REWOLUCJA W PŁACACH OBSŁUGI?
Premier podpisał 18 marca 2009 r. rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych. Daje ono podstawę do rozpoczęcia prac nad regulaminami
wynagradzania dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświaty
prowadzonych przez samorządy.
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, teraz w kaŜdej placówce oświatowej
będzie regulamin wynagradzania, w którym będzie określone wynagrodzenie zasadnicze
(co najmniej takie jak określone w rozporządzeniu), wysokość premii, dodatków
specjalnych.

Przypominam, Ŝe do tej pory obowiązywały jednolite zasady
ustalane na szczeblu organu prowadzącego. Teraz w
kaŜdej szkole moŜe być inaczej! W kaŜdej placówce będzie
osobny regulamin. To stawia przed Związkiem nowe
zadania: jak wynegocjować w tylu placówkach sensowne
regulaminy? Jeszcze za wcześnie, by pisać o szczegółach.
Napiszemy o tym w następnym numerze

KRÓTKO O..
Sybilla Sobczyk z Gimnazjum nr 2 w Głogowie zwycięŜyła (ex aequo) w IV
Konkursie Recytatorskim Pamięci Jana Pawła II organizowanym przez naszą
Sekcję Regionalną Oświaty NSZZ „Solidarność”. Relacja ze zdjęciami na
stronie sekcji www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl
******** ****
Trwają w placówkach wybory społecznych inspektorów pracy.
Przypominamy, Ŝe powinny je organizować związki zawodowe, a wybierać
powinny wszyscy pracownicy (nie Rada Pedagogiczna!). Szkolenie nowo
wybranych sipowców zorganizujemy w czerwcu.
************
49 naszych członków uczestniczyło 3 kwietnia w zbiorowym wyjściu do kina
na film POPIEŁUSZKO – WOLNOŚĆ JEST W NAS. Projekcja wywołała
wiele wzruszeń. Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy był nasz
tow. sekretarz Boguś Mielcarek. Dziękujemy i prosimy o jeszcze!!!

KONKURSY
Prezydent Głogowa ogłosił 14 kwietnia konkursy na dyrektorów w
gimnazjach nr 1, 3 i 4, szkołach podstawowych nr 2 i 6, oraz przedszkolu nr
9. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty w komisjach
konkursowych zasiądzie 3 przedstawicieli Prezydenta, 2 przedstawicieli
Kuratora oraz po jednym związkowcu i po jednym przedstawicielu Rady
Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
Natomiast Zarząd Powiatu chce przedłuŜyć umowy na kolejne 5 lat
dyrektorkom Zespołu Szkół i m. WyŜykowskiego oraz Powiatowego Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli.

TWÓJ PARTNER
29 osób, które zapisały się w ostatnim roku do Solidarności Oświaty w
Głogowie, dostaje właśnie karty rabatowe TWÓJ PARTNER. Z tej okazji
podajemy, a dawnym posiadaczom Karty przypominamy listę sklepów i
punktów usługowych w naszym mieście honorujących tę kartę. Pełna lista w
całym regionie – o wiele dłuŜsza – jest np do ściągnięcia z naszej strony
www.solidglogow.republika.pl w dziale KARTY RABATOWE.
Apteka Rajska – bezpłatne porady
BRICOMARCHE – 5%
ul. K. Sprawiedliwego 2
INTERMARCHE – 3%
ul. K. Sprawiedliwego 4
KATRINA Salon Sukien Ślubnych i Wieczorowych - 7%
pl. Konstytucji 3 Maja 1
Józef Konkol (sklep z częściami rowerowymi) – 10%
ul. Kosmonautów Polskich 71/5
MERCUS – 3%
ul. ŁuŜycka, ul. Mickiewicza
M&M Salon Jubilerski – 7-10%
ul. K. Sprawiedliwego 2-4
Perfumeria Rajska – 5-10%, bezpłatny makijaŜ i poradnictwo
ARKON – 10-40%
ul. Leśna 2
Salon Meblowy VOX – 5%
Salon Stylizacji – 10%
ul. Polska 13
BIG STAR – 5%
pl. Tysiąclecia 12/13
GAMMA AGD RTV – 5%
ul. Sybiraków 4, ul. Obrońców Pokoju, ul. Grodzka 13, u. Jed. Robotniczej 43
Wideo Stefan Matysiak – do 20%
ul. Keplera 4/37
SFINKS (restauracja) – 10%
ul. Merkurego 1
JAROGLASS (auto szyby) - 10% powyŜej 300 zł

powyŜej reklama :)

Rajd Dolnośląskiej Solidarności

KARKONOSZE 2009
30-31 maja
dla naszych członków koszt to około 45 zł,
a w tym nocleg w schronisku
(prawdopodobnie Strzecha Akademicka),
obiadokolacja i śniadanie
darmowy dojazd zapewnia Związek
zapisy u Przewodniczących kół (pilne!)
numer zredagował Ludwik L.
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