dokładnie wszystko to, co jego rok starsi 
koledzy... a na przerwach biega po betonowym boisku bez ławek, razem z dziećmi z klas 1–6. Chodzi 
na basen, zapina łyżwy i zjada obiad w 10 minut. Jak wszystkie, i tak przestraszone 7-latki.

SP nr 4, Białystok:
Kilkoro 6-latków w klasie z o rok starszymi 7-latkami i dodatkowy „plus/bonus” klasa uwaga liczy 
32 uczniów!

SP nr 15, Opole:
Szkoła ma świetlicę w innym budynku. W zimie dzieci muszą same wychodzić ze szkoły, żeby się udać 
do drugiego budynku, często idą same w kapciach, bez kurtek. Do tego świetlica to tak naprawdę 
stołówka, do obiadu jest tam świetlica, a potem świetlico-stołówka: te same stoliki, jedna sala. Tragedia.

SP nr 132, Warszawa:
Szkoły nie są przygotowane nawet na 7-latki. Zostaliśmy poproszeni o zakupienie tablic korkowych, 
żeby Pani mogła przypinać do nich nowo poznane literki i inne materiały. Teraz prosi się nas o zakup 
zasłonek, bo nie ma czym zasłonić okien przed rażącym w oczy słońcem.
Nie ma pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne dla 6-latków i starszych. Dzieci mają jedynie zajęcia 
recytatorskie i z języka migowego. Może będzie kółko teatralne, ale nic więcej. Dlatego na świetlicy 
często dzieci oglądają bajki. Dzieci jest dużo i jest bardzo głośno.

SP, Biecz:
W mojej szkole (gmina Biecz, woj. małopolskie) jest jedna ubikacja dla chłopców zarówno 7-latków jak 
i 15-latków, brak papieru toaletowego jest standardem. O tablicy interaktywnej możemy pomarzyć, 
komputery w ilości 10 sztuk z 2003 roku, ciągle się zawieszają, 5 słowników języka angielskiego na całą 
szkołę. DVD w sali to rarytas, jak i telewizor. Remonty dokonywane są przez sponsorów (czytaj rodziców) 
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lub ze Stowarzyszenia działającego przy szkole. Brak Internetu bezprzewodowego, a ten co jest w sali 
komputerowej to więcej go nie ma niż jest. Szkoła ma 200 uczniów.

SP nr 84 w Warszawie:
Szkoła przepełniona, dzieci uczą się na 2 zmiany do godz. 17:00. Pozostawiam swoje 6-letnie dziecko 
na świetlicy o 7:45, a lekcje kończy o 17:00. W szatni nikt nie panuje nad dziećmi. Był przypadek, 
że 6-latek sam wyszedł ze szkoły i wrócił do domu, gdzie spędził kilka godzin na klatce w oczekiwaniu 
na powrót rodziców z pracy. Z posiłkami nie lepiej, co miesiąc jest problem i mimo terminowych wpłat 
dziecko nie otrzymuje np. podwieczorku, bo Panie nie mogą się połapać czy dziecko powinno 
go otrzymać czy nie.

SP i Gimnazjum nr 3 w Kobyłce:
Sytuacja w świetlicy i na korytarzach DRAMATYCZNA! Świetlice są dwie, dla starszych dzieci z klas 2–4 
to pomieszczenie bez okna i tym samym dostępu świeżego powietrza oraz światła dziennego (jedynie 
jeden świetlik w suficie – koszmar!). Powierzchnia tego pomieszczenia to około 25 m², w godzinach 
szczytu ściśnięta jest nawet 50 dzieci. Proszę mi wierzyć, byłam tego naocznym świadkiem, a moje 
dziecko musiało w takich warunkach gnić! Inaczej nie można nazwać przebywania w takim 
pomieszczeniu.
Druga świetlica dla dzieci 5–7 lat nie wygląda lepiej. Co prawda jest w normalnej sali lekcyjnej, ale ilość 
dzieci przyprawia o ból głowy. W ostatnim tygodniu miało tam miejsce samowolne wyjście ucznia 
I klasy ze świetlicy, które oddaliło się na 2 km od szkoły! I kto mi powie, że ktoś nad tym panuje?
Sale dla klas „0” są zrobione z wnęk korytarza, powierzchniowo bardzo małe, grupy po 25 dzieci, 
dramat!
Stołówka nie może pomieścić wszystkich! Szatnie pękają w szwach!

