Iława, powiat. W niektórych szkołach dzieci wrócą jutro na
lekcje
data aktualizacji: 2019.04.23

Czy strajk w polskiej oświacie ma się ku końcowi? Wygląda na to, że przynajmniej w części
lokalnych szkół protest może się wkrótce zakończyć lub będzie przebiegał w łagodniejszej
niż dotąd formie. Dyrektorzy niektórych placówek w Iławie i powiecie iławskim informują,
iż w środę, 24 kwietnia uczniowie wrócą na lekcje.
Jutro zajęcia dydaktyczne mają zostać wznowione m.in. w iławskim "Koperniku".
- W dniu dzisiejszym (23 kwietnia 2019r.) o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie
Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego z powiatu iławskiego, gdzie mają zostać podjęte
decyzje w sprawie dalszej formuły strajku - podaje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Iławie Aleksandra Skubij. - Informacje, którymi obecnie dysponuję,
uprawniają mnie do stwierdzenia, że zajęcia dydaktyczne w „Jedynce” jutro odbędą
się. Świetlica szkolna będzie czynna. Obiad zostanie przygotowany. Oznacza to, że po
wiosennej przerwie świątecznej uczniowie wracają do szkoły w środę 24 kwietnia
br. Informacja o szczegółowym planie lekcji i ewentualnych zastępstwach zostanie
umieszczona na e-dzienniku dziś po godz. 19.00.
24 kwietnia do normalnych zajęć wróci też podstawówka w Suszu.

- Wracamy do szkoły! - informuje dyrektor SP w Suszu Włodzimierz Paliński. - Po
wiosennej przerwie świątecznej uczniowie Szkoły Podstawowej w Suszu wracają do
szkoły w środę 24 kwietnia br. Zajęcia od tego dnia odbywać się będą normalnie
według planu lekcji.
W wielu innych szkołach przełomu brak.
- W przypadku braku porozumienia, w dniach 23-26.04.2019r. (cały poświąteczny
tydzień) w placówce nadal trwa strajk. Nie mam możliwości zapewnienia opieki
naszym uczniom do odwołania - to treść najnowszego komunikatu Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Iławie Małgorzaty Kamińskiej.
Podobnie w "Trójce".
- Ze względu na strajk w dniu 24 kwietnia zajęcia dydaktyczne nie odbędą się - podaje
SP3.
Także w "Czwórce" strajk jest kontynuowany.
- W placówce kontynuowana jest akcja strajkowa. W czasie strajku nadal są zawieszone
zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Zapewniamy zajęcia opiekuńcze tylko uczniom
klas I –III w godzinach 7:00-17:00. Nie będzie wydawany obiad - przekazała wicedyrektor
SP4 Ewa Michlińska.
A w "Piątce"?
- Na czas trwania strajku zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze. Biorąc pod uwagę realne możliwości kadrowe, jesteśmy w stanie
zapewnić opiekę tylko uczniom klas I i II. Natomiast dla uczniów pozostałych klas zajęcia
zostają odwołane. W tych dniach świetlica szkolna dla uczniów klas I – II czynna w
godzinach 6:45-16:00. Nie będzie wydawany obiad - czytamy w komunikacie dyrektora
Mariusza Sadowskiego, który jednak prosi o śledzenie sytuacji na bieżąco poprzez edziennik i przypomina, że nowe informacje dotyczące dalszej formuły strajku mogą się
pojawić po dzisiejszym spotkaniu Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego z powiatu
iławskiego.
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