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JAKI PROTEST? JAKA PODWYśKA?
5 stycznia obradująca w gościnnym CKP Komisja
Międzyzakładowa omówiła jak wykonamy na Ziemi
Głogowskiej rozpoczętą przez Sekcję Krajową akcję
protestacyjną. Zdecydowano, Ŝe flagi powinny wisieć na
placówkach od środy 10 stycznia, w międzyczasie pilnie
uzupełniliśmy zapasy [zdecydowana większość kół nie miała
flag!]. Flagi były (w zdecydowanej większości placówek jeszcze
są) na wszystkich głogowskich szkołach oprócz SP 10, gdzie
Solidarność nie ma członków. KM ustaliła, Ŝe Przewodniczący
Kół mają rzetelnie poinformować n-li, iŜ wpisywać się do
ankiety powinni tylko ci, którzy są gotowi w razie potrzeby
uczestniczyć w powaŜniejszej formie protestu np w manifestacji
we Wrocławiu. Na tę dyskusję Komisja miała tylko godzinę, bo
na to szczególne opłatkowo-noworoczne spotkanie zaproszeni
zostali takŜe Radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Drozd,
Prezydent Głogowa Jan Zubowski oraz Członek Zarządu
Powiatu Waldemar Hass.
O szczegółach historii naszego protestu i samej podwyŜki nie
piszemy, bo Biuletyn jest na to za mały. Na kolumnie obok
fragmenty ostatnich stanowisk Prezydium Sekcji Krajowej.
DuŜo więcej wiadomości (w tym szczegółowa historia
wszystkich naszych „podwyŜek” w tym stuleciu) na stronie
Sekcji Krajowej http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/strt.htm
.Do początku ferii spłynęły ankiety protestacyjne z 12 placówek
[mniej niŜ połowa]. Było na nich 169 podpisów.

Nie doszło jeszcze do porozumienia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli w dniu 31 stycznia 2007 roku. Druga tura negocjacji
płacowych pomiędzy MEN, a związkami zawodowymi działającymi w oświacie
skończyła się fiaskiem. Strona ministerialna zaproponowała niŜszy niŜ poprzednio
wskaźnik wzrostu płacy zasadniczej - 3,91 proc. argumentując uwzględnieniem
niektórych postulatów związkowców o rozszerzeniu podmiotów otrzymujących dodatki
do wynagrodzenia zasadniczego.
Zespół płacowy SKOiW NSZZ "S" wyraził sprzeciw wobec propozycji MEN i
zapowiedział na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, Ŝe "Solidarność" oświatowa
nie podpisze się pod zmianą rozporządzenia "płacowego", jeŜeli stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli nie wzrosną przynajmniej o 5 proc.
Ponadto Zespół płacowy SKOiW NSZZ „S” zgłosił na piśmie postulaty dotyczące zmian
w treści rozporządzenia. Dotyczyły one m.in.:
- moŜliwości otrzymania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli i
wychowawców w internatach (bursach),
- wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole
(wynika to z wprowadzenia programu "Zero Tolerancji dla przemocy w szkole"),
- „przeniesienia” nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają tytuł mistrza w
zawodzie do III grupy zaszeregowania w tabeli płac,
- rozszerzenia zapisu o warunkach trudnych - w związku z likwidacją warunków
szkodliwych w ustawie KN naleŜałoby spróbować te warunki wprowadzić do
rozporządzenia płacowego w paragrafie, gdzie są warunku trudne (np. praca przy
monitorze komputerowym),
- opiniowania przez związki zawodowe wysokości przyznawanego dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli w szkołach, jak równieŜ dodatków dla dyrektorów na
poziomie organu prowadzącego.

Chyba od strajku z 1993 roku tyle flag Solidarności nie wisiało na szkołach!
JERZMANOWA. Rozmowy trwały ponad 2
godziny, w większości dotyczyły niejasnych
zapisów w regulaminie. W rezultacie podniesiono
MIASTO GŁOGÓW. Były juŜ 3 spotkania, w tym 2 z Prezydentem., który zgodził się na nasze dodatek motywacyjny o 1%, czyli obecnie wynosi
postulaty wprowadzenia Nagrody Prezydenta takŜe dla nauczycieli i ujednolicenia maksymalnej stawki 8%. W tabeli dodatków funkcyjnych zmieniono
dodatku motywacyjnego dla róŜnych stopni awansu [poprzedni Wiceprezydent Bączewski bronił – z zapisy, do jakiej kwoty moŜe być on
niejasnych powodów – tego zróŜnicowania jak niepodległości]. Zaproponował takŜe niewielką przyznawany i wprowadzono widełki dla
podwyŜkę dodatku za wychowawstwo (w przedszkolach i szkołach podstawowych byłoby to 85 zł, w dodatków funkcyjnych dla dyrektorów. Natomiast
gimnazjach 115 zł). Zgodził się równieŜ na dodatkowe wynagrodzenie n-li wyjeŜdŜających na „zielone dodatek za wychowawstwo klasy i opiekuna
szkoły” – 15 godzin tygodniowo. DuŜym zaskoczeniem była propozycja Prezydenta wprowadzenia staŜu wynosi 5%.
dodatkowego funduszu motywacyjnego (w placówkach miejskich!) w następująco sformułowanych PRZEMKÓW. Po raz pierwszy od wielu lat w
paragrafach:
Przemkowie rozmowa na temat regulaminów
3. Tworzy się dodatkowy fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 50 zł od przebiegała sprawnie, konkretnie i szybko, bo w
ciągu godziny. Ustalono z nowym Burmistrzem
kaŜdego ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego.
Pępkowskim,
Ŝe
dodatek
4. Fundusz określony w pkt 3 ma zastosowanie do n-li pracujących z tymi uczniami [wychowankami] i Stanisławem
motywacyjny dla nauczycieli będzie wynosił 3%
przyznawany jest w zaleŜności od osiąganych wyników pracy.
I Ŝadnych kryteriów ani zasad! Ta propozycja wysłana przez nas do kół wywołała silne kontrowersje. (więcej o 1%) i będzie wypłacany regularnie, a
Padły propozycje, Ŝeby zgodzić się pod warunkiem, Ŝe wprowadzi się równieŜ podobny dodatek dla nie jak do tej pory sporadycznie. Wychowawstwo
polonistów za sprawdzanie prac [mieli go przed reformą] lub Ŝeby skasować tę propozycję jako w gimnazjum będzie wynosić 60 zł. Nastąpiły
kontrowersyjną i nieprzygotowaną, a przeznaczone na nią środki przeznaczyć na wzrost zwykłego zmiany w zapisach dotyczących dodatków
dodatku motywacyjnego z 6 do 7%. W efekcie Prezydent wycofał dodatek „specjalny”, ale nie chce funkcyjnych dla dyrektorów. NajwaŜniejsze jest
podnieść „zwykłego”. Komisja Międzyzakładowa 15 lutego zdecyduje o stanowisku „S” wobec tego jednak to, Ŝe nowy burmistrz wykazuje
zrozumienie problemów i potrzebę współpracy
projektu.
POWIAT GŁOGOWSKI. Władze ustaliły, Ŝe poczekają z projektem regulaminów do przyjęcia nowego za środowiskiem nauczycielskim.
rozporządzenia płacowego Ministra.
NiŜej: na zebraniu KM 5 stycznia
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