SP nr 9 w Olkuszu:
Podstawówka i gimnazjum nie są całkiem od siebie „odseparowane”, chociaż mają osobne wejścia 
bywa, że dzieci z obu szkół się spotykają – chociażby przy salach gimnastycznych właśnie. Budynek 
szkół jest ocieplony i ma wymienione okna, jednak w środku nie jest wyremontowany. W salach głównie 
stare, wysłużone meble. Udogodnień dla maluchów nie zauważyłam prócz niewielkiego dywanika. 
Łazienki w fatalnym stanie. Brak papieru, mydła, ręczników. Brak stołówki. Jest świetlica, ale tam pod 
opieką jednej/chyba na zmianę dwóch pań jest cała grupa dzieci. Zajęcia dodatkowe? Jakieś kółka 
zainteresowań są – przedmiotowe, dla chętnych oraz zajęcia wyrównawcze.

SP nr 56 w Łodzi:
Moja córka obecnie jest uczennicą klasy 4. Przez ostatnie 3 lata rodzice składali się na: papier, ksero, 
papier toaletowy, mydło. Przynosiliśmy do szkoły zszywki, spinacze, długopisy; kupiliśmy tablice 
korkowe, a inni rodzice dywan. W ubiegłym roku dyrektor załatwił używane meble i rodzice wywozili 
stare, malowali klasy (za własne pieniądze kupując farby, środki czystości itp.), sprzątali, myli okna, prali 
wykładziny, zasłony, rolety.
Na świetlicy jest przepełnienie, więc dzieciaki faktycznie rozdzielane są po klasach (odbierałam stamtąd 
córkę) a dzieci z klas 4–6 raczej nie są mile widziane na świetlicy z powodu braku miejsc.

SP nr 17, Rzeszów:
W kwestii przygotowania szkoły... BRAK TABLICY W KLASIE! To po prostu jakaś paranoja, niebawem 
będą uczyć się literek. Zabawki przynoszą rodzice i są pożyczane ze świetlicy. Dywan i szafki klasowe 
Panie musiały organizować same. Medal dla nich za to całe zaangażowanie... :((

SP nr 52, Częstochowa:
Szkoła podstawowa (im. Małego Powstańca) razem z gimnazjum (im. Orląt Lwowskich). Szkoły te są 
ZUPEŁNIE NIEPRZYSTOSOWANE do przyjęcia 6-latków. Obie szkoły mają wspólne wejście i korzystają ze 
wspólnej stołówki. Maluchy są gnębione przez młodzież gimnazjalną (zamykane w toaletach, wyrzucane 
z kolejki po obiad na stołówce, gimnazjaliści plują dzieciom do talerzy). Dzieci płaczą i często są tak 
zastraszane, że boją się nawet zgłosić to dyżurującemu nauczycielowi.

SP nr 2 w Głogowie:
Do dziś nie ma żadnego boiska przeznaczonego dla maluchów (a było obiecane), w klasach I–III 
są wprawdzie dywaniki, ale i tak dzieci z niego nie korzystają tak często, jak miały (ponoć mogły się 
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także na nich bawić). Świetlica jest jedna, niezbyt duża, tak jak i stołówka. Dzieci muszą zdążyć zjeść 
obiad na przerwie 15-minutowej! Muszą dojść do stołówki, znaleźć miejsce, wziąć obiad, zjeść, odnieść 
naczynia i wrócić do klasy. O odpoczynku nie ma już mowy. Do szkoły uczęszcza około 420 uczniów, 
z czego w klasach I jest około 80 dzieci. W II i III podobnie.
Książki i program nie są kompletnie przygotowane do tej reformy. Sami nauczyciele mówią, 
że podręczniki (np. „Nasza Klasa”, Wydawnictwo MAC Edukacja) nie są przystosowane dla niektórych 
uczniów 7-letnich, a co dopiero dla uczniów 6-letnich.

SP, Warszawa:
Mój synek chodzi do zerówki, zerówka jest w warszawskiej szkole. Klasa jest usytuowana na drugim 
piętrze, stołówka na parterze. 3 razy dzienne dzieci wędrują przez całą szkołę, aby dostać się na posiłek, 
w czasie lekcji jest spokojnie, ale już podczas przerwy jest gwar, bieganina i oczami wyobraźni widzę 
jak te nasze maluszki spadają ze schodów. Mam to szczęście, że mogę odbierać dziecko około 14:00 
ze szkoły tylko teoretycznie, bo do około 15:30 są zajęcia dodatkowe: muzyka, gimnastyka korekcyjna, 
angielski w efekcie odbieram dziecko o 15:30 zmęczone, nawet nie ma siły i ochoty na spacer do parku. 
W domu nie pozwala włączyć radia, tylko potrzebuje ciszy, co jest dla mnie świadectwem, że zbyt dużo 
bodźców działa na młody organizm.

