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W związku z uzyskaną informacją, że Pani Dyrektor MZPR w Zgierzu dokonała drastycznego 
ograniczenia godzin pracy Pielęgniarek w Gimnazjum nr 3 w Zgierzu w którym są oddziały 
integracyjne a także w Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu również z oddziałami integracyjnymi 
zwracam się do Pani Prezydent o pilną interwencję w w/w sprawie. 
Dotychczas w Gimnazjum nr 3 Pielęgniarka była 5x w tygodniu w godz. 8.00-15.00 a od 
J2.09.2013r będzie 2x w tygodniu od 8.00-15.00, taka sama sytuacja będzie w Szkole Podstawowej 
nr. 1. 
Uważam ,że taka sytuacja jest nie możliwa do zaakceptowania Przez Panią Prezydent jako organ 
nadzorujący MZPR w Zgierzu. 
W/w szkołach w oddziałach integracyjnych są dzieci z porażeniem mózgowym poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, dzieci z niedowładami kończyn, cukrzycą epilepsją,Zespołem Aspergera i 
innymi chorobami przewlekłymi 
Są to dzieci , posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i nie mogą pozostawać w szkole tyle 
godzin bez opieki medycznej. 
Rodzice , którzy oddali swoje dzieci do naszych szkół byli pewni , że ich dzieci mają zapewnioną 
opiekę medyczną. 
Ograniczenie pracy pielęgniarek w szkołach dotyczy również Szkoły Podstawowej nr. l i i Szkoły 
Podstawowej nr. 5. 
Pragnę nadmienić ,że na czerwcowym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Radni 
omawiali problemy higieny szkolnej i na w/w posiedzeniu obecna była Pani Dyrektor MZPR, która 
nie informowała nas o planach zmniejszenia zatrudnienia w higienie szkolnej, 
a rozumiem wyniki ekonomiczne ,że dzisiaj liczy się tylko pieniądz ale czy mamy oszczędzać na 

chorych dzieciach, którym prawo umożliwia naukę w szkołach wśród rówieśników? 
W imieniu własnym Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Miasta Zgierza a 
przede wszystkim dzieci uczęszczających do naszych zgierskich szkół ich rodziców i nauczycieli 
zwracam się Do Pani Prezydent o wpływ na zmianę decyzji przez Dyrektora MZPR i przywrócenie 
do w/w szkól pielęgniarki tak jak było dotychczas dla bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. 


