
                Notatka ze spotkania Burmistrza Pragi -Północ Pana  Dariusza Kacprzaka 
              odpowiedzialnego za edukację z przedstawicielami Rad Rodziców przedszkoli i  
              wszystkich szkół Pragi – Północ w sprawie ewentualnego strajku. 
 
Spotkanie odbyło się 4 kwietnia 2019 r. 
 

1. Pani Kaznowska - Wice-Prezydent miasta Warszawy, jak i Pan Burmistrz Kacprzak 
proszą o zrozumienie faktu, że Samorząd miasta Warszawy jest tylko obserwatorem 
wydarzenia i nie jest stroną sporu, są nimi nauczyciele, związki zawodowe i rząd. 
Samorząd stara się tylko łagodzić spór i pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi. Ma 
nadzieję, że jednak dojdzie do porozumienia między stronami sporu i do strajku nie 
dojdzie. 

 
2. Na Pradze – Północ tylko jedna szkoła nie strajkuje, z 13 przedszkoli strajkuje pięć. 

Natomiast sytuacja jest dynamiczna i Samorząd nie może zapewnić, że część 
nauczycieli do strajku jeszcze nie przystąpi czy też odstąpi. W całej Warszawie 
gotowość przystąpienia do strajku wygląda na dziś następująco: 90% szkół 
podstawowych, 85% szkół ponadpodstawowych, 62% przedszkoli. Na stronie  

 http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-
z-planowanym-strajkiem/21516-lista-placowek  powstała wyszukiwarka strajkujących i 
niestrajkujących placówek. Rodzice mogą się z niej dowiedzieć, czy szkoła, przedszkole ich 
dziecka przystępuje do strajku oraz czy placówka będzie realizować zajęcia opiekuńcze. 
Samorząd zachęca do skorzystania z niej, a w razie wątpliwości, do bezpośredniego 
kontaktu z dyrektorami placówek.  
 

3. Na dziś wygląda na to, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty odbędą się w 
naszym liceum i w Szkole Podstawowej nr 50 na Jagiellońskiej, w innych szkołach 
nie wiadomo, trudno zebrać komisje egzaminacyjne. Samorząd również 
przypomina, że organizacja egzaminów jest również poza jego gestią. Co do matur, 
pozostało jeszcze trochę czasu i może sytuacja wyjaśni się wcześniej. Problem leży 
bardziej w wystawianiu ocen tzw. klasyfikacji ucznia, dopuszczenia go do matury. 
Niektóre szkoły chcą to zrobić wcześniej. 

 
4. Samorząd przygotowuje się do czterech scenariuszów strajku: 
 szkoła nie strajkuje 

 część nauczycieli w danej szkole strajkuje, część nie, decyzja dyrektora jest 
zorganizowanie zajęć opiekuńczych z nauczycielami, którzy nie strajkują na terenie 
szkoły 

 część nauczycieli w danej szkole strajkuje, część nie, decyzja dyrektora jest 
zorganizowanie zajęć wyjść do domu kultury czy biblioteki z  nauczycielami, którzy 
nie strajkują.  

 liczba strajkujących nauczycieli i pracowników szkoły jest tak duża, że szkoła jest 
zamknięta i w takich placówkach nie będą działać stołówki, ma być wcześniej 
przygotowany suchy prowiant zwłaszcza dla tych dzieci, które żywione są tylko w 
szkole lub w świetlicy środowiskowej 

 
5. W związku z powyższym na specjalnie przygotowanej stronie można skorzystać  z 

wyszukiwarki i znaleźć darmowe zajęcia dla uczniów dla całej Warszawy i po 
zaznaczeniu dzielnicy znajdziemy również Pragę-Północ. Tutaj link: 
http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-

http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21516-lista-placowek
http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21516-lista-placowek
http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21512-bezplatna-oferta


zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21512-bezplatna-oferta  
6. Samorząd jeszcze raz przypomina, że zajęcia są bezpłatne i tak np. uczniowie mogą 

korzystać (za okazaniem legitymacji) z basenu przy ul. Jagiellońskiej, Szanajcy i 
Kawęczynskiej oraz z podpisanym oświadczeniem od rodziców link tutaj: 
http://dosir.waw.pl/2019/04/04/strajk-nauczycieli-zapraszamy-do-dosir-u/  

 
 

7. Jeśli 8 kwietnia dojdzie do strajku to dyrektorzy placówek są zoobowiązani wysyłać 
wcześnie rano dane o liczbie strajkujących nauczycieli i pracowników do Wydziału 
Oświaty Pragi- Północ, dlatego trzeba będzie śledzić na stronie dane co do 
rzeczywistej liczby strajkujących szkół. Tutaj link: http://nasza.praga-
pn.waw.pl/page/393,aktualnosci.html .  

 
8. Jednak pierwszym źródłem informacji dla Rodziców będą dyrektorzy placówek, 

można też korzystać z numeru do Wydziału Oświaty na Pradze Północ: 44 38 097 
lub z numeru do Miejskiego Centrum Kontaktu : 19-115, po wybraniu numeru 1 
otrzymamy bieżące informacje.  

 
9. Inne źródło: http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-

rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem  
 

10.  Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy: 
http://nasza.praga-pn.waw.pl/data/newsFiles/rodzice-strajk-pismo_do_rodzicow.pdf  

 
11. Pracownicy Urzędu Praga- Pólnoc mogą przyprowadzić swoje dzieci do pracy w 

dniach strajku, tutaj link do Listu do pracodawcy, z którego mogą skorzystać 
Rodzice w swoich miejscach pracy: http://nasza.praga-
pn.waw.pl/data/newsFiles/pracodawcy-pismo_w_sprawie_strajku.pdf  
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