
PREZYDENT MIASTA śwlnNICY u'ł,REAfloiOO§U

ix,'ffi§,ffiTltnąi:Jr,#?ffik,; n,§6&ńż 
p#f §,Ę§

Swidnica, O4,04.2O19 r.

Kośdół Pw. Św. Stanlsława
l Sw. Vllacława

K8tedra Dloc€łl Śwtontcłie1

Kośció Pokoju pw. Św. Trólcv
Wp|sany na 116Ę Ułrescó '

szanowni państwo
Rodzice/Opiekunowie Uczn iów
§amorządowych Przedszko|i
i §zkół Podstawowych
w Świdnicy

w przeprowadzonych w marcu br..referendach stĘkowych zdecydowano, iż
w nlw świdnickichsamorządowych przedszkotach i szkońh pa;"*;y.h--

- Pruedszkole Miejskie nr 3, ul. Okręźna 30;- Pzedszkole Miejskie nr 4, ul. J. Lelewela 10;
- Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2;- Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Ofiar Oświęcimskich 45a;- Miejskie Przedszkole integracyjne nr 16, ul. K. Marcinkowskiego'0;- Szkoła Podstawowa nr I z oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1;- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30;- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Marcinkowskiego 4-6;- Szkoła Podstawowa nr 6, ul, Wodna 5-7;
- Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wałbrzyska 39;- Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Folwarczna 2;- Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego3.

w Polsce nie iest stroną teoo sD;;-W.iąź b;k p;;;;;enia pomię dzy rządema Pzedstawicielami nauczycieli. Negocjacje tzw. ,,ostatnie;"szansy,, 
zawieszono donajbliższego piątku. 

..Taki stan ńur.powoduje niepeńość i wywołuje wieleuzasadnionych emocji, szczególnie wśróa ,oazici,wtoń"n""o* uczniów, Pozwolęsobie jednak zauważyć, ," ń.uriem determinacją ,i"r.Jv.i"li, którzy jak ,wieleinnYch gruP zawodowych, malą prawo do stą[u * Jl ,.n. in. poprawy ichwarunków pracy oraz otrzymywania godnego wynagrodzenia za świadczoną pracę.
pragnę państwa zapewnić, ze jestem w stałym kontakcie z dyrektorami ww.Przedszkoli i Szkół Podstawowycr,, *to..y poriiJ";i- ffi wieozę w zakresiedotYczącYm ewentualnej atcji sińo*ł. są świadomi-*o,.r, obowiązków , orazciązącej na Nich odpowiedzialności w crusie..stĘku. lła:i-moie pełne wsparcie,

; .ILT.,[";i§n *TfiiJj: ' konsultacji p,.awnyctr'iraz wszelkiej pomocy

uprzejmie informuję państwa, że w sytuacji, gdy dyrektor przedszkola/szkołyPodstawowej stwierdzi, iż nie jest w stanie zapewniC uerpL.ie,łstwa swoim uczniomw czasie stĘku, to jest zobowiązany do podjęcia stosownń działań na podstawieprzepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Nirodowej i śpi.tu z dnia 31 grudnia2002 r' w sprawie bezpie_czeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołachi placówkach (Dz.U. z 20o3 r., Nr 6 por. og , p6żn..r, j. io łrn"n",że dyrektor napodstawie § 18 ust. 2 pkt 2 cyt, Ęoządzenia, u igoli-or'anu prowadzącego(Prezydenta Miasta), może zawiesić zajóia na czas orn*.ony, jeżeli ,,wystąpiĘ na
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Kamienica.Pod Bykami"


