Szanowni Rodzice
W związku z przystąpieniem pracowników Przedszkola Miejskiego 36 w Gliwicach w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 10 w Gliwicach
do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
nauczycieli i pracowników oświaty
informuję, że przedszkole od dnia 8 kwietnia 2019 r. może być zamknięte (nieprzewidziane zamknięcie
placówki).
Jednocześnie zapewniam, że będziemy Państwa informować, jeśli sytuacja ulegnie zmianie (ogłoszenie
w przedszkolu, indywidualna informacja przekazywana rodzicom, strona internetowa przedszkola)
Informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie
placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 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 (tekst jednolity: Dz.
U. z 2014 r., poz. 1632).
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie,
nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje
zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.)

Szanowni Rodzice
W związku z przystąpieniem pracowników Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich
w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach
do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
nauczycieli i pracowników oświaty
informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w szkole zajęcia mogą być zawieszone (nieprzewidziane
zamknięcie placówki).
Jednocześnie zapewniam, że będziemy Państwa informować, jeśli sytuacja ulegnie zmianie (ogłoszenie
w szkole, indywidualna informacja przekazywana rodzicom, strona internetowa szkoły).
(Pozostawanie dzieci w domu w związku z zawieszeniem zajęć jest zgodne z prawem)
Informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie
placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 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 (tekst jednolity: Dz.
U. z 2014 r., poz. 1632).
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie,
nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje
zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

