
Analogiczne maile skierowaliśmy do Imielina, Chełmu Śląskiego oraz Mysłowic. 

 

W związku z aktualną sytuacją i propozycjami uruchomienia przedszkoli i 

żłobków od 6.05.2020r. chciałbym przekazać panu obawy środowiska 

oświatowego dotyczącego zbyt szybkiego uruchomienia tych placówek.  

Pracownicy tych placówek są zaniepokojeni tym, że decyzje te mogą 

zapadać pod wpływem czynników politycznych. 

Obawiają się tego, że uruchomienie tych placówek w przyszłym tygodniu 

będzie nieprzygotowane i może doprowadzić do wzrostu zachorowań. 

Podobne zaniepokojenie wyraża także część rodziców 

Biorąc pod uwagę różne argumenty a także deklaracje większości 

włodarzy okolicznych miejscowości wnioskujemy o odłożenie w czasie tego 

procesu uruchomienia i jego dobre przygotowanie. 

Wydaje się, że rząd przerzuca znowu na barki samorządu oraz 

dyrektorów decyzje, które sam powinien dobrze przygotować i podjąć. 

Jako pewne podsumowanie tego problemu chciałbym zacytować decyzję 

Pani Prezydent z Piekar Śląskich - cytuje : 

 "Podjęłam decyzję, że 6 maja br. żłobki i przedszkola nie wznowią 

funkcjonowania ze względu na duże zagrożenie zakażeniem koronawirusem. W 

tym terminie nie da się zorganizować dzieciom opieki w taki sposób, by była ona 

w pełni bezpieczna. Jest to także niemożliwe ze względów organizacyjnych, gdyż 

musimy skontaktować się ze wszystkimi rodzicami i zebrać informacje, ilu z nich 

będzie chciało posłać swoje dzieci do placówek. Dopiero wtedy będziemy mogli 

zacząć tworzyć mniejsze grupy. 

Niestety rząd dał nam zbyt mało czasu, aby przygotować cały system opieki nad 
najmłodszymi w ciągu kilku dni. Przypominam, że rodzice dzieci będą mieli 
możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego. 

O szczegółowej dacie wznowienia działalności miejskich żłobków i przedszkoli 
poinformuję Państwa wkrótce, przy czym będziemy się kierowali aktualną 



sytuacją epidemiczną w mieście i regionie. Życie i zdrowie mieszkańców, w tym 
najmłodszych, jest dla mnie, bowiem najważniejsze " 

Sława Umińska-Duraj 
Prezydent Miasta 
Piekary Śląskie..” 

Zwracam się o rozważenie także naszej opinii w tej sprawie. 
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