SP nr 4, Myślenice:
Mamy świetlice – 3m/4m, a w niej 75 uczniów – świetlica działa do 16 godziny. Burmistrz nie wyraził 
zgody na zwiększenie ilości godzin świetlicowych, wiec działa od 11:30. Na taką ilość uczniów jest jedna 
pani. 12 metrów podzielić przez 75 osób = 0,16 na jedną osobę. Czy to jest świetnie przygotowana 
szkoła dla uczniów? Czy w klasie gdzie jest 28 dzieci (Burmistrz nie wyraził zgody na podzielenie klasy) 
nie ma na nic miejsca – nawet nie ma jak dobrze, wygodnie ściągnąć krzesełka.

SP nr 9, Skierniewice (w Zespole Szkół Integracyjnych):
Świetlica jest za mała. Obok świetlicy jest stołówka – przerwa obiadowa trwa 20 minut, ale dzieciaki 
muszą dojść i wrócić. Nie mają nawet 15 minut na zjedzenie obiadu. Szatnia jest za mała – boksy są za 
małe – jest ciasno i momentami mało bezpiecznie. Papier toaletowy, ręczniki papierowe, papier ksero 
– albo trzeba się składać, albo donieść do szkoły. Papier toaletowy jest w klasie, nie w toalecie!

SP nr 112 w Warszawie:
Szkoła nie była w stanie pomieścić uczniów 1 klasy oraz dzieci zapisanych do zerówki w roku szkolnym 
2313/2014, zatem gmina wiosna 2013 pilnie poszukiwała budynku zastępczego, w którym mogłyby się 
odbywać lekcje. Jeszcze w czerwcu 2013 nie było wiadomo, gdzie będą się odbywały lekcje. Gmina 
zastanawiała się nad wynajęciem budynku z salami od kościoła przy ul. Głębockiej, w rezultacie został 
przystosowany budynek przy ul. Ostródzkiej, gdzie lekcje odbywają sie w systemie zmianowym i tak 
dzieci w zerówce 3 razy w tygodniu maja zajęcia od 13 do 18.

SP nr 8, Legionowo:
– klasy 1–3 nie są oddzielone od pozostałych (wspólne wejście),
– stołówka: pierwszoklasiści po 2–3 tygodniach chodzą na stołówkę sami. W tym samym czasie 
korzystają ze stołówki klasy 1–6 (jest tylko jedna przerwa obiadowa – druga jest dla gimnazjum),
– ze świetlicy (przepełnionej – opiekunki często mówią przez mikrofon, żeby ktoś coś usłyszał) dzieci na 
lekcje idą same.

SP nr 6 w Grodzisku Mazowieckim:
Są w szkole 3 pierwsze klasy po 30–31 uczniów. Zabrakło podobno 6 dzieci, by była jeszcze jedna 
pierwsza klasa. Więc nie ma po maksymalnie jak 25 dzieci tylko więcej...
Dywan w klasie? Jaki dywan? Nie ma żadnego dywanu są tylko ławki od tablicy po koniec klasy. 
Współczuję dzieciom 6-letnim w pierwszej klasie. Pomijając poziom nauczania – ale tu uwaga 
do programu, a nie do szkoły, czy nauczyciela – zaniżony, by dostosować do młodszych dzieci. Dużo 
kolorowania w pierwszej klasie to chyba nieporozumienie.
Bezpłatna szkoła, do której trzeba kupić wszystko – pomijając coraz droższe książki, po papier toaletowy, 
papier do drukarki, mydło i ręczniki kończąc na dobrowolnym kwiatku w doniczce. O dywanie nie 
wspomnę, bo i tak nie ma co go pod ławki kłaść...
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SP nr 4, Warszawa:
Przepełnione klasy po 29–30 uczniów, praca na dwie zmiany – druga zmiana kończy o 17:00!
Dotyczy to, na ten moment klas 0, których jest od A do N! Są w nich 5- i 6-latki. Za rok wszyscy będą 
w klasie 1, a szkoła magicznie nie powiększy się do takich rozmiarów, żeby praca odbywała się 
na 1 zmianę.

