
WALNE    WE    WROCŁAWIU 
22 kwietnia odbyło się we Wrocławiu Zebranie Delegatów – najwyŜsza 
władza Regionalnej Sekcji [lub Sekretariatu] Oświaty Dolny Śląsk. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. Przewodniczący Sekcji Krajowej Stefan 
Kubowicz oraz nowa Pani Kurator Beata Pawłowicz (na zdjęciu obok), 
która powiedziała, iŜ wcale nie czuje się tu gościem [była przed kilkoma 
laty Przewodniczącą Komisji Zakładowej we wrocławskim kuratorium]. 
Oboje mieli interesujące wystąpienia, ale najwaŜniejszym zadaniem 
Zebrania był wybór nowych władz Sekretariatu na nową kadencję. 
Jedynym kandydatem na Przewodniczącego był pełniący dotychczas tę 
funkcję Janusz Wolniak  (na zdjęciu obok), który został wybrany 
ogromną większością głosów. W zebraniu aktywnie uczestniczyli 
wszyscy nasi głogowscy delegaci: Janusz Leciej, Jolanta Zawartka, 
Jadwiga Nowak, Ludwik Lehman i Paweł Korze ń (w tej kolejności na 
zdjęciu niŜej). 
Do 25-osobowej Rady Sekretariatu wybrani zostali 
Jadwiga Nowak i Ludwik Lehman  (ostatni był tam 
dotychczas). Wśród 12 delegatów na Walne Zebranie 
Sekcji Krajowej znalazł się Ludwik Lehman , a do 5-
osobowej regionalnej Komisji Rewizyjnej został wybrany 
Paweł Korze ń.  
Zebranie jednogłośnie przyjęło Stanowisko w sprawie 
matur przygotowane przez Ludwika L.. (obok). 
Regionalny Sekretariat Dolny Śląsk jest bodajŜe 
najsilniejszą regionalną strukturą oświaty w „S”. Ma 
najwięcej delegatów na zebranie krajowe [ex equo z 
Małopolską]. Nigdy nie mieliśmy dotąd tak silnej 
reprezetacji w tak silnej sekcji! 

STANOWISKO 
Zebranie Delegatów Regionalnego Sekretariatu O światy i Wychowania NSZZ 
„Solidarno ść” Dolny Śląsk wyra Ŝa głębokie zaniepokojenie z powodu niejasnych 
zasad przeprowadzenia cz ęści wewn ętrznej egzaminu maturalnego w tym roku. 
Zebranie Delegatów domaga si ę od odpowiednich władz, by: 
- wynagrodzenie dla wszystkich członków komisji egz aminacyjnych było takie 
samo jak za godziny ponadwymiarowe 
- organizacja egzaminów była taka, Ŝeby ka Ŝdy nauczyciel pracował w sumie 
najwy Ŝej osiem godzin dziennie 
Próby obci ąŜania nauczycieli ponad miar ę i w dodatku za bardzo niskie 
wynagrodzenie ur ągają powadze egzaminu maturalnego i mog ą spowodowa ć 
uzasadnione protesty. 

 
PIĘKNA INICJATYWA 

Nauczyciele j. polskiego i języków obcych głogowskich 
szkół średnich przedstawili Zarządowi Powiatu swoje 
stanowisko w sprawie matury. Obok drukujemy je w całości. 
Pod stanowiskiem udało się zebrać podpisy ogromnej 
większości zainteresowanych n-li. Była to akcja ponad 
podziałami związkowymi, którą „S” całkowicie popiera. 5 
maja odbyło się spotkanie przedstawicieli tej grupy z 
członkiem Zarządu Powiatu Głogowskiego 
odpowiedzialnym za oświatę Markiem Rychlikiem . 
Nauczyciele zapowiedzieli otwarcie, Ŝe niespełnienie ich 
postulatów w roku przyszłym moŜe spowodować to, Ŝe 
matura w Głogowie się nie odb ędzie! 

Zarząd Powiatu Głogowskiego 
Stanowisko środowiska nauczycieli języka polskiego i języków obcych głogowskich 
szkół ponadgimnazjalnych. 
W związku z wieloma niejasnościami dotyczącymi organizacji pracy w komisjach 
egzaminacyjnych  podczas wewnętrznej matury z języka polskiego i z języków obcych 
oraz wynagradzania za tę pracę pragniemy przedstawić nasze stanowisko i 
zaproponować rozwiązania, które umoŜliwią przeprowadzenie egzaminów 
wewnętrznych za godziwe wynagrodzenie bez szkody dla procesu dydaktycznego w 
klasach programowo niŜszych od klas maturalnych. 
Po pierwsze, egzaminy powinny się zaczynać w godzinach rannych, kończyć się przed 
godziną 15-tą i trwać nie więcej niŜ 6 godzin lekcyjnych dziennie. Praca w komisjach 
wymaga wielkiego skupienia i trudno zakładać, Ŝe będziemy w stanie obiektywnie 
oceniać uczniów pracując w godzinach popołudniowych przez 10-12 godzin dziennie. 
Po drugie, domagamy się godziwej i jednocześnie realnej zapłaty, która odzwierciedla 
rangę egzaminu i odpowiada ponoszonej odpowiedzialności. Wszak niejednokrotnie 
wynik egzaminu decyduje o dalszych losach młodego człowieka, rzutuje na całą jego 
przyszłość. W świetle powyŜszego, znając ograniczenia budŜetowe proponujemy, aby 
stawka za godzinę lekcyjną (45 min.) pracy kaŜdego z członków komisji była równa 
stawce za godzinę dydaktyczną nauczyciela dyplomowanego.  
Po trzecie, wnioskujemy, aby godziny dydaktyczne w klasach programowo niŜszych od 
maturalnych, które nie odbyły się z powodu uczestnictwa danego nauczyciela w 
pracach komisji egzaminacyjnej, zostały przeprowadzone terminach po egzaminach 
ustnych, np w czerwcu, kiedy nie jesteśmy obciąŜeni pracą w komisjach szkolnych ani 
w ośrodkach sprawdzania matury pisemnej. 
Oczekujemy powaŜnego potraktowania naszego stanowiska, merytorycznej rozmowy 
na temat płacy za dodatkową pracę. Środowisko nasze jest juŜ mocno zdeterminowane 
oraz sfrustrowane. Przestrzegamy przed lekcewaŜeniem naszego głosu, bowiem tak 
dotkliwe obciąŜenia bez dodatkowego wynagrodzenia są przejawem braku 
poszanowania naszej cięŜkiej i odpowiedzialnej pracy. 
Wierząc, Ŝe dotychczasowe postanowienia w sprawie wynagrodzeń za dodatkową 
pracę nie były wynikiem złej woli, a raczej niezrozumienia specyfiki i obciąŜeń 
związanych z naszą pracą, liczymy na rozwiązanie tej spornej kwestii w tym roku 
szkolnym i merytoryczną dyskusję. 
Nauczyciele języka polskiego oraz języków obcych środowiska głogowskiego. 
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Podając podczas rejestracji  
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otrzymasz dostęp do duŜo niŜszych cen !!! 
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