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INTERPELACJA NR 65 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Likwidacji oddziałów klas III i IV w SP nr 342.  
 

W imieniu mieszkańców – rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 342 w 

Białołęce, proszę o informację, czy w roku szkolnym 2011/2012 planuje się zlikwidować jakiekolwiek 

oddziały klas III lub IV-tej w SP 342? 

 

Wg rodziców na pewno likwidacji ma ulec obecna klasa IIIG w SP 342. Prawdopodobnie 

likwidacji ulegnie też jedna z klas IV-tych. Sytuacja jest o tyle dziwna, gdyż przy naborze obecnych 

klas III-ich, co miało miejsce 3 lata temu (w przypadku klas IV-tych, 4 lata temu), nabór 

przeprowadzono do 8-iu klas I-ych. Z rodzicami zawarto porozumienie dotyczące ilości dzieci w 

poszczególnych klasach i tak klasy liczyły 20-25 uczniów, co znalazło akceptację po stronie rodziców 

i dyrekcji szkoły SP342. 

Obecnie chce się zerwać ten ustalony porządek poprzez likwidację jednego z oddziałów klas 

III-ich i IV-tych. Dzieci z tych likwidowanych klas miałyby być przeniesione do pozostałych, 

równoległych oddziałów, co siłą rzeczy dociąży je i poskutkuje obniżeniem poziomu kształcenia 

(nauczyciel mając pod opieką np. 24-osobową klasę jest w stanie poświęcić więcej uwagi każdemu 

dziecku niż w przypadku uczenia klasy np. 28-osobowej). Rozbicie klasy nie pozostanie też bez 

wpływu na rozwój psychofizyczny dzieci. Znająca się grupa uczniów zostanie rozdzielona na małe 

grupki 3-4osobowe, które zostaną dokooptowane do pozostałych klas, gdzie będą czuć się obco i 

mogą nie zostać zaakceptowane przez nowe koleżanki i kolegów. 



 

Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, przyczyn takich kroków i informację o działaniach 

zmierzających do niezmniejszania liczebności oddziałów klas starszych w SP 342. 
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