SP nr 4, Morąg:
Pierwsze klasy są w dwóch budynkach.
Szczęśliwcy z budynku „starego”:
–  sala jest tak „duża”, że na zebraniu rodzice zaczęli szukać miejsca dla 13 ławki (25 osób w klasie, 

a było zagrożenie że zamiast 3 klas będą 2 – nie wiem, jak to miałoby się odbywać...);
–  na pytanie, czy dzieci mogłyby zostawiać część podręczników w szkole odpowiedź jest jedna: 

„Proszę kupić zatem meble, bo nie mamy, gdzie ich włożyć”;
–  dzieci mają dostęp do sali gimnastycznej raz w tygodniu – na pytanie, gdzie odbywają się pozostałe 

lekcje wychowania fizycznego, jest jedna odpowiedź, „między ławkami lub na korytarzu”; – chyba 
to polega na chodzeniu gęsiego na paluszkach, bo jak inaczej?;

–  o dywan nikt nie śmiał zapytać;
–  dostęp do sali komputerowej na papierze – dzieci były raz w ciągu miesiąca;
–  szatnia– pomijając rozmiary, na pytanie czy nie można umieścić wieszaków niżej, aby choć wyższe 

7-latki mogły powiesić samodzielnie swoje ubrania i pomóc młodszym kolegom;
–  świetlica to jedna sala ze stołówką;
–  wspólne toalety ze starszymi klasami są w takiej odległości od sali, że maluchy nie dobiegają na czas.
Szczęśliwcy z budynku nowego:
–  system zmianowy plus redukcja zatrudnienia powodują, że nie ma komu przyprowadzić dzieci na 

obiad/świetlicę do drugiego budynku, lub przyprowadzić z obiadu/świetlicy;
–  brak dostępu do sali komputerowej;
–  szatnia na korytarzu.

SP nr 185 w Warszawie:
Trzy razy w tygodniu zaczyna lekcje o godzinie 11:45. Tak było od pierwszej klasy – co prawda w latach 
ubiegłych chodził dwa razy na drugą zmianę. Teraz kończy lekcje o 16:10. Jest zmęczony, rozkojarzony. 
Nie ma kiedy odrobić lekcji. Pójść na dodatkowe zajęcia. Mój dzień z rana jest zdezorganizowany, zanim 
zaprowadzę go do szkoły. Do świetlicy jest mi go szkoda posyłać. Tam hałas i huk. Pełno dzieci.

SP w Plewiskach:
Syn za rok ma iść do I klasy. Z tego co wiem, ma być wtedy o zgrozo 9 pierwszych klas – jest to 
informacja z września tego roku, a biorąc pod uwagę, że osiedla wyrastają u nas jak grzyby po deszczu, 
do września 2014 można się spodziewać jeszcze większej ilości dzieci. Szkoła jest mała, a już po 
rozbudowie. Na chwilę obecną najwięcej jest 5 klas, a już i tak dzieci chodzą w trybie zmianowym. 
Nawet jeżeli klasy są przystosowane do 6-latków to na pewno nie dla takiej ilości dzieci.
Mogę jedynie się wypowiedzieć na temat boiska, które nie jest przygotowane, samego dziecka bym 
tam nie zostawiła – dwie metalowe bramki i niby trawnik, który kawałkami jest po prostu plackiem 
ziemi, kosz i kawałek asfaltu, atak to jakieś górki, wystające krawężniki, z 4 ławeczki kilka drzew, ale 
ciężko w upalny dzień znaleźć „kawałek” cienia .

SP, Kuźnia Raciborska:
Szkoła ma świetlicę szkolną czynną do 15:00.

SP w Rudach:
Córka w szkole jest ponad 8 godzin, nie korzysta ze stołówki szkolnej, bo nie jest wstanie odebrać i zjeść 
posiłku nie spóźniając się na lekcje.

SP nr 81 w Gdańsku:
Dzielnica Osowa. Szkoła na dzień dzisiejszy przepełniona – uczęszcza do niej prawie dwa razy więcej 
dzieci niż zakłada budynek i jego przystosowanie. Na dzień dzisiejszy jest 8 klas pierwszych, 6 zerówek. 
Za rok – przy założeniu ze idzie obowiązkowo do szkoły 1,5 rocznika to tych klas będzie znacznie więcej, 
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co już mnie przeraża. Teraz już jest system zmianowy, to za rok będą 3 zmiany? Porażka. Świetlica 
oczywiście przepełniona – jak w ogóle się do niej dziecko dostanie.

SP w Nałęczowie:
W toaletach są przestawne podesty (niebezpieczeństwo, że dziecko spadnie), aby mogły dzieci dostać 
do umywalek. Brak „niskich” klozetów. Świetlica jest przepełniona (1 opiekun). Brak placu zabaw.

