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Szanowni Rodzice dzieci i uczniów

placówek oświatowych Miasta Chorzowa !

w imieniu Zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
W Chorzowie ZwTacam się do Pństwa z ogromną proŚbą o wyrozumiałość dla
naszych działań oraz o poparcie akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 20I9r.
poprzez zapewnienie opieki dzieciom w tych dniach. Do prośby załączam pismo
o możliwości skorzystania z zasiłku opiekuńczego na dziecko.

Ak"ję protestacyjną na terenie naszej gminy prowadzimy wspólnie zNSZZ Solidarność
Pracowników oświaty i Wychowania w Chorzowie na mocy porozumienia z dnia
07.02 2019r,

Rząd przeforsował reformę edukacji, która weszła w zycie we wrześniu2}l7r. pomimo
protestów ZNP, wszystkich organizacji samorządolvycĘ wbrew ekspertoą organizacjom
pozarządowym i ruchom rodzicielskim. ZNP nie zgadza się z wysokimi kosztami
nieuzasadnionej merytorycznie reformy uderzającej finansowo w Samorządy Gmin'
obniżeniu jakości edukacji i poziomu ksaałcenia dotykającego uczniów. Walczymy
o godnośó pracowników oświaty, na których nałożono bezpośrednią odpowiedzialność za
wdrozenie reformy nie dając nic w zamian. Pracownicy oświaty są jedną z nĄniżej
uposazonych grup zawodowych w Polsce a zarazemjedną z najbardziej wyksaałconych grup
zawodowych. Brak szacunku dla naszej pracy i docenienia finansowego ze strony obecnego
Rządu jest powodem naszego protestu. Żadne negocjacje nie przyniosĘ efektu a Rząd
niezmiennie stoi na stanowisku, ze dla naszej grupy zawodowej nie ma pieniędzy poza tymi,
które zaplanowano w ośmieszających nas ,,podwyżkach'' na ten rok.

ogłoszony Strajk od dnia 08.04.2019r. będzie strajkiem bezterminowym.
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni przyjdą do szkoŁ przedszkoli i placówek
oświatowych, ale wstrzymają się od pracy. o opiekę nad dziećmi i uczniami, którzy tego
dnia zjauńą się w placówkach będą musieli zadbać pracodawcy, czy|t Dyrektorzy.
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się z apelem do Rodziców zatroskanych o przyszłość edukaryjną
wsparcie działań zainicjowanych przez Złviązek Naucrycielstwa

W imieniu Zarządu oddziału ZNP w Chorzowie
Prezes oddziału Ewa Niedbała

Zwracamy
swoich dzieci o

Polskiego.



Przedszkole, szkoła czy żłobek są zamknięte z powodu strajku nauczycieli?
ZUS przypomina, że w takiej sytuacji rodzicom, ktorzy nie mają z kim zostawió dzieci,
przysfuguj e zasiłęk opiekuńczy.

ZUS przypomina, ze zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich
dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale talcże w razie nieprzewidzianego zamknięcia złobka,
klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoĘ, do ktorych dziecko lczęszcza.

o wypłatę zasiłku opiekuńczego nalezy wystąpić do pracodawcy, dołączając oświadczenie
o nieprzewidzianym zamknięciu placowki. Zasiłek przysługuje, gdy o zamknięciu rodzic

dowiaduje się na mniej niŻ'7 dni przed tym zamknięciem.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno
obowiązkowo, jak i na przykład w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - gdy
składkę na tzw. chorobowe odprowadzająza siebie dobrowolnie. ZUS przypomina, ze zasiłek
przysfuguje matce i ojcu dziecką a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego
wypłatę. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego
wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Sląsku Iwona Kowalska_Matis, cytowana
w komunikacie prasowym ZUS-u' wskazuje, że w ciągu roku zasiłek opiekuńczy zarówno na
zdrowe, jak i na chore dziecko do lat 14 przysługuje maksymalnie przez 60 dni' natomiast na
dziecko powyżej 14 roku zycia lub innego członka rodziny zasiłek przysfuguje tylko przez 14

dni. Na dziecko niepełnosprawne przez miesiąc, czyli 30 dni.

ZUS wyjaśnią jak z}ożyć wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, jeśli
prowadzi działalność gospodarczą prąmosi go do najblizszego ZUS-u. To wszystko mozna
także zrobić online, jeśli ktoś ma załoŻone indywidualne konto na platformie internetowej
ZUS-u.

Dokumenty, k1óre należy złoŻyć w swoim zakJadzie pracy, ńezbędne do przyznania
i wypłaty zasiłku opiekuńczego to:

- oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,

- wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUs Z-15.

Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności
go spodarcz eJ), złoĘ ć tr zeb a.

- złs-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8lat,

- zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUs Z-3 - w przypadku pracownikow
albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostĄch ubezpieczonych oraz 2A5-36.

Druk wniosku mozna pobrać ze strony internetowej ZUS_u albo w osobiście w ZUSie. Można
także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.


