
Łyse, dn. 07.04.2019r. 
 

 

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie! 

W związku z: 

— ogłoszonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego bezterminowym 

strajkiem nauczycieli, którego rozpoczęcie przewidziano na poniedziałek   

08 kwietnia 2019r.,  

— nie zakończonymi na chwilę obecną negocjacjami, 

— a także tym, że spotkanie „ostatniej szansy” przewidziano dopiero na godz. 

19:00 w dniu dzisiejszym, 

nie jest możliwe jednoznaczne określenie organizacji zajęć w najbliższy 

poniedziałek. 

Dlatego też przewiduje się realizację jednego z dwóch poniższych 

wariantów, w zależności od wyników spotkania „ostatniej szansy”. 

Wariant I – nie dochodzi do porozumienia i strajk nie zostaje odwołany 

W związku z tym, że część nauczycieli naszej szkoły zadeklarowała podjęcie 

pracy w poniedziałek niezależnie od wyników negocjacji strony związkowej z 

rządem, pojawiła się możliwość zorganizowania normalnych zajęć 

dydaktycznych dla najmłodszych uczniów, ponieważ wszyscy zdajemy sobie 

sprawę z tego, że zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom sprawi najpewniej 

rodzicom największy problem. 

Planowana organizacja pracy szkoły w tym wariancie przedstawia się 

następująco: 

Dla uczniów klas O –III zorganizowane zostaną zajęcia dydaktyczno- 
wychowawcze. 
Dla uczniów klas IV – VIII, którzy przyjdą do szkoły, zorganizowane zostaną 
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. 
 Świetlica szkolna czynna będzie w godz. 7:00 – 16:00. 

Przywozy i odwozy uczniów odbywać się będą zgodnie z obowiązującym 
grafikiem. 

Uczniowie korzystający z posiłków, będą mieli zapewnioną możliwość z nich 
skorzystać także w poniedziałek. 

W podobny sposób planuje się organizację pracy szkoły w kolejnych dniach 

strajku. 



Wariant II – dochodzi do porozumienia w czasie niedzielnego spotkania 

„ostatniej szansy” i strajk zostaje odwołany 

W przypadku, kiedy strajk nauczycieli zostnie odwołany, zajęcia odbywać 

się będą zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć lekcyjnych. 

W związku z powyższym proszę o śledzenie informacji podawanych w 

mediach w niedzielę wieczorem i poniedziałkowy poranek. 

Ewentualny komunikat o odwołaniu strajku zostanie umieszczony także na 

stronie internetowej szkoły. 

Jednocześnie pragnę poinformować uczniów klas ósmych i ich rodziców, 

że bez względu na to, czy dojdzie do strajku, czy nie, organizacja egzaminu 

ósmoklasisty w naszej szkole nie jest zagrożona. 

       Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły Podstawowej                                     

im.  Henryka Sienkiewicza w Łysych 

/-/ 

Jan Drężek 


