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w dniu 13 maja 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego 

Zaplanowany od 6 maja powrót dzieci do żłobków i przedszkoli spotkał się niekoniecznie z pozytywnym 

odbiorem, pomimo że wszyscy już chętnie wróciliby do normalności. 

Wydawałoby się, że taka wiadomość ucieszy zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Niestety, to, co zapro-

ponował rząd, nie nadaje się do zastosowania, a na pewno nie na już i nie z takimi wytycznymi. Nie jest moż-

liwe, aby samorządy w tak krótkim czasie przeprowadziły z sukcesem tak ogromne przedsięwzięcie. Zupełnie 

też niezrozumiałe jest obarczenie samorządów całkowitą odpowiedzialnością za zdrowie i życie dzieci oraz 

pracowników oświaty w sytuacji panującej pandemii, kiedy w naszym kraju liczba zachorowań na COVID-

19 ciągle rośnie, a w niektórych województwach, w tym śląskim, przypadków chorobowych jest drastycznie 

dużo. 

Może warto by było, aby rząd pochylił się nad swoim pomysłem nie tylko w sferze przekazania lakonicz-

nych informacji i wytycznych, ale poprzez szczegółowe opracowanie zasad, w zależności np. od specyfiki 

danej placówki, środowiska, w którym funkcjonuje, infrastruktury, stanu zatrudnienia. Bo nie można uogól-

niać, bo nie każdy żłobek czy przedszkole są takie same. W jednym przedszkolu sala dydaktyczna ma wy-

miar 60 m
2
, czyli jest 5 m

2
 na 1 dziecko, gdy jest 12 dzieci w grupie, zaś w sąsiednim przedszkolu wymiar 

sali to tylko 20 m
2
, czyli na 1 dziecko jest 1,7 m

2
 w przypadku 12 dzieci w grupie. Czy zatem w jednym 

i drugim przedszkolu będzie można zachować te same warunki bezpieczeństwa? Może nie powinno tu cho-

dzić o liczbę dzieci, a po prostu o metraż. 

Kolejną kwestią jest wybór dzieci, które będą mogły przychodzić do przedszkola, i tych, które będą mu-

siały pozostać w domu. I znów należy tu zwrócić uwagę na specyfikę danej placówki. Do jednej uczęszczają 

dzieci, których rodzice w większości nie pracują, i tam nie będzie problemów z zapewnieniem miejsca dla 

potrzebujących, ale są też przedszkola, w przypadku których 100% rodziców pracuje i są wśród nich lekarze 

pielęgniarki, nauczyciele, policjanci, strażacy, ekspedientki, kucharze, elektrycy itd. Co wtedy? Kto ma 

pierwszeństwo? 

Odrębną sprawą jest stan zatrudnienia danego przedszkola. Wiemy, że osobami najbardziej narażonymi na 

zakażenie koronawirusem są osoby starsze, ale przede wszystkim te, które mają choroby współistniejące. 

I tutaj mamy bonus dla nauczycieli, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia. Premier ogłosił, że ci nauczy-

ciele mogą pozostać w domu. Mogą np. w tym czasie prowadzić zdalne nauczanie dla dzieci, które nie będą 

korzystały z usług przedszkola. Ale co z nauczycielami i pracownikami administracyjnymi i obsługowymi 

poniżej sześćdziesiątego roku życia, ale posiadającymi jednostki chorobowe, często bardzo poważne? Czy te 

osoby będą bezpieczne? Tym bardziej że dzieci i pozostali pracownicy będą przebywać w pomieszczeniach 

przedszkola bez maseczek. I znów chyba nie chodzi tu stricte o wiek, ale przede wszystkim o potencjalne 

zagrożenie dla osób najbardziej narażonych na zakażenie. 

Tu nasuwa się pytanie à propos używania maseczek: czy wszyscy pracownicy żłobków i przedszkoli 

w ogóle już nie będą musieli używać obowiązkowych dla innych maseczek? Skoro w pracy, w kontakcie 

z różnymi osobami nie muszą, to zrozumiałe, że i w innej przestrzeni społecznej również nie będą musieli. 

