Informacje dla rodziców
Drogi Rodzicu prosimy:





skontaktuj się ze szkołą, aby wstępnie ustalić czy w dniu strajku zajęcia będą się
odbywać (dyrektor szkoły podejmuje decyzje dotyczące organizacji pracy placówki)
pamiętajmy, że ze względu na dynamiczną sytuację każdego dnia strajku, sytuacja
w placówce może ulec zmianie;
sprawdzaj dziennik elektroniczny – dyrektorzy zamieszczać w nim będą informacje
o bieżącej sytuacji;
zapoznaj się z ofertą zajęć w placówkach pozaszkolnych dostępnych na
stronie: www.poznan.pl, www.poznan.pl/oswiata

Drogi Rodzicu, przypominamy, że jeśli Twoja szkoła jest na liście strajkujących nie
oznacza to jeszcze, że od 8 kwietnia będzie zamknięta. Dyrektor za zgodą organu
prowadzącego może w tym dniu, podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony.
W celu uzyskania szczegółowych
szkołą/przedszkolem.
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Zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
Rodzicu, jeśli masz dziecko do lat 8, a Twoja szkoła będzie zamknięta i zostałeś o tym
poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia, to możesz
skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 na
podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w
sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom
zwolnień od pracy. O świadczeniach należnych rodzicom na czas strajku nauczycieli stanowi
"Ustawa oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa", Dziennik Ustaw z 2017, pozycja 1368, art 32 ustęp 1.
W celu skorzystania z zasiłku należy:
1. Przedstawić pracodawcy Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8
lat:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy//publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36
2. Wypełnić wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad
dzieckiem:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosekz-15a/ZUS_Z-15
Zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego
zamknięcia szkoły jest płatny 80%.
Urlop na opiekę nad dzieckiem
Rodzic może skorzystać z urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art.
188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.).

Zapewnienie opieki nad dzieckiem
W celu zapewnienia dziecku opieki rodzic może skorzystać z:





urlopu wypoczynkowego,
urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu
pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),
urlopu na żądanie
zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia
szkoły § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy.

Oferta zajęć
Oferta jest przygotowana przez instytucje miejskie, instytucje kultury, ośrodki sportu
i rekreacji. Umożliwiamy skorzystanie z miejskich obiektów, oferujemy atrakcje z udziałem
instruktorów i trenerów.
Ośrodki nie zapewniają opieki, dlatego też zapraszamy z rodzicami/opiekunami.
Wyszukaj, zadzwoń i przyjdź. Zapraszamy.
Kompleksową ofertę wraz z zapewnieniem opieki w godzinach 8:00-16:00, w dniach 8,9,10
kwietnia zapewnią domy kultury, które podlegają pod Spółdzielnie Mieszkaniową OSIEDLE
MŁODYCH w Poznaniu.
Pełna oferta znajduje się na stronach www.poznan.pl, www.poznan.pl/oswiata
Patrole Straży Miejskiej
Straż Miejska zadeklarowała oddelegowanie funkcjonariuszy do zapewnienia porządku
w mieście.
Egzaminy dla gimnazjalistów i uczniów klas ósmych
Informacje dotyczące egzaminów posiadają dyrektorzy szkół.
W przypadku bardziej szczegółowych informacji można kontaktować się z Okręgową
Komisją Egzaminacyjną, https://www.oke.poznan.pl/ która przygotowuje egzaminy.

Pytania
Ile trwać będzie strajk?
Nie ma informacji w tej chwili jak długo trwać będzie strajk. Decyzja należy do organizatora
strajku tj. organizacji związkowych.
Co z bezpieczeństwem dzieci, które nie pójdą do szkoły?
Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które nie pójdą do szkoły/przedszkola odpowiada
rodzic. Miasto planuje zwiększyć liczbę patroli Straży Miejskiej w czasie strajku.

Czy egzaminy się odbędą?
Pytania dotyczące egzaminów należy kierować do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
https://www.oke.poznan.pl/ tel. (61) 854 01 60 , która je przygotowuje lub do dyrektora
szkoły.

Czy zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu
nieprzewidzianego zamknięcia szkoły jest płatny?
Tak, 80%.

Czy szkoła lub przedszkole może przyjąć dzieci, jeśli nie strajkuje 100 procent
nauczycieli?
Może, jeśli jest co najmniej dwoje nauczycieli, przyjąć dzieci np. do świetlicy. Może zapewnić
im opiekę, a nie zajęcia dydaktyczne, bo prowadzenie tych zajęć jest zawieszone na czas
trwania strajku. Jeden nauczyciel może sprawować opiekę nad max 25 osobami.
Czy dyrektor może przyjąć 25 osobowa grupę dzieci, jeśli jest w szkole? Jest przecież
także nauczycielem?
To jest decyzja dyrektora placówki, czy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Należy mieć
na uwadze, że według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, zgodnie z § 7 pkt 1. na zajęciach

świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie
więcej niż 25 uczniów.

Czy dyrektor może zamknąć szkołę i nikogo nie wpuszczać?
W sytuacji, gdy dyrektor szkoły/przedszkola nie może zapewnić dzieciom/uczniom
bezpieczeństwa z uwagi na strajk nauczycieli, podejmuje adekwatne do sytuacji działania.

Telefony dyżurujące podczas trwania strajku w dni robocze, w godzinach 7:30-20:00
Poznań Kontakt 61 646 33 44, 61 88 88 680

oraz
w najbliższą niedzielę tj. 7 kwietnia w g.12:00-20:00 pod numerem
tel. - 61 88 88 680