SP nr 35, Szczecin:
To jedna z najlepszych szkół w mieście (wyniki). Obecnie uczy tam się około 900 dzieci. Toalety – z lat 
80. Pourywane deski sedesowe, wysokie, niedostosowane do wzrostu dzieci kibelki (moje dziecko ma 
104 cm wzrostu). Drzwi, kafelki itd. wysłużone i brudne. Zajęcia dla czterech zerówek 2–3 razy 
w tygodniu do 17:00. Dzieci ze świetlicy nie wychodzą na plac zabaw i boiska (obok szkoły), bo pani 
jest tylko 1–2, a dzieci 30–40 w jednej sali. Każdy może wejść do szkoły, bo jest jedna woźna, a dwa 
wejścia. Szatnia – dzieci z wszystkich roczników, siatki, straszny hałas. A jak będzie wyglądała 
zmianowość w ciągu najbliższych dwóch lat, kiedy będzie 1,5 rocznika dzieci?

SP nr 95, Kraków:
Co roku kupujemy do szkoły różne rzeczy, parę lat temu zaczynaliśmy nawet od tablicy i mebli do klasy, 
malowania klas itd. W tej chwili kupiliśmy żaluzje, bo szkoły na to nie stać. Generalnie większość 
wyposażenia jest z ubiegłych lat. Składamy się na ksero i środki czystości.
Większość klas jest około 30 osobowych i niestety „kącik” do zabawy dla dzieci młodszych to fikcja 
(mimo starań wychowawców), ponieważ ławki ustawione są prawie równo z biurkiem nauczyciela. 
Ze względu na dużą ilość dzieci świetlica (10 PLN/miesiąc) jest przepełniona i dzieci „rozkładane są” 
po wolnych od lekcji klasach. Placu zabaw nie ma wcale (jest w planach), tylko asfaltowe boisko przed 
szkołą. Stołówka z małą jadalnią (dzieci jedzą w rożnych godzinach) – oczywiście wynajęta firmie 
zewnętrznej – na razie działa. Obiady po 7 PLN, co nie jest wygórowaną ceną jednak prawie 2 razy 
wyższą niż poprzednio (3,8), gdy stołówka należała do szkoły.

Szkoła Muzyczna, Lublin:
Szkoła jest straszna – jest to głęboki PRL. Łazienki teraz modernizowane już jakoś wyglądają, ale sale 
pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Dzieci nie mają własnej Sali, w której by mogły pozostawić 
książki. Świetlica maleńka przeznaczona dla dzieci wszystkich klas 1–3, konsekwencją czego jest selekcja 
dzieci i nie wszystkie mogą uczęszczać do niej, bo się po prostu nie mieszczą. Szatnia wielkości 3 m dla 
5 klas równocześnie i zarazem „przechowalnia” instrumentów. Korytarz szerokości 1,5 m i miejsce, 
w którym czekają starsze dzieci – gimnazjum i liceum na swoje lekcje, więc jak taki maluszek się 
już przedrze przez korytarzyk, to już jest sukces.

SP w Czerwinie:
Brak sal lekcyjnych dla uczniów. Brak dużej świetlicy i brak stołówki – zastępuje ją w czasie przerwy 
klasa. Bardzo mała szatnia, w ogóle niedostosowana do obecnych potrzeb.

SP nr 122, Łódź:
Dwa budynki. Szkoła po remoncie dachu. Okna w większości z czasów budowy, ciągle przed 
termomodernizacją. Może będzie.
Budynek A: klasy I–III. Poszczególne klasy mają swoje sale. Ćwiczenia i książki nosi się do domu, zadane 
lekcje. W klasie materiały plastyczne. Liczebność klas około 24 dzieci. Cztery klasy w roczniku. Nie ma 
wolnych sal.
Budynek B: klasy IV– V. Świetlica (zapisanych ponad 200 dzieci, bardzo ciasno. Sala większa i mniejsza. 
W godzinach szczytu tłok). Stołówka. Sala gimnastyczna. Trzy, cztery klasy w roczniku. Nie ma wolnych 
sal. System pracowni – dzieci wędrują od sali do sali. Nie ma szafek na przybory szkolne. Wszystko się 
nosi. Ostatnio dzięki uprzejmości wychowawczyni duże bloki rysunkowe są zostawiane w klasie Pani.
Na zewnątrz plac zabaw wybudowany w końcu ubiegłego roku. Boiska przed remontem. Który może 
będzie.
Fatalny stan sanitariatów. Dziewczęce nie widziały remontów od kilkudziesięciu lat. Dziecko w pierwszej 
klasie nie chciało chodzić do toalety.
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SP nr 42, Warszawa:
Są takie kolejki na przerwie do toalet za małe dzieci nie zdążą skorzystać, a na lekcji wyjść nie wolno 
i w efekcie dziewczynka zsiusiała się na krzesło! 7-latka, co za stres!

