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CO Z NASZYMI PODWYśKAMI?
Głogów

Oświaty

Nadal nie jest dokładnie znana skala podwyŜki dla nauczycieli w następnym roku.
Zniecierpliwienie środowiska i bierna postawa Sekcji Krajowej Oświaty poskutkowały nieformalnym
spotkaniem we Wrocławiu, na którym zebrani przedstawiciele dwóch regionalnych sekcji oświaty
NSZZ „Solidarność” – Dolnego Śląska i Zagłębia Miedziowego, wystosowali list do Premiera (patrz
obok). Ponadto przedyskutowali róŜne sposoby bardziej zdecydowanego działania w sprawie
istotnego wzrostu płac w polskiej oświacie.
Na razie dobre wieści dotarły z Sejmu, gdzie wszystkie kluby poparły wniosek o 10-procentową
podwyŜkę dla nauczycieli w roku 2008. W projekcie budŜetu było tylko 3%, i kłopot z kwotą bazową,
o którym pisaliśmy w poprzednim numerze. Według wyliczeń średnie wynagrodzenie (nie tabela!)
powinno wzrosnąć o 155 zł dla staŜystów, o 193 zł dla kontraktowych, o 271 zł dla mianowanych i o
348 zł dla nauczycieli dyplomowanych. Jednak do rozporządzenia płacowego ministra jeszcze
daleka droga.
Gorzej wygląda sprawa podwyŜek dodatków zaleŜna od samorządów. Projekt budŜetu
miejskiego przewiduje zmniejszenie środków na wynagrodzenia w oświacie! Uzasadnieniem jest
zmniejszenie liczby klas, ale to bardzo zły znak przed negocjacjami płacowymi. Starosta
zapowiedziała, Ŝe Powiat nie przewiduje zwiększenia dodatków w roku przyszłym, poniewaŜ ma to
być kluczowy rok w sprawie pozyskiwania funduszów unijnych na inwestycje w oświacie (trzeba
zapewnić środki na wkład własny).
Ewentualne (i bardzo poŜądane) podwyŜki dla pracowników administracji i obsługi są całkowicie
w gestii samorządów.
Bardzo dobrze, Ŝe dwie dolnośląskie sekcje oświaty wystąpiły wspólnie, i to wbrew niemrawej
Sekcji Krajowej.
10-procentowa podwyŜka płacy zasadniczej to teŜ dobry początek – zwłaszcza w tych znanych
okolicznościach. Kto by pomyślał (ja nie myślałem), Ŝe liberałowie zaczną rządy od szukania
pieniędzy dla nauczycieli! Jednak takie podwyŜki powinny być co roku, a nie tylko raz! I tego trzeba
będzie ostro przypilnować.
Negocjacje płacowe zarówno z Miastem jak i Powiatem zapowiadają się bardzo źle. MoŜe trzeba
się szykować na jakieś pikiety? Komisja Międzyzakładowa musi wypracować nasze stanowisko i
taktykę dochodzenia do celów.
LL

Wrocław, 21.11.2007 r.
Szanowny Pan
Premier RP Donald Tusk

Stanowisko
w/s. płac w oświacie
Zebrani w dniu 21 listopada 2007 r.
przedstawiciele Regionalnych Sekcji Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i
Zagłębia Miedziowego przedstawiają swoje
oczekiwania wobec Premiera i Rządu RP.
śądamy realizacji przedwyborczych
obietnic: jeśli „polskie dzieci mają wkrótce
uczyć dobrze zarabiający nauczyciele” naleŜy:
1.
W 2008 roku podnieść płace
polskich nauczycieli do poziomu średniej
płacy nauczycieli w Unii Europejskiej - płaca
nauczyciela rozpoczynającego pracę powinna
wynosić co najmniej 3000 zł brutto.
2.
Zwiększyć udział wydatków na
edukację do poziomu 5 % PKB.
PowyŜsze Ŝądania są od wielu lat stawiane
przez nauczycieli.
śądamy zrealizowania składanych obietnic!
za zebranych
Przewodniczący
RSOiW NSZZ „Solidarność”
Janusz Wolniak

