PENSJE POWIATOWYCH NAUCZYCIELI
Dodatek
motywacyjny średnio
Dodatek
motywacyjny widełki
Dodatek za
wychowawstwo
Dodatek
funkcyjny dla
dyrektorów szkół
Inne

Głogów
4%

Lubin
6,5% plus..

Do 250 zł

Od 5% do 30%

50 zł

10%

600 – 1100 zł

50%

za trudne
warunki do 14%

dod.
wynagrodzenie
za matury

Świdnica
5% wyn. zas.
staŜysty plus
„za maturę”
Od 3% do 30%

Bolesławiec
4%

Do 50%

4 zł za kaŜdego
3%
ucznia
1% za kaŜdych Od 35% do 70%
30 uczniów
szkoły plus..
za trudne
za trudne
warunki do 50% warunki do 35%

W tabelce obok próbujemy porównać ze sobą
wynagrodzenia nauczycieli szkół powiatowych z
kilku porównywalnych powiatów Dolnego Śląska.
Nie wszystkie dane w tabeli są ścisłe, ale kaŜdy
Czytelnik moŜe przeczytać regulaminy z
wymienionych powiatów w nowym dziale
REGULAMINY na naszej stronie
www.solidglogow.republika.pl .
Zwłaszcza regulamin Powiatu Świdnickiego
zupełnie inaczej ustala zasady przyznawania
dodatków od pozostałych samorządów. Podobną
tabelę dla miast zamieściliśmy w nr 9/2008.
A wnioski? Niech kaŜdy wyciągnie je sam, ale gdy
juŜ je wyciągniemy - działać lepiej wspólnie.

14 stycznia we Wrocławiu odbyło się spotkanie Rady Regionalnego (dolnośląskiego) Sekretariatu Oświaty NSZZ „Solidarność” z Kurator Beatą
Pawłowicz. Obszerna relacja jest na stronie Sekretariatu www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl. Na zdjęciu od lewej: Kazimiera Sygulska, Beata
Pawłowicz i Janusz Wolniak

TWÓJ PARTNER
Dwie nowe głogowskie firmy udzielają (10procentowych) zniŜek członkom NSZZ
"Solidarność" posiadającym kartę rabatową
TWÓJ PARTNER. Są to:
-restauracja SFINKS, ul. Merkurego 1
-auto
szyby
"JAROGLASS",
ul.
Kosmonautów Polskich 4/7
Pełna lista placówek uczestniczących w tym
programie na naszej stronie w dziale
KARTY RABATOWE.

PRAWNIK W
GŁOGOWIE
Prawnik NSZZ „Solidarność” będzie w biurze
Oddziału w Głogowie raz w miesiącu w godz.
11-13, a konkretnie w czasie zebrań
Przewodniczących KM. NajbliŜsze terminy to:
18 LUTEGO
18 MARCA
22 KWIETNIA
20 MAJA
17 CZERWCA

NOWE IMPREZY
Warto zaglądać do działu IMPREZY na
naszej stronie. W tej chwili są ogłoszenia:
wyjazd na Ukrainę 27.04 - 3.05
letni kurs j. niemieckiego
(Mazury 18 lipca-1 sierpnia)

SPROSTOWANIE
Przepraszamy
Pawła
Juchoma
za
przekręcenie Jego nazwiska w poprzednim
numerze (tekst II TURNIEJ BOWLINGOWY)
numerek wyciął Ludwik L.

UWAGA! SPOTKANIE
Z PREZYDENTEM
Janem Zubowskim
czwartek 26 lutego godz. 17
w Gimnazjum nr 5
otwarte dla członków i sympatyków
NSZZ
OŚWIATY

RELACJA Z NEGOCJACJI
Niestety nie mogę Wam nic optymistycznego
przekazać, poniewaŜ takich negocjacji w Starostwie i
Urzędzie Miasta nie było i nie wiadomo, kiedy będą.
Zasłaniają się brakiem rozporządzenia płacowego do
Karty Nauczyciela, która juŜ obowiązuje. Właściwie
powinni z nami rozmawiać, chociaŜby wstępnie juŜ
jesienią, ale „szumnie” zapowiadane podwyŜki i zmiany
w KN spowodowały, Ŝe organy prowadzące szkoły
czekały na wykreślenie zapisu dotyczącą corocznego
uzgadniania regulaminów ze związkami zawodowymi.
Zapis pozostał, zmieniono jednak jego treść i brzmi
obecnie tak: „Regulamin podlega uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli”.
Teraz zaczną wypowiadać się prawnicy i interpretować,
kaŜdy na swoją stronę czy trzeba uzgadniać co roku
regulaminy czy nie. Podziękujmy Pani Hal za tego
„gniota”. Jednak nie wszyscy czekali na ostatnią chwilę
z negocjacjami. W takich gminach jak Przemków, Kotla
czy Pęcław spotkaliśmy się juŜ jesienią i rozmawialiśmy
na temat dodatków: motywacyjnego, mieszkaniowego
czy za wychowawstwo. Najsprawniej poszły negocjacje
w Przemkowie. Burmistrz jest twardym negocjatorem,
ale jak przedstawi się argumenty to potrafi zmienić
zdanie. Natomiast w Kotli, przez najbliŜszą kadencję
nie ma się co łudzić, Pani Wójt stoi na twardym
stanowisku
i
najchętniej
obniŜyłaby
dodatki
nauczycielskie (co juŜ raz zrobiono). Najzabawniej było
w Pęcławiu, gdzie na ostatnie rozmowy spóźniłam się
(przepraszam) i przy „stole negocjacyjnym” zastałam
związkowca z ZNP, dyrektorkę i księgową ze szkoły
oraz protokólantkę. Wójta ani Sekretarza (nie mam
pojęcia czy jest tam Skarbnik) nie było. Wobec tego
sami podzieliliśmy dodatki, uzgodniliśmy finanse i
podpisaliśmy protokół. Rola Wójta polegała na tym, Ŝe
podpisał uzgodnienia z dopiskiem „w miarę
posiadanych środków”. Jak w czeskim filmie..
Jadwiga Nowak
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