Gmina Jawor
www.jawor.pl
http://jawor.pl

Komunikat naczelnika wydzia?u o?wiaty
Szanowni Pa?stwo – rodzice i opiekunowie dzieci ucz?szczaj?cych do gminnych przedszkoli i
szkó?,
og?oszony brak porozumienia pomi?dzy zwi?zkami zawodowymi pracowników o?wiaty a stron?
rz?dow? oznacza prawdopodobnie rozpocz?cie z dniem 8 kwietnia br. strajku w jaworskich
przedszkolach i szko?ach. Przed nami bardzo trudny czas, bowiem w?a?nie spe?nia si? gorszy
scenariusz zdarze?: zawieszenie zaj?? dydaktycznych we wszystkich placówkach obj?tych
strajkiem. I cho? wci?? trudno oszacowa? skal? protestu, gdy? decyduj?ce b?d? wybory
pracowników o?wiaty podj?te w poniedzia?ek, z przeprowadzonych referendów strajkowych
wynika, i? w placówkach samorz?dowych (przedszkola, szko?y podstawowe) 95 % pracowników
przyst?pi do strajku.
Mo?liwe, ?e w poniedzia?ek Pa?stwa dziecko b?dzie musia?o sp?dzi? czas poza przedszkolem lub
szko??. W sytuacji, gdy dyrektor przedszkola/szko?y stwierdzi, ?e nie jest w stanie zapewni?
bezpiecze?stwa swoim uczniom w czasie strajku, to jest on zobowi?zany do podj?cia dzia?a?
zgodnych z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpiecze?stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko?ach i placówkach (tj. Dz.U. z 2003
r., Nr 6, poz. 69 z pó??. zmianami). Zgodnie z § 18, ust. 2, pkt. 2 je?eli na terenie placówki
wyst?pi?y „zdarzenia, które mog? zagrozi? zdrowiu uczniów" dyrektor wyst?puje do organu
prowadz?cego (Gminy Jawor) oraz organu nadzoru pedagogicznego (Dolno?l?skiego Kuratora
O?wiaty) z informacj? o zawieszeniu zaj?? dydaktycznych na czas oznaczony. Nie wiemy czy i jak
d?ugo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zaj?? b?dzie mia?a miejsce na ka?dy
kolejny dzie?. Decyzje dyrektorów o ewentualnym kontynuowaniu zawieszenia organizacji zaj??
dydaktycznych b?d? przekazywane Pa?stwu za po?rednictwem dziennika elektronicznego, strony
internetowej przedszkola/szko?y oraz tablicy og?osze? w danej placówce w dniu poprzedzaj?cym
kolejny dzie? strajku. Naczelnik Wydzia?u o?wiaty jest z nimi w sta?ym kontakcie i b?dziemy na
bie??co monitowa? i reagowa? wraz z rozwojem sytuacji. Celem zapewnienia bezpiecze?stwa na
czas strajku podczas zaj?? opieku?czo-wychowawczych pomoc w opiece ?wiadczy? b?d?
pracownicy JOKu, organizuj?c zaj?cia plastyczno-artystyczne.
Przypominam, ?e w przypadku ca?kowitego odwo?ania zaj?? maj? Pa?stwo mo?liwo??
wyst?pienia do pracodawcy o wyp?at? zasi?ku opieku?czego (dotyczy dzieci do lat 8). Dyrektorzy
placówek, gdy zajdzie taka potrzeba, potwierdz? Pa?stwu fakt protestu na specjalnym druku.
Maj?c na uwadze maksymalny poziom bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y prosimy o wspó?prac? i
wyrozumia?o?? w tych trudnych dniach. Wyzwania, które przed nami stoj? wymagaj? spokoju oraz
zaanga?owania ca?ej spo?eczno?ci. Aktualne informacje zamieszczane b?d? na stronach
internetowych Urz?du Miasta jawor.pl. Podobnie dyrektorzy placówek b?d? Pa?stwa na bie??co
informowa? o rozwoju sytuacji.
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