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Szanowny Panie Burmistrzu, 
odpowiadając na e-mail w sprawie protestu włoskiego prowadzonego przez 
nauczycieli Oddziału Zamiejscowego Przedszkola nr 407 uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje. 
 
W Oddziałach Zamiejscowych Przedszkola nr 407 przy ul. Guderskiego 9 Komitet 
Strajkowy prowadzi protest włoski zgodnie  z Uchwałą nr 20/19 Zarządu Oddziału  
ZNP Warszawa – Praga Południe  z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie 
kontunuowania akcji protestacyjnej, zawieszenia strajku i utrzymania gotowości 
strajkowej.  
 
W ramach protestu włoskiego nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze, opiekuńcze z dziećmi  zgodnie z ramowym rozkładem dnia, podstawą 
programową wychowania przedszkolnego, realizują programy wychowania 
przedszkolnego, plany miesięczne i plan pracy przedszkola na rok szkolny 
2018/2019, a także dbają o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Współpracują ze 
specjalistami ( psychologiem, logopeda), prowadzą  obserwacje pedagogiczne. 
Wychowawcy opracowali plan miesięczny na miesiąc maj; zamierzenia  planu pracy 
wywieszone są na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 
 
W sprawie odwołania teatrzyku dzieci uprzejmie wyjaśniam, że nauczycielka 
przygotowała dzieci do udziału w przeglądzie teatralnym, który miał odbyć                      
się w jednym z przedszkoli Dzielnicy Praga – Południe. Przegląd ten został  
odwołany z powodu trwającego protestu włoskiego. Termin przeglądu przesunięto na 
rok szkolny 2019/2020. Zlecę nauczycielce, aby poinformowała rodziców dzieci                    
o przyczynie zaistniałej sytuacji, jeśli tego nie uczyniła. 
 
W związku z odwołaniem wycieczki do teatru uprzejmie nadmieniam, że nauczyciele 
z grupy II i III nie poinformowali mnie o planach organizacji wycieczki; nie była ona 
uwzględniona przez nauczycielki w planie miesięcznym, nie przekazano karty 
wycieczki do akceptacji. 
  
W placówce prowadzona jest kampania „ Rowerowy Maj”, którego koordynatorem 
jest między innymi nauczycielka z Oddziałów Zamiejscowych; do tego programu 
przedszkole  przystąpiło po raz drugi. 
 



W dniu 27 i 28 maja 2019 r. w placówce odbędą się uroczystości z okazji Dnia 
Mamy, w każdej grupie będą organizowane zabawy z Mamą pod tytułem „Mama                 
i Ja”. Scenariusze uroczystości do akceptacji otrzymam  od nauczycieli 20 maja. 
 
W dniu 10 maja otrzymałam wiadomość od rodziców dzieci z Oddziałów 
Zamiejscowych Przedszkola nr 407, że pojawił się problem z przyprowadzeniem 
dzieci na przedstawienie teatralne organizowane przez rodziców w dni 7 czerwca.                                      
W związku z powyższym, w poniedziałek 13 maja rano wysłałam informację e-mail 
do przewodniczących Trójek Oddziałowych, że dzieci będą na przedstawieniu                 
przy ul. M. Pawlikowskiego 2, które przyprowadzę z pracownikami obsługi. 
 
Uprzejmie informuję, że zakończenie roku dla dzieci 6 letnich, które kończą edukację 
przedszkolną, odbędzie się w czerwcu, termin zostanie podany rodzicom do końca 
maja.   
 
                  Z poważaniem  
           Maria Bieniaszewska 

           

 


