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Do obowiązkór.v dyrektora szkoły i przedszko|a należy zaperł,nienie uczniom
bezptecznych i higienicznych warrrnków pobytu na teręnie placówki i1) i nie
zvłalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

5Ęi,*jt* *ił :rŁ*łśrą.r,ą,ii §.}.1,.{Ę;":;-:t ą:\ qlł$x ilł;§;}i* l;:.it; ą't ;lt",łłłls-r_Llłit; ł "l,,'ii,l,ii+: łlł=:l .ł,

.,,,i r,,,:,ł,"l';,_" .,,, l i

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole. dyrektor ma obowiązek
zawiadomienia o tvm fakcie rodziców uczniórł,.

Zapewnienie opieki (a) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz
szkoły, tj. z tygodniowyrn rozkładern zajęc dydaktyczno-wychowawczych. r.v

tym godzin pracy św"ietlicy. łącznie z zapewnieniem posiłku. jezeli dziecko z
niego korrysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo
do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć
opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie ottzvma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola. ze
nauczyciele przystępują do strajku. bez obaw moze przyprowadztc lub wys,vłać
dziecko do szkoĘ i nie moze spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzy,jęcia
dziecka do piacowki oświatowej.

Jezeli pominro wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola.
rodzic nie otrzynra wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki
dziecku na czas strajku. powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5)

oraz kuratora oświaty (6).

l. Ar1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia2aI6 r. - Prawo
oświatowe (Dz" Lj. z2a18 r, poz, 996, zpaźn. zm.) oraz §§ 2 rozporządzenta
Ministra Edukacji Narodowej i Spofiu z dnia 3i grudnia2Oa2 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w ptrblicznvch i niepublicznyclr szkołach
i placowkach (Dz. lJ. z 2affi r. poz. 69, z pożn. zm.}.

2. Ań. 7 ustałvy, z 26 sĘcznia 198ż t. - Karla Nauczyciela (Dz.LI, z 2al8 r.

paz.967, zpoźn. zm.).
3, § 18 rozporządzenta Ministra Edukacji Narodowej i Sporttr z dnia 31

grudnia 2a02 r. w sprawie hezpieczeństwa i higieny w prrblicznych
iniepublicznych szkołach i placówkach (Dz, LJ" z 2aa3 r. poz. 69. z poźn.
Zm.).

4. Art. 44 ustaw}, z dnia 14 grirdnia 2016 r, - Prawo ośn,iatowe (Dz. U.
z2078 r, paz. 996, z poźn" zm.}, Rozporządzenie Ministra Edukacji



5.

6.

NarodowĄ z dnta 11 sierpnia 2077 r. w spralvie wymagń wobec szkół i
placówek (Dz.U. z 2afi r. poz. 1611), Rozporządzęnię Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów naLlazan7a
dla pubiicznych szkół (Dz.{J. z 2017 r. poz. 703) oruz, Razporządzente
Ministra Edukacji Narodowej z drua 7 lutego 2012 r. ,w sprawie ramowych
pianów nauczartia w szkałach publicznych (Dz.IJ. z 20 12 t . poz. 204) .

Aft. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dńa 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2a18 r. poz. 996, z późn. zm.).

Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z2018 r. poz. 996, zpóźn.zrn.).


