
Szanowni Rodzice 

Szkoły Podstawowej w Łebie 
 

 

 

Zwracam się do Rodziców uczniów naszej szkoły, którzy z niepokojem przyglądają 

się ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. Z informacji i przekazów 

medialnych zapewne poznaliście Państwo postulaty i żądania z którymi można się zgadzać 

bądź je kontestować. 

Z przeprowadzonego referendum strajkowego w naszej szkole wynika, że 96 % wszystkich 

pracowników szkoły opowiedziało się za udziałem w czynnym strajku, który miałby się 

rozpocząć od 8 kwietnia 2019r. 

Mając nadzieję, że rozmowy na szczeblu rządu i związków zawodowych przyniosą 

oczekiwane rezultaty i zawarcie porozumień nie zwracaliśmy się do Państwa z przekazem 

informacji w jaki sposób przebiegać będzie akcja protestacyjna w naszej szkole. Ze względu 

na toczące i przedłużające się rozmowy „na szczycie” czasu jednak nie pozostaje zbyt wiele 

aby podjąć określone kierunki w zakresie organizacji pracy szkoły w okresie strajku. 

 

Dyrekcja szkoły wraz z Organem prowadzącym, Komitetem strajkowym i Organami 

szkoły w bieżącym tygodniu planuje podjęcie szeregu działań, które mają na celu 

ograniczenie negatywnych i uciążliwych skutków protestu, w tym przeprowadzenia 

egzaminów dla uczniów klas VIII SP i III G. 

 

Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne na tą chwilę informacje. Szczegółowe zasady 

organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Łebie zostaną udostępnione na stronie internetowej 

szkoły i przesłane Rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego w dniu 5 kwietnia 

2019r.  

 

Z uwagi na fakt, że deklaracje pracowników o przystąpieniu do czynnej akcji protestacyjnej 

zostaną złożone przed rozpoczęciem strajku w dniu 8.04.2019r. oraz biorąc pod uwagę wyniki 

referendum przeprowadzonego w szkole informuję do odwołania: 

1. Zawieszeniu ulegają zajęcia lekcyjne od dnia 8 kwietnia w klasach I-VIII SP i III 

G. 

2. Zawieszeniu ulegają zajęcia i opieka od dnia 8.04.2019r. w oddziałach 

przedszkolnych. 

3. Wstrzymane zostają z dniem 8.04.2019r. posiłki szkolne wydawane w kuchni 

szkolnej, a pobrane opłaty zostają zaksięgowane na poczet przyszłych posiłków. 

4. Z uwagi na zaplanowany egzamin po klasie III G i VIII SP zarządzam w dniach 

10-12.04.2019r. i w dniach 15-17.04.2019r. dni wolne od zajęć lekcyjnych w 

klasach I-VII zgodnie z Planem pracy na rok szkoły 2018/2019 z dni do 

dyspozycji dyrektora szkoły. 

W celu zapewnienia opieki nad dziećmi, w wyjątkowych sytuacjach szkoła będzie starała się 

zapewnić opiekę dzieciom w ramach prowadzonej świetlicy. W tym celu rodzice, którzy nie 

będą mogli skorzystać z prawa opieki nad dzieckiem - zamknięcia przedszkola, szkoły 

proszeni są o złożenie do dnia 4.04.2019r. do godziny 15.30 do sekretariatu szkoły deklaracji, 

którą będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły lub osobiście w sekretariacie. 

W zależności od możliwości, którymi dysponować będzie szkoła opieką świetlicową objęte 

zostaną najmłodsze dzieci w minimalnej liczbie dla których rodzice nie będą wstanie 

zapewnić opieki osoby dorosłej. 



 

W dniu 4 kwietnia 2019r. zostaną przeprowadzone spotkania organizacyjne: 

 

15.30-16.30 Rada Pedagogiczna 

16.30-17.30 Rada Szkoły, Rada Rodziców, Rady Klas oddziałów przedszkolnych klas I-VIII 

SP i III G 

17.30-18.30 Spotkanie informacyjne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas VIII SP i III G 

przystępujących do egzaminów zewnętrznych. 

 

Decyzja o możliwości przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych zostanie podjęta po 

potwierdzeniu osobowych składów komisji nadzorujących, złożonych zarówno z nauczycieli 

naszej szkoły oraz oddelegowanych nauczycieli z innych placówek oświatowych. 

 

Szanowni Państwo żywię ogromną nadzieję, że toczące się rozmowy pomiędzy 

przedstawicielami rządu i central związkowych przyniosą oczekiwane rezultaty prowadzące 

do odwołania protestu nauczycieli. 

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły 

Maciej Barański 

 

 

 

 

Załącznik: 

Informacja dla rodziców o przysługującym prawie do sprawowania opieki nad dzieckiem 

w szkołach i przedszkolach w których odbędzie się strajk. 

  


