OBURZENIE W PRZEDSZKOLACH
Znowu zamieszanie w głogowskiej miejskiej oświacie! Tym razem w przedszkolach. Od
oburzonych nauczycieli otrzymaliśmy poniŜsze pismo:
W związku z zaistniałymi sytuacjami w głogowskich placówkach przedszkolnych prosimy o
wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej odmówiono zapłaty nauczycielom za zastępstwa
za nauczycieli przebywających na urlopie wypoczynkowym w trakcie roku szkolnego. W
zamian za płatne zastępstwo narzucono im tzw.,,bank godzin”. Termin ten oznacza dzień
wolny, ale wykorzystywany tylko w okresie wakacyjnym i to pod warunkiem, Ŝe placówka
nie pełni dyŜuru.
Przedszkole jest placówką nieferyjną, co oznacza, Ŝe funkcjonuje takŜe w czasie ferii. Pełni
równieŜ dyŜury w czasie wakacji. Nauczyciel pracujący w czasie wakacji (miesiąc dyŜuru)
nie jest w stanie wykorzystać całego urlopu. Pozostaje mu ok.10 – 15 dni urlopu. Urlop ten
musi wykorzystać prawnie do końca następnego roku .
Więc pytamy:
1) w jaki sposób ma go wykorzystać ? Na feriach? PrzecieŜ placówka jest nieferyjna a
liczebność grup nie pozwala na wykorzystanie zaległego urlopu ?
2) dlaczego nauczyciele są zmuszani do ,,banku godzin”, skoro podczas zastępowania
innego nauczyciela ich czas pracy wydłuŜa się o dodatkowe 5 godzin z dziećmi!!!
3) pracując na bank godzin tworzy się błędne koło, bo do bieŜącego i zaległego urlopu
dochodzą dni wypracowane za zastępstwa, tzw. Bank godzin,
4) co będzie jeśli Ŝaden z nauczycieli nie wyrazi zgody na takie zastępstwo? Dyrektorzy
nakazując w takich sytuacjach łączenie i takich juŜ licznych grup łamią prawo. Jedynym
wyjściem w tej sytuacji jest wejście na zastępstwo dyrektora placówki.
5) dlaczego w obliczu podjętych decyzji przez wydział oświaty, nauczyciele zostali
postawieni przed faktem dokonanym tzn. nie wypłacono juŜ kilku nauczycielom
wynagrodzenia za odbyte zastępstwa. Do chwili obecnej nikt z organu prowadzącego nie
przedłoŜył Ŝadnej podstawy prawnej wyjaśniającej ten problem.
Oburzeni nauczyciele przedszkoli

II TURNIEJ BOWLINGOWY
o puchar Przewodniczącego
OK Park 27 listopada
godz.17-20

Msza św. i spotkanie opłatkowe dla
pracowników oświaty rejonu głogowskiego

Msza św. połączona z konferencją
pogłębiającą Ŝycie chrześcijańskie
Rekolekcje wielkopostne

Piesza, nocna pielgrzymka „świata pracy”
do Grodowca
Majówka nauczycieli i pracowników
oświaty w Grodowcu
Zakończenie roku szkolnego 2008/09
w Grodowcu

Czas i miejsce
od 28.11.2008 r. do 30.11.2008 r.
( piątek – niedziela )
Kaplica Cichych Pracowników KrzyŜa,
przy kolegiacie

12.12.2008 r. (piątek)
Kaplica parafii
p.w. św. Mikołaja,
przy ul. Staromiejskiej,
godz. 19.00
9.01.2009 r. (piątek)
Kaplica parafii p.w.
św. Mikołaja, przy ul. Staromiejskiej,
godz. 19.00
13.02.2009 r. (piątek)
Kaplica parafii p.w. św. Mikołaja przy ul.
Staromiejskiej, godz. 19.00
termin zostanie określony
w późniejszym czasie,
kaplica Cichych Pracowników KrzyŜa,
przy kolegiacie
30.04/1.05.2009 r.
9.05.2008 r.
6.06.2008 r.