MNIEJ BIUROKRACJI W OŚWIACIE

Zwycięska druŜyna z pucharem przechodnim (patrz druga strona)

Regionalne uroczystości upamiętniające
ofiary stanu wojennego
Głogów, 13 grudnia 2007 r.
- godz. 12.00 – przy Pomniku Ofiar Totalitaryzmu i
Stanu Wojennego – złoŜenie kwiatów.
- godz. 16.30 – przy Zakładzie Karnym – odsłonięcie i
poświęcenie tablicy upamiętniającej internowanych.
- godz. 17.00 – w Kościele pw. Św. Klemensa –
uroczysta msza święta w intencji
ofiar stanu wojennego.
- godz. 19.00 – w Hali Widowiskowo Sportowej w
Głogowie odbędzie się koncert (BILETOWANY)
TO CO NAJPIĘKNIEJSZE
zawierający najpiękniejsze wybrane utwory z Tryptyku
Świętokrzyskiego autorstwa Zbigniewa KsiąŜka
z muzyką Piotra Rubika.
Organizacja koncertu oraz sprzedaŜ biletów:
Agencja Artystyczna „TON-ART”
Ceny biletów: 60 zł, 85 zł.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem z dnia 19 października br.
skierowanym do dyrektorów szkół i kuratorów oświaty wyjaśniło, Ŝe
nakładanie na nauczycieli obowiązku pisemnego opracowywania tzw.
„planów wynikowych” jest nieuzasadnione i zbędne. TakŜe obowiązujące
przepisy nie obligują pedagogów do sporządzania rozkładów materiału
nauczania z prowadzonych przez nich zajęć edukacyjnych. MoŜna taki
obowiązek wprowadzić jedynie w statucie szkoły. To rozwiązania idące w
dobrym kierunku, gdyŜ nauczyciele byli i nadal są obarczeni zbędnymi
biurokratycznymi obowiązkami. Powodowało to ich frustrację i
przemęczenie z tytułu wykonywania nikomu niepotrzebnej pracy.
To cytat z 46 numeru SIS (Serwis Informacyjny Solidarności).
Szczególnie dla mnie radosny, bo od kilku lat walczyłem z koniecznością
pisania planów wynikowych. JuŜ parę lat temu napisałem na ten temat
spory tekst, który ukazał się w PRZEGLĄDZIE OŚWIATOWYM. No i jest!
Ze zbędną biurokracją w szkołach Związek powinien walczyć. Nauczyciel
ma pracować z dziećmi, nie z dokumentami...
Ludwik L

SZKOLENIE SIP-OWCÓW
WaŜna informacja dla wszystkich SIP-wców. Wreszcie wiadomo,
kiedy odbędzie się długo oczekiwane szkolenie. Jest juŜ ustalony
termin od 9 do 11 stycznia 2008r. (3 dni) w siedzibie warsztatów
ZSE w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 38 (udostępnia nam
lokal jak zawsze Ŝyczliwy nam dyr. Janisio). Zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami wszystkie osoby, które zgłosiły się w
listopadzie zostaną wpisane na nowy termin. Prosimy jednak o
pisemne potwierdzenie udziału w kursie i podanie NIP-u oraz adresu
placówki.(dane potrzebne do wystawienia faktury). Przypominam, Ŝe
koszt szkolenia wynosi 120 zł. Jeśli w placówce nie został wybrany
społeczny inspektor pracy, naleŜy to jak najszybciej zrobić.
Oczywiście wybory organizują związki zawodowe a nie dyrektor.
Społeczny Inspektor Pracy jest osobą chronioną i nie moŜna go
zwolnić. Są jeszcze wolne miejsca na kursie. PoniewaŜ
organizujemy to wspólnie z ZNP podam numery kontaktowe, na
które moŜna przesyłać zgłoszenia takŜe faxem.
Zarząd Oddziału ZNP w Głogowie tel. 076 8342598
MK NSZZ „Solidarność” POiW
tel. 076 8333655
A nad wszystkim czuwa i udziela informacji o kaŜdej porze
Jadwiga Nowak (691098126).

