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                                                                               Pan 
                                                                               Mateusz Morawiecki 
                                                                               Prezes Rady Ministrów 
 

                                                       
Szanowny Panie Premierze 

     W imieniu samorządów lokalnych z Wielkopolski, zwracam się do Pana Prezesa Rady 
Ministrów o przystąpienie do konsultacji społecznych z samorządami lokalnymi w sparwie 
nakreślenia standardów bezpieczeństwa powrotu uczniów do szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych.  
     Zakomunikowana 29 kwietnia br. decyzja o możliwości otwarcia żłobków i przeszkoli, 
była dla większości organów prowadzących sporym zaskoczeniem. Uwarunkowania 
epidemiologiczne i nakreślone procedury zostały ustalone arbitralnie bez udziału 
przedstawicieli JST oraz dyrektorów i pracowników jednostek, którzy odpowiadają za 
bezpieczeństwo najmłodszych. 
      Biorąc pod uwagę powyższe, liczymy na zaangażowanie nas w przypadku 
podejmowania decyzji w sprawie stopniowego otwierania szkół. Aktualnie czasowym dla 
nas punktem odniesienia jest nakreślony termin 25 maja, do którego placówki są zamknięte. 
Do tego momentu chcielibyśmy nie tylko poznać zasady organizacji przebywania dzieci        
w placówkach, nakreślone przez odpowiednie ministerstwa, ale także mieć możliwość 
wypowiedzenia się w tej sprawie. W naszej opinii należy wziąć pod uwagę nie tylko wielkość 
placówek i liczbę uczęszczających do nich dzieci, ale również lokalne uwarunkowania 
rozprzestrzeniania się epidemii, co bezpośrednio wpływać może na zagrożenie 
zachorowania wśród uczniów. Nie bez wpływu na rozłożone w czasie procedury, powinna 
mieć możliwość zapewnienia odpowiednich środków ochronnych, których w naszej opinii 
dystrybucją powinny zając się odpowiednie jednostki rządowe. Realia organizacji życia 
szkolnego powinny być również zależne od liczby pracowników zatrudnionych                           
w poszczególnych placówkach. Być może w pewnych przypadkach zasób kadrowy 
powinien ulec zwiększeniu, co również powinno zostać skalkulowane w przypadku 
opracowywania planu organizacyjnego i finansowego działania. 
     Powyższe uwagi stanowią jedynie wycinek obszarów, które powinny zostać starannie 
zaplanowane, aby uniknąć zaskoczenia lub niepewności w podejmowaniu decyzji. Chcemy, 
aby podstawą do konkretnych działań, były jasne i przemyślane procedury, a nie luźne 
zalecenia, nie gwarantujące pełnego bezpieczeństwa młodych ludzi.  
     Czując pełną współodpowiedzialność za ten ważny akt, liczę na włączenie organów 
prowadzących w nakreślenie procedur i ram czasowych realizacji zadań.   
     

                                               Z poważaniem 

                                                                                              Jacek Gursz  
 
                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 

 
 

Do wiadomości: 
1. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski 
2. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski 
3. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg  


