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Pani 

Anna Zalewska 

KREUJE Minister Edukacji Narodowej 

Pierwszy Wiceprezydenl Miasta ladxi 

jakie 
ul. Piotrkowska 104 

90-926 tadz wystatem do Pani 9 stycznia 2019 roku 
tel.: +48 42 638 41 16 

fax +484263842 16 dotyczqcego rosnqcej liczby t6dzkich nauczycieli na zwolnieniach lekarskich czuj~ si~ 
t.trelo@uml.lodz.pl 

www.uml.lodz.pl w obowiqzku poinformowae, ie w ciqgu tygodnia z blisko 400 liczba chorujqcych 

wzrosta do 1700 os6b. Absencja dotyczy zatrudnionych w przedszkolach, szkotach 

podstawowych, gimnazjach, szkotach ponadgimnazjalnych, a nawet szkotach 

specjalnych. Obawiam si~, ie zwolnien lekarskich b~dzie przybywae, wiadomym jest, 

ie w ten spos6b nauczyciele manifestujq swoje niezadowolenie. 

Pani Minister, liczytem, ie negocjacje z przedstawicielami zwiqzk6w 

zawodowych oswiaty b~dq dla Pani priorytetem i nie dojdzie do sytuacji, ie szkoty 

b~dq swiadczye ustugi opiekuncze zamiast realizowae program . A tak jest w todzi, 

prowadzenie lekcji w wielu plac6wkach jest niemoiliwe, nie ma kto uczye, a dyrektorzy 

szk6t gtowiq si~ jak zapewnie dzieciom bezpieczenstwo . W efekcie plac6wki edukacyjne 

zamieniajq si~ w ogramne swietlice oferujqce ciepte positki, czy od tego jest szkota? 

Traktujqc ten nieformalny protest zbyt lekko albo udajqc, ie nie dotyczy 

on kierowanego przez Paniq resortu bierze Pani na siebie ogromnq odpowiedzialnose 

za przysztose rzeszy uczni6w konczqcych szkoty podstawowe i gimnazja. Przed nimi 

egzaminy, kt6re b~dq decydowae 0 przyj~ciach do szk6t srednich a zamiast planowae 

powtorki, uzupetniae ewentualne luki i oczywiscie poszerzae zakres posiadanych 

wiadomosci uczniowie Sq zwalniani z lekcji, bo nauczyciele chorujq. I nikt nie wie kiedy 

wyzdrowiejq, kiedy zacznq si~ lekcje. Z kolei rodzice mtodszych dzieci mUSZq zwalniae 

si~ z pracy, brae nieplanowane urlopy by zapewnie im opiek~ skora w przedszkolu albo 

szkole jest problem z kadrq. 

http:www.uml.lodz.pl
mailto:t.trelo@uml.lodz.pl


Pani Minister, odpowiadam w todzkim samorzqdzie za edukacj~ imam prawo 

a nawet obowiqzek upomniee si~ 0 todzian: uczniow, ich rodzicow oraz nauczycieli. 

Dlatego jeszcze raz apeluj~ do Pani 0 jak najszybszq reakcj~, ktora uspokoi nastroje 

i pozwoli nauczycielom wrocie do pracy. Jestem pewien, ie wielu z nich z troskq mysli 

o swoich uczniach, ktorzy chcq ise do szkoty by zdobywae wiedz~, poszerzae 

zainteresowania i planowae przysztose. A nie "przeczekaC" w swietlicy ai rodzice wrocq 

z pracy. 


