OK Park, impreza rodzinna z zeszłego roku

TO NAJLEPSZY CZAS śEBY SIĘ ZAPISAĆ DO

NSZZ
JEŚLI BĘDZIEMY RAZEM, JEŚLI BĘDZIEMY SOLIDARNI
TO UDA NAM SIĘ ZROBIĆ WIELE..

Pytaj Przewodniczących Kół o deklarację lub chociaŜ
przejdź na naszą stronę [www.solidglogow.republika.pl]

WYBORY CZAS ZACZĄĆ!
Minęły kolejne 4 lata, a to znaczy, Ŝe kończy się kadencja
aktualnych władz Związku na kaŜdym szczeblu. Zaczęły się
WYBORY nowych władz. Rzecz jasna, muszą się one zacząć w
organizacjach zakładowych, a zakończyć w strukturach krajowych.
Komisja Międzyzakładowa przyjęła na zebraniu 12 grudnia
podstawowe
uchwały.
Przede
wszystkim
wybrała
Międzyzakładową Komisję Wyborczą, której zadaniem jest
przeprowadzenie wyborów. Jej skład to członkowie Prezydium
Komisji, a Przewodniczącym został Janusz Leciej.
Zgodnie z uchwałą komisji wybory w kołach muszą się odbyć do
końca lutego. Na kaŜdym zebraniu musi być obecny przedstawiciel
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej. Na zebraniach w kołach
trzeba wybrać w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Koła oraz
jego zastępcę i ewentualnie pozostałych członków Komisji Koła
(taka jest oficjalna nazwa władzy koła). Trzeba teŜ wybrać
delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (na kaŜdą
rozpoczętą piątkę członków koła jeden delegat np koło 6 osobowe
wybiera 2 delegatów, 13 osobowe 3 itd.). Międzyzakładowe
Zebranie Delegatów jest najwyŜszą stanowiącą władzą naszej
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Zbierze się ono do
końca marca i wybierze nową Komisję Międzyzakładową (władzę
wykonawczą) oraz jej Przewodniczącego. Dotychczasowy
Przewodniczący postanowił jeszcze w grudniu wystosować
poniŜszy list do wszystkich członków..

Drogie KoleŜanki i Koledzy naleŜący
do „Solidarności” Oświaty w Głogowie
Wchodzimy właśnie w niesłychanie waŜny dla nas czas: czas wyborów. W
ciągu najbliŜszych dwóch miesięcy w kaŜdym kole musi się odbyć zebranie
sprawozdawczo-wyborcze. Dotychczasowe władze Związku na kaŜdym
szczeblu muszą zdać sprawę z własnej działalności, a potem wszyscy
wybierzemy nowe władze. Nie muszę chyba przypominać, jakie to waŜne dla
najbliŜszej przyszłości Związku, by wybór był optymalny! Zatem serdecznie
proszę, by te zebrania w kołach potraktować powaŜnie. I to szczególnie w tych,
które z róŜnych przyczyn nie domagają i nie są aktywne. Byłoby smutne, gdyby
takie zebrania odbywały się „chyłkiem” na przerwie! Apeluję o godne
zorganizowanie tych waŜnych spotkań. MoŜna na to wykorzystać środki będące
do dyspozycji kaŜdego koła. MoŜna wykorzystać okres przerwy świątecznej lub
ferii zimowych, by się spotkać w miłej atmosferze i bez pośpiechu
przedyskutować najwaŜniejsze dla nas sprawy. MoŜna zaprosić na te spotkania
(choć lepiej nie na część wyborczą) osoby, które wahają się z przystąpieniem
do NSZZ „Solidarność”. Pamiętajmy, Ŝe na kaŜdym zebraniu musi być
przedstawiciel międzyzakładowej komisji wyborczej, której skład ustali na
najbliŜszym zebraniu Komisja Międzyzakładowa. Tym przedstawicielom moŜna
(nawet trzeba!) zadawać najróŜniejsze (takŜe trudne) pytania i składać wnioski,
których realizacja wzmocniłaby nasz Związek. Osobiście jestem gotów przyjść
na kaŜde zebranie, na które zostanę zaproszony, by odpowiedzieć na
wszystkie pytania. Obyśmy wyszli z tego wyborczego okresu wzmocnieni!
Przynajmniej wszyscy się o to postarajmy.
Wasz dotychczasowy Przewodniczący

