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List otwarty wystosowany 3 grudnia przez Pani
„drogich rodziców i opiekunów” jest tylko przypomnieniem obowi
prawa. Zatem nie ma powodu do nagłych zmian w dotychczasowych zasadach 
funkcjonowania szkół w czasie przerwy 
opiekę uczniom, którzy się 
dwukrotnie przypomniała, że rodzice musz
przerwą świąteczną) chęć przysłania dzieci 

Zatem tylko w tym przypadku zachodzi konieczno
poszczególne dni przerwy ś
potrzebę, i tylko w liczbie zapewniaj
podstawy prawnej do wymagania, by wszyscy nauczyciele stawiali si
w czasie przerwy świątecznej. Nie ma te
funkcjonowania szkół (na przykład ogrzewania, o
których nikt nie zgłosił potrzeby 

W tej sprawie, jak w ka
Zamieszanie w oświacie zawsze 
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wystosowany 3 grudnia przez Panią Minister Edukacji Narodowej do 
„drogich rodziców i opiekunów” jest tylko przypomnieniem obowiązuj
prawa. Zatem nie ma powodu do nagłych zmian w dotychczasowych zasadach 
funkcjonowania szkół w czasie przerwy świątecznej. Szkoły mają obowi

się w tym czasie stawią. Pani Minister w krótkim li
dwukrotnie przypomniała, że rodzice muszą szkołom zgłosić wcześ

ęć przysłania dzieci do danej placówki.  

Zatem tylko w tym przypadku zachodzi konieczność ustalenia dyżurów nauczycieli w 
poszczególne dni przerwy świątecznej, i tylko w dni, w których rodzice zgłosili tak

, i tylko w liczbie zapewniającej prawidłową opiekę przybyłym 
podstawy prawnej do wymagania, by wszyscy nauczyciele stawiali się

ątecznej. Nie ma też sensu ponoszenie pełnych kosztów 
funkcjonowania szkół (na przykład ogrzewania, oświetlenia oraz innych mediów

nie zgłosił potrzeby zaopiekowania się dziećmi. 

W tej sprawie, jak w każdej innej, należy się kierować zwykłym r
wiacie zawsze źle się odbija na jej funkcjonowaniu.
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 Minister Edukacji Narodowej do 
ązującego od dawna 

prawa. Zatem nie ma powodu do nagłych zmian w dotychczasowych zasadach 
ą obowiązek zapewnić 

Pani Minister w krótkim liście aż 
wcześniej (czyli przed 

 ustalenia dyżurów nauczycieli w 
tecznej, i tylko w dni, w których rodzice zgłosili taką 

 przybyłym uczniom. Nie ma 
podstawy prawnej do wymagania, by wszyscy nauczyciele stawiali się do pustych szkół 

 sensu ponoszenie pełnych kosztów 
wietlenia oraz innych mediów), w 

 zwykłym rozsądkiem. 
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