Proszę o szybkie wyjaśnienie, dlaczego w
głogowskich
przedszkolach
publicznych
dyrektorzy
odmawiają
ostatnio
zapłaty
wynagrodzenia
za
przepracowane
godziny
nadliczbowe (zastępstwa). Zamiast płatnych
zastępstw narzuca się nauczycielom jakiś „bank
godzin”
niewystępujący
ani
w
prawie
oświatowym, ani w prawie pracy.
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się
bezwłocznego przerwania pozaprawnych działań
dyskryminujących nauczycieli przedszkoli i
wymuszających
dodatkową
pracę
bez
wynagrodzenia.
Z powyŜszym pismem Przewodniczący Ludwik
Lehman wraz z Aurelią Koziar-Babicz wybrali się 6
listopada na rozmowę do Prezydenta Jana
Zubowskiego. W dniu pisania tego tekstu (14.11)
efektów jeszcze nie znamy.
To wygląda prawie na sabotaŜ. TuŜ po zamieszaniu
w Dniu Edukacji miejski wydział oświaty wywołuje
kolejną awanturę, i to jaką: nie płacić za nadgodziny!
Co się dzieje w ratuszu? Co jest tam grane?
Ludwik L

Koła zgłaszały 4-osobowe druŜyny
do 20 listopada
Czy ktoś odbierze Puchar
ubiegłorocznym triumfatorom (GCEZ)?
Fotograficzna relacja z imprezy
UkaŜe się w galerii na naszej stronie
www.solidglogow.republika.pl

PLAN DZIAŁAŃ
DUSZPASTERSTWA NUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW
OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2008/09
Rodzaj spotkania
Rekolekcje dla dyrektorów i nauczycieli
szkół katolickich Diecezji Zielonogórskogorzowskiej oraz liderów Duszpasterstwa
Nauczycieli i pracowników oświaty – temat
konferencji: „Edukacja o końcu Ŝycia
i opiece hospicyjnej” – ks. Jędrzej Orłowski
Rekolekcje adwentowe – Msza św.
z konferencją pogłębiającą Ŝycie
chrześcijańskie

PREZYDENT
Miasta Głogowa

LEHMAN I śMUDA
CZY BĘDĄ CUDA?
Na razie nic nie wiadomo o ewentualnym pozwie
Hanny śmudy przeciwko Ludwikowi Lehmanowi. Jeśli
do tego dojdzie – czeka nas z pewnością pasjonujący
proces, wielu zeznających świadków, odsłonięte kulisy
zarządzania miejską oświatą etc. BIULETYN
GŁOGOWSKI będzie miał o czym pisać!
Zaznaczmy wyraźnie, Ŝe BIULETYN GŁOGOWSKI
zgodnie ze swoją tradycją zawsze był (i jest) gotów
opublikować replikę osoby, która uczuje się uraŜona
jakimś tekstem. Pani śmuda nie skorzystała z tego
prawa, a jej wiarygodność została ostatnio znów
podwaŜona. Mianowicie stwierdziła w TV Master, Ŝe
jako nauczycielka zawsze pracowała w Dniu Edukacji
Narodowej. Jednak w księdze gości na naszej stronie
pojawiły się wpisy nauczycieli, którzy pracowali z nią w
jednej szkole – twierdzą, Ŝe w ich szkole Dzień
Edukacji był zawsze dniem dla nauczycieli wolnym!

ŁAPSKA PRECZ
Oficjalne pismo w obronie Przewodniczącego
„Solidarności” Oświaty wystosował aktywny działacz
związku SIERPIEŃ 80 Patryk Kosela, który równieŜ
dwukrotnie opisał tę sprawę w ogólnopolskim piśmie
związku KURIER ZWIĄZKOWY. Tytuły artykułów są
bardzo wymowne:
„TAKIE JAJA TYLKO W GŁOGOWIE” oraz
„PLATFORMERSKIE
ŁAPSKA
PRECZ
OD
ZWIĄZKOWCÓW”.
Za wyrazy poparcia i solidarności serdecznie dziękuję,
choć – póki co – nie czuję się prześladowany.
Redaktor numeru Ludwik Lehman
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