To jeszcze migawka ze spotkania 25-lecia Związku

REGULAMINOWA ROZMAITOŚĆ
Teraz rzeczywiście w kaŜdej gminie obowiązuje inny regulamin wynagradzania
nauczycieli. Stosowane są róŜne rozwiązania. Oto niektóre wybrane z gmin, które
uzgadniały regulamin z „Solidarnością” Oświaty w Głogowie. Jeśli chodzi o dodatek
motywacyjny, to największy jest w Jerzmanowej, bo 7%. W Grębocicach 5%, ale w
Pęcławiu tylko 1%. RóŜne są teŜ dodatki funkcyjne. Np w Gminie Grębocice dodatki
funkcyjne określone są procentowo, a nie kwotowo. I tak dyrektor szkoły od 9
oddziałów moŜe go dostać od 60 do 100% jego wynagrodzenia zasadniczego, a
wicedyrektor od 50 do 90%. W małych szkołach do 6 oddziałów dyrektor ma od 40
do 80%, a wicedyrektor – od 30 do 70%. Za wychowawstwo jest 3%, a dla
opiekuna staŜu 2%, ale – uwaga – średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty!
W Gminie Jerzmanowa dyrektor przedszkola lub szkoły moŜe dostać dodatek
funkcyjny do 35% wynagrodzenia zasadniczego, wychowawcy i opiekuni staŜu do
5%. Regulamin z Jerzmanowej nie określa dolnej granicy dodatków funkcyjnych!
Jak widać, rozwiązania są naprawdę rozmaite, i warto by było utworzyć bazę
regulaminów w Sekretariacie Regionalnym Oświaty np w Internecie, by moŜna było
z najlepszych rozwiązań korzystać.
Numerek wyciął redaktorek Ludwiczek L.

Z OSTATNIEJ CHWILI
W starostwie na nagrody przeznaczono 50 tys. zł, które zaoszczędzono w ciągu
roku w funduszu płac. Wszyscy urzędnicy, poza zarządem, dostali po ok. 500 zł.
Ponadto kilka osób dostało wyŜsze, po ok. 1,5 - 2 tys. zł, nagrody specjalne za
szczególne osiągnięcia.. Zaplanowano juŜ podwyŜkę płac urzędników na 2006 rok,
wyniesie ona 6 proc., czyli o stopień inflacji. Przez ostatnie dwa lata podwyŜek nie
było.
z Gazety Lubuskiej

INNE ROZMAITOŚCI
Jak zwykle udał się wyjazd do teatru. Tym razem pełny autobus
spragnionych kultury członków „S” wybrał się 16 grudnia do
Teatru Muzycznego we Wrocławiu na MY FAIR LADY. Główną
organizatorką wyjazdu była Monika Kobylarz z Kotli. Pięknie
dziękujemy!
***
PoniewaŜ korzystający z usług Biblioteki Pedagogicznej w
Głogowie coraz częściej pytali o nasz BIULETYN, z
przyjemnością informujemy, Ŝe jest on w tej bibliotece dostępny
[od numeru 96]. MoŜe dostarczymy bibliotece takŜe numery
archiwalne.
***
Grudzień 2005 obfitował dla internautów Gimnazjum nr 3 w
Głogowie w pokaźne, bo warte prawie 60 tysięcy prezenty.
Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu juŜ 10 lutego
zostanie otwarte Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Centrum mieszczące się w wyremontowanej dzięki Urzędowi
Miasta bibliotece szkolnej wyposaŜono w cztery komputery,
skaner, drukarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne. Z EFS
internauci otrzymali takŜe nową pracownię informatyczną. Przy
dziesięciu komputerach, skanerze, drukarce, laptopie i rzutniku
multimedialnym uczniowie będą mogli doskonalić umiejętności
obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego. Szkoła zaś z
środków własnych zmodernizowała sieć internetową.
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