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26-27 września odbył się w Warszawie Samorządowy Kongres Oświaty zorganizowany
przez organizacje samorządów. Obecnych było prawie 1000 działaczy, którzy sformułowali
projekty zmian w Karcie Nauczyciela oraz w Ustawie o Systemie Oświaty.
Samorządowcy chcą zwiększenia liczebnego udziału swoich przedstawicieli w komisjach
konkursowych na dyrektorów szkół. Chcą też mieć decydujący głos w postępowaniu
dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli. Wśród postulatów znalazły się te dotyczące
możliwości łączenia szkół tego samego typu, np. dwóch lub trzech szkół podstawowych
(obecnie można łączyć szkoły różnych typów, np. podstawówkę z gimnazjum) oraz
stworzenie możliwości łączenia kilku obwodów szkolnych w jeden.
Strona samorządowa chce też, by Karta Nauczyciela obowiązywała tylko nauczycieli
"tablicowych". Opowiada się też za wyższym pensum dydaktycznym, czyli za większą
obowiązkową liczbą godzin lekcji prowadzonych przez nauczycieli. Samorządowcy chcą
także zmiany zasad przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia i skrócenia
nauczycielom urlopów wypoczynkowych. Wśród ich postulatów jest również likwidacja
jednorazowych dodatków wyrównawczych dla nauczycieli, wypłacanych przez samorządy
W swoim wystąpieniu Pani Minister Krystyna Szumilas przypomniała, że od lipca w MEN
odbywają się spotkania, dotyczące ustawy Karta Nauczyciela, w których obok przedstawicieli
Rządu uczestniczą reprezentanci oświatowych związków zawodowych oraz korporacji
samorządowych. Zaznaczyła, że wszystkie zmiany w edukacji muszą dziać się w atmosferze
zgody i poważnej dyskusji.
Odnosząc się do postulatów zmian w prawie oświatowym zgłaszanych przez stronę
samorządową podczas spotkań w ministerstwie oraz podczas kongresu zaznaczyła:
"Wszystkie postulaty będą bardzo wnikliwe oceniane i analizowane".
"Chciałabym by przedstawiony przez mnie projekt był efektem tych negocjacji. Chciałabym w
tym projekcie uwzględnić postulaty stron w takim zakresie, w jakim wpływają one na jakość
edukacji” – powiedziała Minister Szumilas dziennikarzom.
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Zegar zaczął bić szybciej. Samorządowcy domagają
się pilnych zmian na niekorzyść nauczycieli i robią to
niezbyt uczciwie. Np na swój kongres zaprosili szefów
oświatowych związków, ale.. nie dopuścili ich do
głosu. Forsują zmiany pensum (do 20 godzin) nie
czekając na wyniki badań rzeczywistego czasu pracy
nauczycieli, jakie prowadzi Instytut Badań Publicznych
na zlecenie MEN (na wniosek Solidarności).
MEN do tej pory zachowywało się dość biernie, ale
teraz Pani Minister chce przedstawić projekt
kompromisowy. Jak to będzie wyglądać? Np na
spotkaniu 9 października MEN przedstawiło
propozycję skrócenia urlopu nauczyciela do 47 dni.
Teraz mamy podobno 54 dni, a samorządowcy
oferują nam 40 dni.
Na czym mają polegać wszystkie zmiany (w wersji
„samorządowej”), można przeczytać na stronie Sekcji
Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność”
www.solidarnosc.org/oswiata/
Nadchodzi czas naszej mobilizacji. Nie mówimy, że
nie oddamy z Karty ani guzika, bo część jej przepisów
jest już doprawdy archaiczna (zostały uchwalone w
1982 roku!). Nie możemy jednak pozwolić na
wprowadzenie zmian szkodliwych dla oświaty, których
jedynym uzasadnieniem jest szukanie oszczędności
przez samorządy!

WIELKA MANIFESTACJA

Na największej od lat manifestacji 29 września w Warszawie nie
zabrakło osób z naszej organizacji międzyzakładowej – co widać na
powyższym zdjęciu. NSZZ „Solidarność” dołączył w zwartej kolumnie i ze
swoimi postulatami do marszu zorganizowanego w obronie Telewizji
Trwam.
Zdaniem Przewodniczącego „Solidarności” nadszedł czas na zmiany. Mamy dość zaciskania pasa. Mówią to ekonomiści, którzy mają pełne
portfele. Mówią, że płaca musi być niska, że umowy śmieciowe muszą
być. Tak, oni chcą, żebyśmy ich całowali po rękach. Donald Tusk
powiedział, ze nasze miejsce jest na ulicy i my tę pałeczkę podejmujemy.
Jesteśmy na ulicy – stwierdził szef „Solidarności”.
Piotr Duda zwrócił się na koniec do liderów PiS i Solidarnej Polski. - My
wam pomożemy, żeby ta władza odeszła do historii. Pomożemy, bo bez
nas tego nie zrobicie, ale pamiętajcie – władzę sprawuje się w imieniu
społeczeństwa a nie przeciwko niemu. Nie jesteśmy ani lewicowi, ani
prawicowi, nie będziemy czyimkolwiek wasalem – zapowiedział
Przewodniczący Związku.
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