Drodzy Rodzice!
W poniedziałek, 8 kwietnia 2019 roku większość pracowników oświaty przyjdzie do szkół, ale nie
będzie pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu. Również
posiadamy swoje rodziny, które musimy utrzymać, zobowiązania finansowe, które musimy
pokrywać, ale też świadomość wyboru własnej ścieżki zawodowej. Bowiem zawód nasz, to jedna z
nielicznych profesji opierającej się na prawdziwym powołaniu.
Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas – wychowawców – krok, wiedząc, że strajk
pracowników oświaty może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe.
Zawsze z uznaniem patrzyliśmy na inne grupy zawodowe, protestujące w tej formie: górników,
pielęgniarki, lekarzy. Walczmy teraz o nasze prawa, bo nikt inny za nas tego nie zrobi!
Teraz, kiedy wyczerpały się wszystkie inne możliwości, sięgamy po ostatni element sporu
zbiorowego: strajk pracowników oświaty. Stawką tego sporu jest nasza przyszłość.

Walczymy o podwyższenie statusu zawodowego, domagając się wzrostu
wynagrodzenia dla wszystkich Pedagogów oraz Pracowników Administracji
i Obsługi!
Związek Nauczycielstwa Polskiego dbając o interesy pracownicze dołoży wszelkich starań, aby
rozwiązać problem dramatycznie niskich zarobków. Pracownicy oświaty, w tym samorządowi,
którzy przy całym swoim zaangażowaniu w pracę poświęcają swój czas, nierzadko życie rodzinne i
własne środki finansowe -permanentnie się dokształcają i dbają tym samym o bezpieczeństwo
i wszechstronny rozwój Waszych- Naszych Dzieci!
Jesteśmy obecnie najniżej opłacaną grupą zawodową sfery budżetowej!
Wciąż jeszcze liczymy na to, iż nasze starania zostaną zauważone i docenione przez Rząd RP
i Społeczeństwo Naszego Kraju!
Istnieje przestrzeń dialogu, pod warunkiem, że obie strony otworzą się na kompromis.
Za opiekę tego dnia nad Dziećmi i Młodzieżą odpowiedzialni będą Dyrektorzy placówek oraz osoby
nie uczestniczące w akcji strajkowej. Dopiero 8 kwietnia da nam wszystkim odpowiedź ilu z nas
faktycznie zadeklaruje udział w strajku.
Szanowni Państwo,
8 kwietnia przychodzimy do szkoły, ale nie pracujemy.
Nasze działania podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i zgodne z prawem!

W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie
naszej decyzji oraz wsparcie naszych działań.
Wspierajcie nas 8 kwietnia! Bądźcie z nami!
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