SP nr 94 w Warszawie:
Lekcje na dwie zmiany. 30 i więcej osób w klasie. W świetlicy 3 klasy naraz (świetlica w klasie). Szatnia 
w węźle cieplnym. Niedostosowany materiał dla 6-latków (testy takie same dla 7-latków). Niedostosowana 
metodyka nauczania do maluchów, problemy emocjonalne Brak szafek, bardzo ciężkie tornistry z uwagi 
na niemożność trzymania książek w szkole.

ZSO w Wolicy:
Dzieci w klasie jest 24 (12 chłopców i tyleż samo dziewczynek) rozbieżność wiekowa 5–7, sala w, której 
przebywają dzieci przez 6 godzin dziennie niewielka, wręcz za mała. Pierwsze 2 dni dzieci siedziały, 
leżały, bawiły się i JADŁY na gołej podłodze, gdyż nie było ani ławek, ani krzesełek, ani nawet wykładziny. 
Docelowe ławki dotarły w zeszłym tygodniu. Po ich ustawieniu sala jest jeszcze ciaśniejsza i może 
dobrze że dużo dzieci choruje, bo frekwencja w klasie jest mniejsza. Zejście do szatni i wyjście z niej 
– tu jakiejkolwiek poręczy brak, a schody dość śliskie. Zejście dzieci na obiad 25 dzieci i 1 wychowawczyni 
i te same schody bez poręczy. Nawet papier toaletowy musieliśmy przynieść, żeby dzieci miały w razie 
czego, bo często w toalecie go brak.

SP nr 1, Murowana Goślina:
Mała, kameralna szkoła i super wychowawca, ale...
–  szatni nie ma w ogóle...
–  świetlica jest jedna dla wszystkich dzieci, jest także jednocześnie stołówką (czasem hałas jest taki, 

że pani prosi woźną o klucz od jakiejkolwiek wolnej sali, że tam chętne dzieci mogły odrobić lekcje, 
ale nie zawsze wolne sale są...),

–  boiska brak, dzieci w czasie przerw siedzą w szkole (boisko jest remontowane i to potrwa cały rok jak 
uprzedził dyrektor). Przy okazji warto wspomnieć, że o remont boiska walczyli rodzice, wydusili 
dosłowne z burmistrza te pieniądze...

–  wiele klas nadaje się do remontu, ale zostaną wyremontowane tylko, jeśli zrobią to rodzice (zrzuta 
na farby lub załatwiony sponsor – to wiem od rodziców ze starszych klas),

–  w ubiegłym roku rodzice organizowali różne festyny i prowadzili zbiórkę pieniędzy na piłki na WF... 
(dzieci robiły kartki świąteczne, które były sprzedawane na ten cel).

SP, Odrzykoń:
Są 2 I klasy po 15 uczniów w każdej, w obu klasach do 1 dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Maja to być tzw. klasy integracyjne.
Klasa mojego dziecka wygląda we wrześniu tak, że dzieci siedzą tylko w ławkach. A jeśli na podłodze 
to bez dywanu, pod drzwiami na „gołej” zimnej ziemi, bo dywanu brak. Jedna z dziewczynek podarła 
spodnie bo listwa przypodłogowa w klasie jest roztrzaskana, sala z odzysku, no bo trzeba było gdzieś 
wsadzić dzieciaki, aby dostać etat dla nauczycieli.
Nauczyciel stażysta bez wykształcenia „pod” dziecko niepełnosprawne – na pytania o nauczyciela 
wspomagającego – klasa integracyjna – matka chorego dziecka otrzymała odpowiedź, że tylko wtedy 
jak jest 3 dzieci z dysfunkcją w klasie. Na pytania o dywan i przeniesienie do innej większej klasy 
– dyrektor odpowiada, że poszuka starego chodnika w domu... W efekcie jeden majętniejszy rodzic 
zakupił dywan na własny koszt.

