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NSZZ  

W poniŜszych tabelach zamieszczamy średnie wynagrodzenie 
nauczycieli w roku 2006 w placówkach prowadzonych przez Powiat 
Głogowski oraz Miasto Głogów, zaokrąglone do pełnych złotówek. 
To jest wynagrodzenie brutto (innego w ogóle się nie podaje!) razem 
z trzynastką, dodatkami, nagrodami itd. Ze względu na większą 
przejrzystość z placówek powiatowych wyodrębniliśmy Zespół 
Placówek Szkolno-Wychowawczych (dawniej Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy). To duŜa placówka, a płace są tam 
wyraźnie wyŜsze z powodu dodatku za trudne warunki pracy. Miasto 
z kolei podało dane osobno dla przedszkoli oraz dla szkół, więc 
średnią dla wszystkich miejskich placówek policzyliśmy sami. 
Średnie wynagrodzenie łącznie w placówkach organu 
prowadzącego (u nas tłustym drukiem) powinny spełniać warunki 
określone w Karcie Nauczyciela. Pod tabelą dla porównania 
podajemy przeciętne wynagrodzenie w Polsce i w sektorze 
przedsiębiorstw w 2006 roku. 
Porównanie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 
zamieścimy dopiero w następnym numerze, poniewaŜ wydostanie 
tych danych ze Starostwa Powiatowego okazało się nie takie proste! 

Liczby nie kłamią. O faktach nie ma co dyskutować, natomiast warto wyciągać z 
nich wnioski. Przede wszystkim widać, Ŝe nauczyciele mianowani (a tym 
bardziej dyplomowani) zarabiają powyŜej średniej krajowej. Niestety, z 
wyjątkiem przedszkoli. PoniewaŜ średnia krajowa jest „ciągnięta” w górę przez 
gigantyczne zarobki nielicznej kadry menedŜerskiej, zatem znaczna większość 
pracowników w Polsce zarabia poniŜej tej średniej. Czyli wymienieni 
nauczyciele są pod względem zarobków w tej lepszej mniejszości 
społeczeństwa. Co nie znaczy, Ŝe jest tak dobrze! Zarobki w oświacie powinny 
być wyŜsze o około 30% (nawet zdaniem Premiera!), Ŝeby sytuacja w polskiej 
oświacie była zdrowa i normalna.  
W tabeli raczej nie dziwi, Ŝe zarobki w przedszkolach są trochę niŜsze niŜ w 
szkołach. Ciekawe jednak i niepokojące są szczególnie niskie uposaŜenia n-li 
mianowanych (w przedszkolach). Nie dziwią teŜ najwyŜsze zarobki w ZPSW 
(dodatek za trudne warunki). Ciekawe jest zwłaszcza porównanie płac w 
„zwykłych” szkołach miejskich i powiatowych. Wynagrodzenia są podobne. 
PoniewaŜ dodatki są wyraźnie wyŜsze w mieście, najprawdopodobniej n-le 
powiatowi mają trochę więcej nadgodzin. Zastanawiająco duŜa róŜnica (prawie 
400 zł) jest w przypadku n-li dyplomowanych. Czemu? Nadgodziny? Czy teŜ oni 
w mieście „konsumują” szczególnie duŜą część dodatku motywacyjnego? 
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Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (średnia płaca krajowa) w 2006 roku wynosiło 2477 zł, a w sektorze przedsiębiorstw 2637 zł 

 
 

KURSANCI   CZYLI   SOLIDARNO ŚĆ   W   SIECI 
 

16 kwietnia w Głogowskim Centrum Kształcenia Praktycznego 
odbyło się ostatnie spotkanie kursu tworzenia stron internetowych 
zorganizowanego specjalnie dla członków Solidarności Oświaty w 
Głogowie. Pod fachowym przywództwem Wojciecha Nowaka  
(siedzi drugi z prawej) szkoliło się dzielnie 14 osób jak widać na 
załączonym obrazku. Pierwszy z prawej siedzi Krzysztof 
Aleksandrowicz, dyrektor Głogowskiego Centrum Kształcenia 
Praktycznego, które było organizatorem kursu. Starostą grupy był 
Janusz Leciej  (stoi pierwszy z lewej) Nasz kurs przysłuŜył się co 
nieco głogowskiej oświacie. Dzięki niemu powstały od podstaw 
nowe strony Przedszkola Publicznego nr 3 i Obserwatorium w II 
LO. Kilka innych istotnie się wzbogaciło.  

PoniewaŜ szkolił się zarówno Przewodniczący jak i oboje 
Wiceprzewodniczących, kurs przysłuŜy się równieŜ Związkowi. Pierwsze efekty 
juŜ widać na naszej stronie www.solidglogow.republika.pl  . W dziale GALERIA 
pojawił się nowy 15-zdjęciowy album z tegorocznej imprezy w OK Parku. 
OdświeŜone zostały AKTUALNOŚCI. I będą odświeŜane nadal! Wszystkie waŜne 
dla nas wydarzenia i ogłoszenia będą na bieŜąco pojawiać się na naszej stronie. 
Zwracamy uwagę na ogłoszenie o ognisku, które powinno się pojawić juŜ 
niedługo Do tej pory jedynym naszym Webmasterem był (i nadal jest) Józef 
Borodaj . Winni mu jesteśmy szczególną wdzięczność, poniewaŜ juŜ od dawna 
nie pracuje w oświacie i nie jest naszym członkiem. Robi to zatem zupełnie 
bezinteresownie. Piękna i coraz rzadziej występująca postawa. SERDECZNE 
DZIĘKI!  

Czy wiesz co dzieje  

się na dachu II LO? 

I co stamtąd widać? 

 
Zobacz sam! Zupełnie nowa strona 

www.obserwatorium.lo2.pl   
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Z śYCIA ZWIĄZKU 
*   *   * 

AŜ 52 osoby uczestniczyły w naszym wspólnym wyjeździe do Teatru Polskiego we Wrocławiu na 
spektakl ONE w piątek 13 kwietnia. Szczególne podziękowania naleŜą się Dorocie Zawalskiej, która 
była szefową tego wyjazdu. Dzięki Dorota! 

*   *   * 
Z inicjatywy Koła w II LO nauczyciele zaangaŜowani w przeprowadzenie matury napisali do Zarządu 
Powiatu Głogowskiego następujący list „My, ni Ŝej podpisani nauczyciele domagamy si ę godnego 
wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu maturalne go w roku 2007.  Wymaganie, by tak 
odpowiedzialn ą i wyczerpuj ącą pracę wykonywa ć za darmo lub półdarmo, uwa Ŝamy za 
niemoralne i sprzeczne z podstawowymi zasadami wspó łŜycia społecznego. Powiat Głogowski 
jako organ prowadz ący wszystkie publiczne głogowskie szkoły ponadgimna zjalne musi czu ć 
się odpowiedzialny za wła ściwą organizacj ę pracy i płacy podczas egzaminu maturalnego ”. 
Pod listem podpisało 83 nauczycieli z II i I LO, ZSE i ZSR. List został napisany przed werdyktem Sądu 
NajwyŜszego uznającego godziny przepracowane w komisjach maturalnych za godziny dydaktyczne, 
za które naleŜy się normalne wynagrodzenie. Więcej o maturach w następnym numerze. 

 


