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WNIOSKI ZE SZKOLENIA

Szkolenia część poranna..
W dniach od 19 do 21 maja w Polanicy Zdroju odbyło się waŜne
szkolenie zorganizowane (bardzo dobrze) przez Regionalny Sekretariat
Oświaty Dolny Śląsk. Na 48 uczestniczących osób z całego
województwa aŜ 9 było z „Solidarności” Oświaty z Głogowa!. Dotyczyło
ono ostatnich waŜnych zmian w prawie oświatowym, a zajęcia były
prowadzone m.in. przez działacza Sekcji Krajowej z Lublina Andrzeja
Antolaka oraz dyrektorki wydziałów wrocławskiego kuratorium: Marię
Kramarczyk i Małgorzatę Medyk. Relację z 1 dnia dotyczącego przede
wszystkim pracowników administracji i obsługi napisała Wika Nowak, a
sprawozdanie z drugiego (nauczycielskiego) dnia: Małgorzata
Ciborowska i Ewa Kamińska. To drugie jest tak dokładne i obszerne,
Ŝe zamieszczamy tylko mały fragment. Całość moŜna przeczytać w
AKTUALNOŚCIACH na naszej stronie www.solidglogow.republika.pl

NajwaŜniejsze zmiany dla
pracowników administracji i obsługi.
Weszła nowa ustawa o pracownikach samorządowych, która mówi, Ŝe:
- tracą moc stare regulaminy wynagradzania, które do tej pory
obowiązywały i to nakłada na dyrektora obowiązek przygotowania
projektu regulaminu i przedłoŜenia go do uzgodnienia związkom
zawodowym (jest to obowiązek dyrektora placówki, który ma je
uzgodnić do 15 czerwca tego roku!!!)
- organizacja związkowa ma prawo zapoznać się z budŜetem
placówki i poznać:
a. Stan zabezpieczenia środków na podwyŜszenie wynagrodzeń
dla pracowników niepedagogicznych,
b. Priorytety załoŜeń budŜetu placówki na dany rok budŜetowy
- staŜ pracy i premia nie będzie juŜ wliczana do minimalnej płacy ( jest to
korzystne dla osób z b. duŜym staŜem pracy, którym do tej pory wliczano
wysługę lat do minimalnej płacy. To powodowało, Ŝe w razie podwyŜki
płacy minimalnej, osoby takie prawie nic na tym nie korzystały)
- art.26 mówi, Ŝe małŜonkowie lub osoby spowinowacone nie mogą być
zatrudnione w tej samej placówce, jeśli jedna z nich pełni funkcję
dyrektora a osoba spokrewniona jest mu podległa.
Jadwiga Nowak

..i szkolenia część wieczorna

„Dodatkowe” godziny od września
(fragment relacji z dnia drugiego)
Pani dyrektor zadano wiele pytań związanych ze sposobem, formą
i czasem realizacji tych dodatkowych godzin. Pani dyrektor wyraźnie
zaznaczyła, Ŝe godziny dodatkowe powinny być przeznaczone na zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów oraz poświęcone wyrównywaniu
szans edukacyjnych (czyli np. róŜne koła zainteresowań i zajęcia
wyrównawcze). Wątpliwości budziło równieŜ to, czy te zajęcia mają być
realizowane w ciągu godziny zegarowej czy lekcyjnej. Pani dyrektor
zasugerowała, ale nie określiła jednoznacznie, Ŝe zajęcia powinny trwać
godzinę zegarową, z czym nie zgadzali się uczestnicy szkolenia.
Nauczyciele mają obowiązek prowadzenia rejestru zajęć w dziennikach
zajęć pozalekcyjnych, rozliczenie godzin następować będzie w cyklach
półrocznych
( od września do lutego i od marca do sierpnia).
Kontrowersje wśród uczestników szkolenia wzbudziła informacja o tym,
Ŝe nauczyciel przebywający na 2,3,4,5 – dniowym zwolnieniu lekarskim
musi po powrocie do szkoły odpracować dodatkową godzinę lub godziny
zajęć z uczniem, jeŜeli natomiast nauczyciel będzie przebywał na
zwolnieniu 7 dni, jest zwolniony z tego obowiązku.. (całość na naszej
stronie w AKTUALNOŚCIACH)
Małgorzata Ciborowska
Ewa Kamińska

DECYZJA KOMISJI
Obradująca 27 maja Komisja Międzyzakładowa doceniając wagę nowych
regulaminów wynagradzania pracowników administracji i obsługi, które
muszą być uzgodnione ze Związkiem do połowy czerwca na podstawie
nowej ustawy postanowiła, Ŝe ze strony „Solidarności” uzgadniać te
regulaminy będzie Prezydium Komisji, a nie Przewodniczący Kół. Jest to
wyjątek od reguły, poniewaŜ juŜ od dawno obowiązuje uchwała Komisji
cedująca wszystkie uprawnienia do opiniowania oraz uzgadniania
wewnątrzszkolnych regulaminów na Przewodniczących Kół.
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Zdjęcie dzięki uprzejmości Wojtka Obremskiego, więcej na stronie Regionu
www.solidarnosc.org.pl/legnica

Ponad 1200 związkowców z Solidarności uczestniczyło
w praskiej manifestacji odbywającej się w ramach
ogólnoeuropejskich „Dni Działania”, jakie pod szyldem
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
odbywały się w całej Europie. Celem „Dni Działania” było
zwrócenie uwagi politykom, mediom i społeczeństwu, Ŝe
walka z kryzysem musi odbywać się z poszanowaniem
człowieka pracy, stąd hasło manifestacji: „Walka z
kryzysem – najpierw człowiek”. W dniach 14 -16 maja
odbyły się cztery wielkie manifestacje w Madrycie,
Brukseli, Berlinie i Pradze, w których łącznie udział
wzięło ponad 300 tysięcy związkowców z wszystkich
krajów europejskich. Z naszego Regionu „Zagłębie
Miedziowe” pojechał jeden autobus, a w nim.. trzy nasze
wspaniałe dziewczyny: Beata Ogrodnik, Halina
Phongsavath oraz Dorota Zawalska, co uwidocznił
fotograf na przykład na zdjęciu z lewej. Serdecznie
dziękujemy za poświęcenie (cała męcząca sobota!)

