Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub
szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści 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.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres
zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w
tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust.
1 ustawy).
Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających
konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do
lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola
lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością
pracownika w pracy. Stanowi tak § 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). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest
oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie
i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry
wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku
w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).
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.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie
określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy,
zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie
lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę
zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być
usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie
przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą
połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica
oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie.
Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy członkowie rodziny pozostający we
wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.
Druki ZUS: Z-15A (Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad
dzieckiem), ZAS-36 (Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat)

Referendum, które odbyło się w waszej placówce wśród wszystkich pracowników
zdecydowało, że

w przedszkolu z dniem 8 kwietnia 2019r. rozpocznie się
strajk pracowników oświaty.
Nauczyciele zostali postawieni w trudnej sytuacji. Zostały wyczerpane dostępne środki
prawne porozumienia Rozmowy toczyły się między stroną rządową, a związkową odnośnie
podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od grudnia 2018r. Od 10 stycznia rozpoczęła się
procedura sporu zbiorowego ZNP z rządem i pracodawcami.
Na okres strajku, zgodnie z prawem do strajku, dzieci nie mogą przebywać
w szkole/przedszkolu, gdyż nauczyciel nie może być zobowiązany do jakichkolwiek
świadczeń pracowniczych.
Zwracamy się z prośbą do Was Drodzy Rodzice o wyrozumiałość i zrozumienie dla naszej
trudnej sytuacji. Prosimy też o zapewnienie opieki dla swoich dzieci w okresie strajku.
Chcemy przekazać Wam przesłanie : pomóżcie zawalczyć nam o godne płace. Abyśmy mogli
komfortowo i wydajnie pracowanie myśląc o tym, jak przeżyć do końca miesiąca.
Drodzy Rodzice - pamiętajmy wszystko w szkole zaczyna się od dobrego nauczyciela.
Robimy to także z myślą o dzieciach zarówno tych, które są dzisiaj w szkole jak i tych, które
dopiero wejdą do systemu oświaty i będą naszymi uczniami.
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