
 
Szanowni Państwo 

 

Z zaniepokojeniem obserwujemy trwające rozmowy nauczycielskich związków zawodowych ze stroną 

rządową, od których zależy scenariusz najbliższych tygodni.  

Wydaje się na chwilę obecną, że strajk nauczycieli pozostaje najbardziej prawdopodobnym 

scenariuszem, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna.  

W związku z tym, że prawie 100 % nauczycieli gminnych szkół i przedszkoli zapowiedziało 
przystąpienie do strajku, bardzo prawdopodobne jest zawieszenie zajęć dla uczniów podstawie art. 
18 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 poz. 69 
ze zm.).  

W przypadku, gdy dyrektor placówki uzna, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dzieciom  
w czasie trwania strajku, ma możliwość zawieszenia zajęć, za zgodą organu prowadzącego. Zajęcia 
mogą być zawieszone na czas oznaczony, jeśli wystąpiły w tym czasie na terenie placówki zdarzenia 
mogące zagrozić zdrowiu uczniów.  

Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, informacje o sytuacji  
w poszczególnych placówkach powinniście Państwo uzyskać od dyrektorów za pośrednictwem 
dzienników elektronicznych.  

Zwracam się jednocześnie do Państwa o wyrozumiałość i zapewnienie opieki nad swoimi dziećmi 
na czas trwania strajku we własnym zakresie.  

Przypominamy, że pracujący rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka, mają możliwość 
wystąpić do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem także w sytuacji, 
gdy przedszkole lub szkoła są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat. Zasiłek przysługuje 
matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80% 
wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą 
dziecku zapewnić opiekę.  

Mimo tego, że Gmina Komorniki nie jest stroną strajku, podjąłem działania mogące pomóc rodzicom 

poradzić sobie w tej trudnej sytuacji.  

Jeżeli w poniedziałek, 8 kwietnia, okaże się, że placówki nie organizują zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych, dla dzieci starszych, którym rodzice nie mają możliwości 
zapewnienia opieki, organizowane będą zajęcia w gminnych obiektach (liczba miejsc ograniczona): 

Plewiska:  

Boisko Orlik – zajęcia sportowe 

Dom Kultury „Remiza”, ul. Grunwaldzka 565 – zajęcia warsztatowe dla dzieci 

Komorniki: 

Sala GOSiR, ul. Polna 37 – zajęcia sportowe  

Sala „Piwnica”, ul. Stawna 7/11 – zajęcia warsztatowe 

Wiry: 

Boisko Orlik – zajęcia sportowe 

 



 

Zajęcia są zaplanowane na 8 i 9 kwietnia (poniedziałek i wtorek). Wszystkie zajęcia odbywać się 
będą w godzinach 9:00 – 14:00. Dzieci powinny przynieść ze sobą śniadanie i picie.  

 

 

 Z poważaniem 

Jan Broda 

Wójt Gminy Komorniki 