SP nr 6, Pruszków:
Oddział przedszkolny w tej szkole (można się tylko domyśleć, że w klasie pierwszej nie jest lepiej):
1.  Są dwie klasy „0”. Do grupy „0”a uczęszcza 29 dzieci.
2.  Zajęcia są zmianowe tj. semestr na rano (7:30 do 12:30 lub 13:00), semestr na popołudnie (12:00 do 

17:00 lub 17:30).
3.  Łazienki z których korzystają 5–6-latki są łazienkami ogólnodostępnymi, a tzn., że może z niej 

korzystać 5-latek, jak i 12-latek.
4.  Na terenie szkoły nie ma placu zabaw. 
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SP w Zelgnie:
Głównym problemem jest pora dojazdu autobusu do szkoły. Mój jeszcze 4-latek (rocznik już 2008), 
chodząc do „zerówki” na przystanku, skąd odbiera go szkolny autobus, musi stawić się na godzinę 
6:35, bo za parę minut odjeżdża autobus. Skutkiem tego jest codzienne wstawanie o godzinie 6:00.

SP nr 1 w Drezdenku:
Obecnie są cztery oddziały klas pierwszych. Dzieci chodzą w tej chwili na zmiany (jak dojdzie następne 
1/2 rocznika 2008 to chyba zaczną chodzić w sobotę), niekiedy lekcje kończą się około 16:30.
Jedna z klas dla pierwszoklasistów (obecnie klasa II – rok szkolny 2012/2013) znajduje się przy schodach, 
przy wychodzeniu z lekcji wystarczy chwila nieuwagi i jedno dziecko może popchnąć drugie – dziecko 
może spaść.
Ubikacje dla dzieci są albo piętro niżej, albo piętro wyżej od klas pierwszaków. Do tego chłopcy muszą 
przebiec przez cały długi korytarz.
Pracownia komputerowa (kl. II) jest tak wyposażona, że dwoje dzieci siedzi przed jednym komputerem 
lub wcale nie korzystają.
W zeszłym roku szkolnym w klasach pierwszych wcale nie było kącika zabaw, dzieci siedziały całe 
45 minut w ławce.
W klasie są szafki, jednak dzieci noszą całe zestawy książek ze sobą.
Boisko szkolne jest wspólne dla całej społeczności szkolnej, brak placu zabaw dla 6-latków, wszyscy 
biegają i nie patrzą na maluchy, moja córka będąc w szkole (była odebrać starszego kolegę), na przerwie 
została potrącona i upadła.
Logopedy w szkole brak.
Program jest bardzo napięty, dzieci mają bardzo dużo zadawane do domu, odrabianie ich zajmuje dużo 
czasu.

SP w Mrokowie:
Świetlica w szkole: TYLKO dla dzieci rodziców pracujących. Są 4 świetlice: dla klas 1, 2, 3, oraz 4–6. 
Dzieci z klas pierwszych mają świetlicę wielkości małej sali lekcyjnej. Zasadniczo za każdym razem mam 
wrażenie, że na świetlicy ma być cisza i spokój... dzieci siedzą w kółku i w coś się bawią, czasem oglądają 
telewizję, na pewno mają też czas wolny. Jest jednak coś co mnie przeraża, a mianowicie DŁUGA 
PRZERWA– dzieci ze świetlicy muszą ją opuścić, wybiegają na korytarz, a w świetlicy w tym czasie ma 
być cisza i spokój. Mam wrażenie, że w tym czasie nikt nie interesuje się, co się z dzieckiem dzieje.

SP nr 3 w Mikołowie:
Infrastruktura jest w miarę OK, toalety osobne, świetlica bardzo dobra. W tym roku szkolnym nie ma 
klasy 6-latków, tylko łączone z 7-latkami. Duży problem to system oceniania. W klasach I–III obowiązuje 
sześciostopniowa skala ocen (1 p – 6 p) i dzieci są normalnie oceniane w tej skali od początku pierwszej 
klasy. Nierzadkie są oceny 3 p ze sprawdzianu, z pisania itp., czy 1 p za brak zadania (bo dziecko 
zapomniało zadania lub zeszytu). Dziecko nie ma tutaj możliwości nadrobienia nierówności rozwojowych 
bez poczucia porażki. Już od drugiej klasy przyznawane są wyróżnienia za wyniki w nauce i oczywistym 
jest, że dzieci rozwijające się wolniej stoją tutaj na straconej pozycji...

