WÓJT GMINY MILEJÓW
ul. Partyzancka 13A
21-020 Milejów

Milejów, dnia 23 maja 2016r.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pan
Jakub Kulesza
ul. Krakowskie Przedmieście 13/8
20-002 Lublin
Znak:
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 kwietnia 2016r. dotyczącego dowożenia
dzieci na zajęcia szkolne przez pracowników szkoły w Jaszczowie bez
podpisania umowy informuję, że zażądałem wyjaśnień w tej kwestii od
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Jaszczowie.
Sprawa dotyczy opieki nad dziećmi podczas przewozu autobusem na trasie
Jaszczów-Białka-Wólka Bielecka- Maryniów w Gminie Milejów.
Jeden dzień w tygodniu w wymiarze dwóch godzin pełni opiekę w autobusie
szkolnym nauczycielka biblioteki Pani Anna Kowalska. Na taką formę
sprawowania opieki wyraziła zgodę nauczycielka. Opieka jest pełniona w
ramach zakresu czynności nauczyciela biblioteki, na podstawie art.42 K.N. ,
ponieważ nie ma potrzeby realizowania tych dwóch godzin w bibliotece ze
względu na brak zainteresowania uczniów.
Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że konieczne jest sprawowanie opieki nad
uczniami oczekującymi na autobus lub zajęcia lekcyjne w centrum
multimedialnym, znajdującym się w bibliotece. Pani Anna Kowalska pełni wiec
w ramach dwóch godzin obowiązki wychowawczo-opiekuńcze zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i potrzebami szkoły.
W zał.
Wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Jaszczowie.
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Jaszczów, 15.04.2014 r.

Pan Tomasz Suryś
Wójt Gminy Milejów
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W odpowiedzi na pismo dotyczące dowozu uczniów do szkoły informuję,
ję, że opiekę w autobusie
szkolnym na trasie Jaszczów- Białka- Wolka Bielecka- Maryniów pełni jeden dzień w tygodfiiu w
wymiarze dwóch godzin, nauczycielka biblioteki Pani Anna Kowalska. Nauczycielka biblioteki
opiekę w autobusie szkolnym ma zawartą w zakresie czynności, na którą wyraziła zgodę. Dokument
znajduje się w teczce akt osobowych pracownika.
Dyrektor może zlecić pełnienie opieki w autobusie szkolnym lub w świetlicy, w ramach art. 42 KN,
również nauczycielowi bibliotekarzowi. Zlecenie opieki w autobusie w ramach art. 42 KN
otrzymała Pani Anna Kowalska ponieważ nie ma potrzeby realizowania tych godzin w bibliotece
szkolnej ze względu na brak zainteresowania uczniów.
We wcześniejszych latach wymiar godzin świetlicy zwiększono z 20 do 30 godzin tygodniowo ze
względu na konieczność sprawowania opieki nad uczniami oczekującycmi na autobus lub zajęcia
lekcyjne, np. w centrum multimedialnym, które znajduje się w bibliotece.
Pani Anna Kowalska pełni więc obowiązki opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i potrzebami placówki. Potrzeby dzieci i placówki są priorytetem w przydzielaniu obowiązków
nauczycielom.
OYREkTOK.

Z poważaniem

