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Informacja Urz?du Miejskiego w Jaworze na wypadek strajku
nauczycieli
W zwi?zku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli informujemy, ?e wszystkie prowadzone przez
gmin? Jawor przedszkola i szko?y opowiedzia?y si? w referendum za strajkiem. Je?li rz?d nie
porozumie si? z nauczycielskimi zwi?zkami zawodowymi, to równie? jaworscy pedagodzy w
najbli?szy poniedzia?ek (8 kwietnia br.) rozpoczn? strajk.
Miasto Jawor na bie??co monitoruje sytuacj? w podleg?ych jednostkach o?wiatowych planuj?c
dzia?ania, które maj? wesprze? nie tylko dyrektorów placówek, ale przede wszystkim uczniów i
rodziców. W dniu 2 kwietnia br. w Urz?dzie Miejskim w Jaworze odby?o si? spotkanie z
dyrektorami szkó? i przedszkoli, podczas którego prowadzono ustalenia pod k?tem ograniczenia
skutków strajku dla rodziców i dzieci. W trakcie spotkania dokonano oceny zagro?e? i utrudnie?
zwi?zanych z planowanym strajkiem, ze szczególnym uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci
przeprowadzenia w szko?ach egzaminów zewn?trznych oraz zapewnienia opieki uczniom szkó? i
przedszkoli. Ze wzgl?du na to, ?e w prote?cie deklaruj? udzia? prawie wszyscy nauczyciele i
wi?kszo?? pracowników administracji oraz obs?ugi, zapewnienie opieki dzieciom b?dzie bardzo
trudne, szczególnie w przedszkolach. Natomiast planowane egzaminy powinny si? odby? zgodnie
z harmonogramem.
Rodzice wszystkich placówek zostali poinformowani o planowanym strajku poprzez dzienniki
elektroniczne i informacje umieszczone w szko?ach i przedszkolach. Informacjami na temat
organizacji pracy poszczególnych przedszkoli i szkó? b?d? dysponowali na bie??co dyrektorzy tych
placówek. Mo?e bowiem wyst?pi? sytuacja ich zamkni?cia.
Dlatego te? Gmina Jawor zaanga?owa?a do pomocy instytucje kultury i sportu, które przygotuj?
ofert? zaj?? dla dzieci w razie strajku. Zaj?cia dla dzieci odbywa? si? b?d? w ECMEN-ie, dost?pne
s? tak?e Biblioteki i boisko ,,Orlik”. B?d? one wsparciem dla dyrektorów szkó? i przedszkoli.
Korzysta? z nich b?d? mog?y grupy dzieci, jak i rodzice lub dziadkowie, którzy pozostan? z dzie?mi
w domach. Szczegó?owe informacje nt. godzin otwarcia na czas strajku instytucji kultury i sportu
zostan? podane osobnym komunikatem.
Warto w tym miejscu przypomnie?, ?e w razie wyj?tkowej potrzeby opieki nad dzieckiem, rodzice
powinni zg?osi? ten fakt pilnie wychowawcom klas. Ponadto rodzice mog? ubiega? si? o zasi?ek
opieku?czy w okresie strajku, o którym informacja znajduje si? poni?ej.
***
Informacja o zasi?ku opieku?czym.
ZUS przypomina, ?e w przypadku niespodziewanego zamkni?cia szko?y lub przedszkola, gdy nie

1/2

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

ma mo?liwo?ci zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat , rodzice mog? zaj?? si? nim sami i
wyst?pi? o wyp?at? zasi?ku opieku?czego.
Zamkni?cie szko?y lub przedszkola jest traktowane jako nieprzewidziane, je?li rodziców
zawiadomiono o tym w terminie krótszym ni? 7 dni. W takiej sytuacji nale?y z?o?y? swojemu
pracodawcy wniosek o zasi?ek opieku?czy, do którego do??cza si? o?wiadczenie o
nieprzewidzianym zamkni?ciu placówki.
Zasi?ek opieku?czy mog? otrzyma? osoby obj?te ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj
znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowi?zkowe jak w przypadku umowy o prac?, czy te?
dobrowolne jak dla prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? lub pracuj?cych na podstawie umowy
zlecenie. Zasi?ek przys?uguje zarówno matce jak i ojcu dziecka i jest wyp?acany temu z rodziców,
który wyst?pi o jego otrzymanie. Mo?na si? jednak o niego stara? tylko wtedy, gdy nie ma innych
cz?onków rodziny, którzy mog? zapewni? opiek? dziecku.
Zasi?ek opieku?czy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.
Aby otrzyma? zasi?ek opieku?czy nale?y z?o?y? w zak?adzie pracy nast?puj?ce dokumenty:
- o?wiadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamkni?ciu placówki;
- wniosek o wyp?at? zasi?ku opieku?czego na druku ZUS Z-15A ;
W przypadku mniejszych firm lub gdy zasi?ek chce pobra? osoba prowadz?ca dzia?alno??
gospodarcz?, pieni?dze wyp?aca Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych. Trzeba wtedy równie?
z?o?y? w ZUS formularz ZAS-36, czyli o?wiadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku
do 8 lat i dodatkowo za?wiadczenie p?atnika sk?adek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku
pracowników, ZUS Z-3a - w przypadku pozosta?ych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku
osób prowadz?cych dzia?alno??.
Dokumenty mo?na przes?a? online. Wystarczy posiada? konto na Platformie Us?ug
Elektronicznych ZUS.
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