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znak: Szkoly/03/2014 
 
dotyczy:  Braku w planach inwestycyjnych miasta w latach 2014 – 2016 budowy kolejnych szkół 
(oprócz realizowanych obecnie). 
 
 Szanowna Pani Dyrektor ! 

 
 We wcześniejszych pismach apelowałem do Pani Dyrektor o podjęcie działań 
mających na celu jak najszybsze zaplanowanie w budżecie m.st. Warszawy środków 
na budowę nowych szkół gimnazjalnych, które powinny być zrealizowane do 2017 r. 
w Białołęce, aby uniknąć katastrofy w obecnych dzielnicowych gimnazjach. Mam na-
dzieję, że wkrótce będę mógł zostać poinformowany o tym, że środki na budowę 
gimnazjów zostaną przyznane. 
 Tym razem zwrócę Pani Dyrektor uwagę na szkołę podstawową nr 154 przy 
ul. Leśnej Polanki. Po przebudowie szkoły w 2007 r., na terenie szkoły funkcjonuje 
tylko jedno boisko szkolne spełniające wymogi BHP dla tego typu obiektów. Boisko 
to służyło w 2007 r. ok. 450 uczniom (20 klasom). Obecnie, gdy w roku szkolnym 
2013/14 do szkoły podstawowej uczęszcza ok. 1050 uczniów (w tym ok. 800 w bu-
dynku głównym) jedno boisko szkolne jest dalece niewystarczające. 
 Na terenie szkoły istnieje asfaltowy plac, który może z powodzeniem być 
przeznaczony na boisko szkolne, o ile zostanie przebudowany. Czy możliwa byłaby 
przebudowa tego placu i przekształcenie go w boisko? 
 
 Optymalnym rozwiązaniem byłoby powiększenie terenu szkoły nr 154 o ok. 
3000 m2 z przeznaczeniem na dodatkowe boiska szkolne. Jednocześnie na obec-
nym asfaltowym placu należałoby wybudować dodatkowy budynek szkolny (wraz z 
druga salą gimnastyczną) łączący się z obecnym budynkiem szkoły za pomocą łącz-
nika: 



 
 
W roku szkolnym 2014/2015 ubędą z tej szkoły 4 oddziały 6 klasy, a przybędzie 7-8 
oddziałów 1 klasy. W roku szkolnym 2015/2016 ze szkoły odejdzie 5 oddziałów klas 
5-tych i również przybędzie 7-8 oddziałów 1 klasy. Oznacza to, że liczba dzieci w tej 
szkole wzrośnie o ok. 150 uczniów. Nauka w tej szkole dla tylu uczniów (łącznie ok. 
1200) stanie się niemożliwa w normalnych warunkach. Nie należy liczyć na to, że 
obecni uczniowie z klas: 1-4 (średnio 9 oddziałów na jednym poziomie) przejdą do 
innych szkół i przez to ubędzie jednak uczniów z tej szkoły. 
     
 Bardzo proszę o podjęcie działań zmierzających do rozbudowy tej szkoły, co z 
pewnością może nastąpić szybciej i będzie tańsze, niż budowa nowej szkoły pod-
stawowej w Nowodworach (Kępa Tarchomińska). 
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