KOMUNIKAT DYREKTORA
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W OLSZTYNIE
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Szanowni Rodzice !

INFORMACJA DLA RODZICÓW SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
Informuję, że nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 21 oraz Szkoły Podstawowej nr 19
im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie nadal
uczestniczą w ogólnopolskim strajku pracowników oświaty, w związku z tym na podstawie § 18
ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w

sprawie

bezpieczeństwa

i

higieny

w

publicznych

i

niepublicznych

szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego:
• zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Przedszkolu Miejskim nr 21
(do odwołania), natomiast w dniu 24.04. 2019 r. (środa) odbywają się zajęcia
opiekuńcze od 6.15 do 17.00.
• zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 19
im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (do odwołania), natomiast w dniu 24.04.
2019 r. (środa) odbywają się zajęcia opiekuńcze od 6.45 do 16.30. Zajęcia
odbywają się w świetlicy szkolnej sala 28.
Jednocześnie informuję, że jest to sytuacja wyjątkowa i do Przedszkola Miejskiego nr 21 oraz
Szkoły Podstawowej nr 19 Rodzice przyprowadzają dzieci, którzy nie

mają

możliwości

zapewnienia opieki we własnym zakresie.
Jednocześnie informuję, że jest to sytuacja wyjątkowa i do Szkoły Podstawowej nr 19
Rodzice przyprowadzają dzieci, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki we własnym
zakresie.
W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki w przedszkolu i w szkole,
w następnych dniach zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze zostaną zawieszone
do odwołania. Rodzice będą zapewniali opiekę dzieciom we własnym zakresie.
Szanowni Państwo, proszę śledzić informacje zamieszczane w dzienniku elektronicznym, na
stronie internetowej przedszkola i szkoły oraz przekaz medialny. O wszelkich zmianach będę
niezwłocznie informować za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej.
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Olsztynie
Mariola Urszula Ogonowska

