STRAJK NAUCZYCIELI
W GMINIE CELESTYNÓW
Z związku z zapowiedzią ZNP dotyczącą ogólnopolskiego strajku nauczycieli informuję,
że rozpoczęcie strajku planowane jest na dzień 8 kwietnia br. a czas jego trwania nie jest
określony. Strajk będzie trwał w godzinach pracy szkół i przedszkoli, a jego organizatorem na
terenie Gminy Celestynów jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Otwocku.
Gmina Celestynów prowadzi 5 placówek oświatowych: 1 przedszkole oraz
3 szkoły podstawowe i 1 zespół szkolno-przedszkolny. Gotowość strajkową wyrażoną
w referendum zakomunikowały:
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
im.
Batalionu
„Zośka”
w
Celestynowie,
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Starej Wsi,
Szkoła Podstawowa w Regucie,
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie.
W szkole podstawowej w Ostrowie zajęcia będą odbywały się planowo.
Z referendum nie wynika ilu konkretnie nauczycieli w danej placówce przystąpi 8 kwietnia
do strajku. Jednocześnie informujemy, że czekamy na rezultaty rozmów na szczeblu
państwowym. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że od dnia 8 kwietnia 2019 roku
zajęcia w w/w placówkach oświatowych Gminy Celestynów nie odbędą się.
Ostateczną informację o liczbie szkół i strajkujących nauczycieli poznamy dopiero w dniu
strajku. Wtedy też dyrektorzy szkół poinformują rodziców czy istnieje możliwość sprawowania
opieki nad dziećmi w pełnym wymiarze godzin czy w ograniczonym zakresie. Trzeba też
liczyć się z koniecznością zawieszenia zajęć przez dyrektora placówki z powodu
przystąpienia do strajku wszystkich pracowników przedszkola czy szkoły.
W przypadku strajku tylko części pracowników – placówka będzie prowadziła opiekę nad
dziećmi w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
Egzaminy
Dyrektorzy szkół z uwagi na dobro swoich uczniów podejmują działania zmierzające
do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i 8-klasisty w terminie, choć stoi to
w sprzeczności z sytuacją strajkową. Dyrektorzy na bieżąco kontaktują się Okręgową Komisją
Egzaminacyjną wyjaśniając wszelkie wątpliwości spowodowane nadchodzącym strajkiem.
PROSMY O CIERPLIWOŚĆ I ZROZUMIENIE TRUDNEJ DLA CAŁEJ
SPOŁECZNOŚCI OŚWIATOWEJ SYTUACJI ORAZ ZAPEWNIENIE W CZASIE
TRWANIA STRAJKU OPIEKI NAD SWOIMI DZIEĆMI WE WŁASNYM
ZAKRESIE.
W celu uzyskania informacji na temat funkcjonowania oraz organizacji szkoły/placówki w dniu
strajku proszę kontaktować się bezpośrednio z Dyrekcją Szkoły/Przedszkola.

