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Zwracam się z prośbą do Państwa o bieżące śledzenie strony internetowej szkoły oraz
w szczególności e-dziennika, za pośrednictwem których przekazywane będą na
bieżąco informacje dotyczące zmian w organizacji pracy szkoły, np. o ewentualnym
zawieszeniu zajęć, w związku z akcją strajkową mającą rozpocząć się w dniu 8 kwietnia
2019 r. 

Dyrektor Szkoły
Mirosław Pepliński

Poniżej treść komunikatu gminnego

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów informujemy, że w związku z planowanym strajkiem
za zgodą organu prowadzącego w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 roku mogą zostać zawieszone
zajęcia w szkołach:

Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu
Zespół Kształcenia w Łubianie
Zespół Szkół w Wąglikowicach
Zespół Szkół w Skorzewie
Szkoła Podstawowa w Kaliskach i Punkt Przedszkolny w Kłobuczynie.



W przypadku osiągnięcia porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a stroną rządową
zajęcia i dowozy w szkołach odbędą się zgodnie z planem.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie informacji na stronach internetowych oraz w
e‑dziennikach.

Jednocześnie informujemy, że dyrektorzy szkół dołożą wszelkich starań, aby egzaminy:
gimnazjalny i ósmoklasisty, odbyły się zgodnie z harmonogramem.

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w 6 z 9 szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, w przypadku faktycznego zaistnienia sytuacji
strajkowej proponujemy rodzicom, którzy nie będą mieli możliwości zająć się – zaopiekować
swoimi dziećmi w tym czasie, przywiezienie dzieci do obiektów zarządzanych przez Zakład
Sportu Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna: Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie i
Ośrodka Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu, gdzie w godzinach od 8.00 do 13.00 będą
odbywały się zajęcia opiekuńcze sportowo-rekreacyjne.  

Według wiedzy na dzień 05.04.2019 r. strajk nie jest planowany w Szkołach w Wielkim
Klinczu, Niedamowie i Kornem.
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My ze swojej strony życzymy nauczyliom dojście do porozumienia a czytelników prosimy o
powściągliwość przy komentowaniu. Komentarze niestosowne nie będą publikowane
anonimowo. Jak ktoś chce publicznie to zapraszamy do Facebooka
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