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Dyrektorzy, Nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek 
oraz Rodzice 
województwa mazowieckiego 

Szanowni Państwo, 

od kilku dni stoimy w obliczu bezprecedensowych i tragicznych wydarzeń w Ukrainie. 
Nie wiemy w chwili obecnej kiedy zakończy się konflikt, dlatego musimy działać tu i teraz. 

Tysiące uchodźców z Ukrainy codziennie przekracza granice z Polską, wśród nich są małe 
dzieci, uczniowie i studenci. Część z nich już przyjechała do nas na Mazowsze, niektórzy 
jeszcze dojadą, do swoich bliskich, którzy już wcześniej osiedlili się w tej części Polski.

W tym miejscu bardzo dziękuję Państwu Dyrektorom, Nauczycielom i innym Pracownikom 
Oświaty za zryw serca i podejmowanie różnorodnych akcji pomocy. Doceniam inicjatywy 
realizowane na rzecz uchodźców.  Każdy nawet najdrobniejszy gest ma znaczenie. 

Chcę Państwa prosić o mądre, wspierające działania, które będą ograniczały niepokój, czy 
wręcz strach dzieci ukraińskich, ale także i polskich. Pamiętajmy, że w tej chwili uczniom 
najbardziej potrzebne jest wsparcie i zadbanie o stworzenie utraconego poczucia 
bezpieczeństwa. 

Uczniowie cudzoziemscy powinni być w szczególności objęci pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, udzielaną przez nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów – 
w szkole, placówce, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wykorzystajmy potencjał 
naszych specjalistów. 

Nie zapominajmy również o naszych przedszkolakach i uczniach. Oni widzą i słyszą 
co dzieje się dookoła, o czym mówią media, rodzice oraz koledzy. To również dla nich jest 
trudna sytuacja. Słuchajmy i rozmawiajmy, wyjaśniajmy adekwatnie do wieku dziecka. 
W tych trudnych rozmowach korzystajmy z  opracowań Ministerstwa Edukacji i Nauki „Jak 
rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie” oraz innych poradników przygotowanych przez 
szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Proszę Państwa o podejmowanie rozsądnych działań organizacyjnych związanych 
z możliwym przyjęciem do szkoły uchodźców i  konsultowanie rozwiązań w społeczności 
szkolnej. Jest to czas, który każda szkoła powinna wykorzystać na wypracowanie właściwej 
organizacji pracy, uwzględniającej możliwość przyjęcia dzieci cudzoziemców.

W szkole może być utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie 
dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy 
osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także 
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z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych 
przez organ prowadzący szkołę.

W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie  dodatkowych, szczególnych rozwiązań 
także w odniesieniu do oświaty, które mają organizacyjnie ułatwiać niesienie pomocy 
obywatelom Ukrainy.

W Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiliśmy specjalny nr telefonu dla uchodźców 
z Ukrainy czynny także po godzinach pracy urzędu – 506 073 554.   
Bądźmy wszyscy wyrozumiali i solidarni. Wspierajmy się nawzajem, okazujmy sobie 
życzliwość, bądźmy razem silni!

Z poważaniem 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska
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