Najważniejsza sprawa to oczywiście bezpieczeństwo dzieci, ochrona ich zdrowia i życia. Za dziecko po-

zostawione w przedszkolu w pełni odpowiada nauczyciel, który dba m.in. o jego zdrowie i życie, podejmując 

działania mające na celu eliminowanie wszelkich zagrożeń. Nie wydaje się, aby nauczyciel w sytuacji stanu 

nadzwyczajnego wynikającego z panującej pandemii był w stanie zapobiec związanemu z nią ewentualnemu 

zagrożeniu. Obarczenie samorządów, dyrektorów, a w konsekwencji nauczycieli, tak ogromną odpowiedzial-

nością jest po prostu nieludzkie. 

Tak zatem powstał problem, którego na chwilę obecną rząd nie potrafi – albo nie chce – rozwiązać, bo być 

może jest to świetny temat zastępczy w czasie, kiedy ważą się losy tak nieoczywistych wyborów prezydenc-

kich. Może właśnie o to chodzi, żeby społeczeństwo się rozdyskutowało, po raz kolejny podzieliło, żeby wy-

lała się fala hejtu na tych, którzy nie chcą, a przy okazji i na tych, którzy chcą, i żeby na koniec okazało się, 

że wszystkiemu winne są samorządy, dyrektorzy, no i oczywiście nauczyciele, którym się po prostu nie chce 

pracować. 



Wracając do dzieci, ale też do nauczycieli i pozostałych pracowników żłobków i przedszkoli, zwracam 

uwagę na to, że należy się zastanowić, w jaki sposób pracownicy mogą pozostawać bez jakiegokolwiek kon-

taktu z dziećmi. Chcę tylko przypomnieć, że dzieci do żłobków i przedszkoli wrócą po prawie 2-miesięcznej 

przerwie. Dla wielu z nich będzie to ogromny stres, zwłaszcza dla tych najmłodszych, i tak naprawdę od po-

czątku adaptowanie się do warunków instytucjonalnych, z tym że jeszcze z dodatkowymi rygorami. Tu poja-

wia się kwestia, której najbardziej obawiają się nauczyciele i pozostali pracownicy. Jak należy zareagować 

gdy dziecko nie będzie miało przy wejściu do przedszkola temperatury, ale będzie wykazywało inne oznaki 

choroby, np. kaszel, katar, a rodzic będzie twierdził, że to alergia? Jak zareagować, gdy w wyniku upadku lub 

skaleczenia trzeba będzie opatrzyć ranę i konieczny będzie bezpośredni kontakt? Co robić, gdy dziecko bę-

dzie płaczliwe i będzie domagało się wzięcia na ręce czy przytulenia? 

Ponadto do rozwiązania pozostają następujące problemy. Po pierwsze, jak organizacyjnie wdrożyć 

wszystkie zalecenia sanepidu z równoczesnym sprawowaniem opieki, prowadzeniem zajęć, pomocą przy 

spożywaniu posiłków i czynnościach samoobsługowych? Po drugie, jakie środki ochrony pracownikom 

i dzieciom, oprócz płynu dezynfekującego, zagwarantuje państwo? Po trzecie, czy pracownicy będą podda-

wani obowiązkowym testom ze względu na to, że dzieci są największym źródłem zakażenia? Jest wiele py-

tań, a na chwilę obecną brak na nie konkretnych, sensownych odpowiedzi. 

Temat poważny i ważny. Chcemy powrotów – do przedszkola, do szkoły, do pracy. Marzymy o spotka-

niach rodzinnych, towarzyskich, wyjazdach i podróżach. Ale trudno zrozumieć decyzje, które powodują, że 

nauczycielka zmuszona jest w pracy do kontaktu z dużą liczbą dzieci i pozostawania z nimi w kontakcie bez-

pośrednim, ale sama, będąc babcią i stosując się do narzuconych wymogów i rygorów, z własnymi wnukami 

nie widziała się od prawie 2 miesięcy. 
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