
Tuliszków, dnia 7 maja 2020 roku 

 

Komentarz Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie  

do informacji zamieszonej w dniu 07.05.2020 r. na stronie iturek.net 

Tuliszków: Burmistrz mówi nauczycielom „sprawdzam” i informuje kuratorium 

 

Postanowiłam zabrać w tej sprawie głos, ponieważ uważam, że przedstawiona wypowiedź jest 

bardzo nieścisła, niejednoznaczna, a przede wszystkim krzywdząca nauczycieli wychowania 

przedszkolnego, nazywanych „paniami przedszkolankami”.  

Niejednoznaczność i nieścisłość dotyczy przede wszystkim wskazania, których nauczycielek 

wychowania przedszkolnego i z których placówek dotyczy, o ile w ogóle dotyczy. W związku 

z tym, że nie mam prawa, a tym bardziej odwagi silić się na komentarz w kwestii pracy 

nauczycieli wychowania przedszkolnego z innych placówek z terenu naszego miasta i gminy, 

odniosę się wyłącznie do tych, którzy zatrudnieni są w przedszkolu w Tuliszkowie.  

Otóż, zgodnie z moim zarządzeniem, nauczycielki wychowania przedszkolnego, 

zatrudnione w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie, w okresie zdalnego 

nauczania, czyli od dnia 25 marca b.r., nie wykazały w rozliczeniu godzin 

ponadwymiarowych ani jednej godziny, za którą domagałyby się dodatkowego 

wynagrodzenia w ramach realizacji treści wynikających z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.  

 Wyjątek stanowią 3 godziny w rozliczeniu tygodniowym, które wskazałam w swoim 

zarządzeniu jako ponadwymiarowe i dotyczą pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. W tym ujęciu, w okresie przytoczonego okresu dwóch tygodni, w przypadku 

mojej placówki mówimy o 6 godzinach.  

Nie zgadzam się również z sugestią zawartą w pytaniu „Czy ktoś w ogóle był w pracy?, a 

następnie w stwierdzeniu „Tak naprawdę nikt nie był w pracy”, kwestionującą pracę zdalną 

nauczycielek wychowania przedszkolnego w okresie przedświątecznym i tuż po świętach 

Wielkanocy. 

Wyjaśniam, że przedszkole jest placówką nieferyjną, co oznacza, że nauczyciele wychowania 

przedszkolnego pracują również w okresie tak zwanych przerw świątecznych, ferii zimowych 

i wakacji, a za okres przepracowanego roku pracy przysługuje im 35 dni urlopu 

wypoczynkowego. Stąd nauczycielki przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach, 

zobowiązane były do pracy również w takie dni jak czwartek, piątek przed Wielkanocą oraz 

wtorek po Wielkanocy.  

Ponadto wyjaśniam, że w okresie od 25 marca b.r. nauczyciele wykonywali swoją pracę 

zdalnie, czyli w miejscu swojego zamieszkani. Pracowali i pracują przy użyciu własnych 

komputerów (choć niejednokrotnie dzieląc je z innymi domownikami), dzięki opłaconej ze 

swoich prywatnych środków usłudze internetowej, przy użyciu swoich prywatnych telefonów, 

funkcjonujących dzięki opłaconemu przez siebie abonamentowi. Do chwili obecnej wszyscy 



zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele pozostawali do mojej i rodziców dzieci uczęszczających 

do przedszkola w Tuliszkowie dyspozycji. Żadna z nauczycielek nie zaprzestała świadczyć 

pracy i żadna nie zwróciła się do mnie z zażaleniem, że ten rodzaj pracy obciąża ją nie tylko 

finansowo, ale również emocjonalnie, w związku z czym skorzysta choćby ze zwolnienia 

lekarskiego. 

Niestety, zamieszczona w dniu 07.05.2020 r. na stronie iturek.net informacja, mogła w mojej 

ocenie, zachwiać równowagę emocjonalną nauczycieli, nadszarpnąć w środowisku lokalnym 

ich dobre imię i przede wszystkim skrzywdzić przez podanie do informacji publicznej 

nieprawdy. 

Uważam bowiem, że określenie „panie przedszkolanki” wprost i bardzo jednoznacznie dla 

potencjalnego mieszkańca naszego miasteczka lub innej osoby czytającej wymienioną 

informację, kojarzy się z przedszkolem, którym kieruję. 

Na koniec dodam jeszcze, że wymienione określenie „panie przedszkolanki” trudno jest mi 

odnieść do zatrudnionej w przedszkolu kadry pedagogicznej, bowiem takiej nomenklatury 

pedagogika wychowania przedszkolnego nie przewiduje. Wyjaśniam zatem, że dyrektor 

przedszkola zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli z tytułem magistrów pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz niejednokrotnie z kilkoma dodatkowymi kwalifikacjami, 

które nadają studia podyplomowe.  

Stąd niniejszym komentarzem w obronie prawdy, uczciwości i godności pragnę sprawę 

jednoznacznie wyjaśnić. 

 

 

Justyna Gascon Carreño 


