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NSZZ 

 

śADNEJ WALORYZACJI ?!  
      Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” , po 
zapoznaniu się ze wstępnym projektem ustawy budŜetowej na 2007 rok, z zaskoczeniem 
i oburzeniem stwierdziło brak jakiegokolwiek zapisu w sprawie waloryzacji płac sfery 
budŜetowej. Taka sytuacja, między innymi w oświacie, oznacza realny spadek 
wynagrodzeń o 1,9% i stawia jednostki samorządów terytorialnych wobec problemu 
niewystarczających środków na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli. 
    Prezydium SKOiW przypomina, Ŝe poprzedni rząd trzykrotnie zamraŜał waloryzację 
płac w oświacie, toteŜ z ogromną nadzieją nauczyciele powitali obietnice Ministra 
Edukacji Narodowej. „Solidarność” oświatowa oczekuje w tej mierze konsekwencji koalicji 
rządowej, której wiarygodność w obliczu wyborów samorządowych zaleŜy od wywiązania 
się z publicznie składanych deklaracji. 
 W imieniu pracowników oświaty zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, Prezydium 
SKOiW domaga się od Rządu RP pilnego zajęcia się tematem waloryzacji płac w 
„budŜetówce” z całą powagą, w przeciwnym razie zapowiada przeprowadzenie 
referendum w sprawie terminu i form protestu. 
 

* * * 
Sekcja Krajowa skierowała teŜ pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
nauczycieli, którzy 1 września „spadli” z trzeciej do czwartej grupy w tabeli, co oznacza 
znaczny spadek wynagrodzenia. 

* * * 
Jest szansa , Ŝe zniknie tzw. wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły czyli stos 
dokumentacji, której nikt nie czyta, ale którą musimy wyprodukować. Minister Giertych 
pozytywnie odniósł się do tego postulatu Sekcji Krajowej. 
Więcej o pracach Sekcji Krajowej Oświaty na jej stronie domowej 
www.solidarnosc.org.pl/edukacja oraz w PRZEGLĄDZIE OŚWIATOWYM, który teŜ ma 
swoją stronę /www.vulcan.edu.pl/przegladoswiatowy , a do nich i do innych przydatnych 
stron są linki na NASZEJ stronie www.solidglogow.republika.pl  

TANIE SZKOLENIA  
Informujemy, Ŝe Instytut Doskonalenia Nauczycieli, filia we Wrocławiu będzie realizował 
szkolenia w ramach grantów kuratoryjnych w zakresie tematów:  
1. Wykorzystanie internetowego centrum informacji multimedialnej w bibliotekach 
pedagogicznych - szkolenie 20 godzinne dla nauczycieli bibliotekarzy. 
2. Planowanie dydaktyczne w kształceniu modułowym - szkolenie 20 godzinne dla 
nauczycieli szkół zawodowych. 
3. Doskonalenie metod nauczania języka niemieckiego - 20 godzinne szkolenie dla 
nauczycieli języka niemieckiego. 
Zgłoszenia moŜna przesyłać pocztą elektroniczną, listownie bądź faxem: 53-661 
Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, tel./fax 071 781 01 60, e-mail: 
oswiata.wroc@solidarnosc.org.pl  Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, adres 
placówki oświatowej, telefony i adresy kontaktowe, temat kursu. Koszt szkolenia - 10,00 
zł. Ilość miejsc ograniczona. O naborze decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Instytut oferuje ponadto wiele innych szkoleń dla rad pedagogicznych. Informacje pod 
podanym telefonem lub pocztą elektroniczną. 
 

GRANICE ZDRADY NARODOWEJ  
Taką intrygującą nazwę nosi konkurs dla szkół ponadpodstawowych ogłoszony przez 
Sekcję Krajową. Finał ogólnopolski 13 grudnia, wojewódzki 9 listopada, a regulamin jest 
dostępny pod adresem: 

www.solidarnosc.org.pl/edukacja/aktualnosci/regul_k onkursu_2006.htm   

 

Notebook LG K1 -343GY 
Procesor – Pentium M 1.7GHz 
Dysk twardy – 60 GB 
Napęd optyczny –  DVD 
Karta sieciowa WLAN 802.11 B/G 
Czytnik kart pamięci 
Windows XP Home 
Gwarancja 24 miesiące 
Wyjście TV / Fire-Wire 
 

   CENA: 3169 zł 
 

ANTsoft Marcin Kantarowski …. 
Ul. Browarna 1 Głogów………… 
Tel. 8313390 / www.antsoft.pl .. . 

NOWE PREZYDIUM 
DOLNEGO ŚLĄSKA 

14 czerwca we Wrocławiu Rada Sekretariatu Oświaty 
Region Dolny Śląsk wybrała na wniosek 
Przewodniczącego Janusza Wolniaka nowe 5-
osobowe Prezydium. Wiceprzewodniczącym Rady 
Sekretariatu został Ludwik Lehman . Pełny skład 
Prezydium i wiele innych informacji na stronie 
Sekretariatu www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl/  
 

ZWIĄZEK CZUWAŁ 

 
Podczas wakacji Związek cały czas czuwał! 

Biuletyn ogłasza konkurs na temat 

 CZEGO WYPATRYWAŁ PRZEWODNICZĄCY: 

1 podwyŜek 

2 nowych władz Powiatu 

3 panienek 

Nagroda główna: zdjęcie tego czego wypatrywał.. 

 

HYMN SOLIDARNOŚCI 
Mało kto wie (a szkoda!), Ŝe NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
ma swój własny oficjalny hymn. Oto jego słowa: 

Solidarni!  
Nasz jest ten dzień 
a jutro jest nieznane  
więc róbmy tak 
jak gdyby nasz był wiek 
pod wolny kraj  
spokojnie kładź fundament 
a jeśli ktoś nasz polski dom zapali 
to kaŜdy z nas gotowy musi być 
bo lepiej byśmy stojąc umierali 
niŜ mamy klęcząc na kolanach Ŝyć 
Solidarni  
nasz jest ten dzień 
zjednoczmy się 
bo jeden jest nasz cel.  

MoŜna go posłuchać na stronie 
www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/xiii_kzd/index.htm  
 

WAKACYJNE WIEŚCI 
* * * 

Te wakacje były bardzo pracowite dla osób 
zaangaŜowanych w pracy komisji kwalifikacyjnych z 
powodu wyjątkowo wielu wniosków o awans. Od 2000 
roku nie zdarzyło się jeszcze, by członek Solidarności 
Oświaty w Głogowie został negatywnie potraktowany 
przez komisję. 

* * * 
Nasze biuro bardzo wyładniało po wakacyjnym 
remoncie, który zawdzięczamy dyrektorowi ZSE 
Wojciechowi Janisio . Pięknie dziękujemy! 
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