SP w Kobylnicy:
Szkoła nie posiada szatni. Kurtki dzieci wiszą na wieszaczkach na korytarzu i to w wielkim ścisku 
i bałaganie.
Bardzo dużym minusem jest fakt, że świetlica w szkole jest zarówno świetlicą, jak i stołówką. 
Na świetlicy mieści się około 6 stoliczków, z których korzystają dzieci przebywające na świetlicy, jak 
i dzieci, które jedzą obiadki. Obiadki wydawane są również w świetlicy, gdyż kuchnia połączona jest 
ze świetlicą.
Niby zerówkowicz i pierwszoklasista ma się jeszcze bawić i uczyć przez zabawę, a w rzeczywistości jest 
tak, że większość czasu dzieci w naszej szkole spędzają w ławeczkach szkolnych i mają dwie przerwy 
po 20 minut na zabawie! Dodam, że w pierwszej klasie moja córka musiała już umieć czytać i pisać.
Dzieci 5-letnie i 6-letnie, które w tym roku dołączyły do szkoły, chodzić będą na dwie zmiany ranną 
i popołudniową (druga zmiana jest na 12:30 do 18!).
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Zerówki w SP 1 w Legionowie:
Szkoła jest trzyzmianowa i co chwilę zmieniany jest plan lekcji, bo okazuje się, że brakuje sal na zajęcia 
dodatkowe. Niesprawdzane są osoby odbierające dzieci.

SP, Warszawa-Praga Południe:
W szatni brakuje odpowiedniej ilości wieszaczków i szafek na buty dzieci, w klasie dzieci nie mają 
własnych szafek, więc codziennie muszą nosić cały plecak z wyposażeniem. Plecak waży ponad 6 kg. 
Do 16:00 są w świetlicy przeznaczonej również dla zerówki, od 16:00 do 18:00 w małej sali ze 
wszystkimi rocznikami. Dziecko ma zadawanych kilka stron pracy domowej w podręczniku, co nieraz 
zajmuje 2–3 godziny pracy w domu, bo na świetlicy jest za duży hałas, by odrabiać lekcje. Po pierwszej 
klasie nie umie czytać, tylko „duka”...

SP 185 w Warszawie tzw. UNICEF
Nie posłałam swojego 6-latka do szkoły, chociaż nawet w trakcie składania dokumentów spotkałam się 
z pytaniem – takie duże dziecko to już chyba do szkoły powinno iść.
Wybrałam zerówkę, ponieważ moje dziecko (z końca roku) nie było jeszcze emocjonalnie dojrzałe do 
pójścia do szkoły.– Niestety, zerówka jest w tej samej szkole, szatnia razem ze szkołą, brak jakiegokolwiek 
wsparcia ze strony Pani.
Zerówka w SP nr 185, Warszawa:
Kilka razy odebrałam dziecko – nikt nawet nie zwrócił uwagi na to, że zostało odebrane. W szkole są 
WSZY.

SP nr 158 w Krakowie:
Nie jest to szkoła, do której należymy według rejonu, ale zdecydowałam się jednak dowozić dziecko, 
gdyż moim zdaniem szkoła ta dawała największe możliwości rozwoju intelektualnego w godzinach 
porannych!. Oczywiście placówka ta nie jest pozbawiona mankamentów – myślę tutaj o zatłoczonej, 
słabo zaopatrzonej w pomoce dydaktyczne świetlicy, gdzie nauczyciel od czasu do czasu używa 
gwizdka, by uciszyć tłum dzieciaków oczekujących na zajęcia.

SP nr 53, Kraków:
Szkoła jest tak przepełniona, że Osiedle Europejskie przypisano do szkoły w dawnej wsi Skotniki 
(obecnie część Krakowa). Mieszkając na OE, moja znajoma może w miarę cywilizowany sposób dojść do 
SP53 (chodnik), zaś do Skotnik prowadzi stara, wąska, ale dość ruchliwa droga bez pobocza i chodnika. 
Zimą, gdy na poboczu leży śnieg, błoto, auta jeżdżą szybko i chlapią (a odprowadzając dziecko do 
szkoły trzeba wziąć ze sobą jeszcze młodsze w wózku), to te 2–3 km to nie lada wyprawa! A autobus 
do Skotnik jeździ zbyt rzadko!

SP, Kraków:
Klasa druga mojej córki to klasa mieszana z przewagą dzieci 8-letnich. Stołówka szkolna – ajent, obiady 
kosztują 9 zł, ludzie dorośli z zewnątrz mogą wykupić obiady i przychodzić na stołówkę szkolną, brak 
osobnego wejścia, Każdy do szkoły może sobie wejść.
Ubikacje – brak desek, papieru, ogólnie lata 80.
Szatnia – na korytarzu przy wejściu na świetlicę, dzieci mają kluczyki do szafek, jedna szafka na dwoje 
dzieci, ustawienie szafek jedna na drugiej – jeśli dziecko jest niskie, nijak nie może sobie zawiesić kurtki, 
a czasem i otworzyć szafki czy zamknąć.






