XVI OGNISKO SOLIDARNOŚCI OŚWIATY

Nasze tradycyjne OGNISKO odbyło się w tym roku 6 czerwca przy wyjątkowo złej pogodzie (deszcz), co tylko trochę popsuło zabawę, jak
widać na załączonym obrazku. „Ognisko” skończyło się tradycyjnie o północy. Więcej w GALERII na naszej stronie
www.solidglogow.republika.pl .

DZIEŃ NAUCZYCIELA
CZY DZIEŃ DZIECKA?
Niedługo będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Znowu
będziemy sobie zadawać pytanie, czy to jest nasze święto czy...
bajanie. W pamięci mamy zeszłoroczny "cyrk" związany z tym świętem.
Formalnie to dyrektorzy a nieformalnie to (...) wiadomo, kto zdecydował
o tym jak mamy je spędzić. No i pierwszy raz w nowoczesnym
Głogowie w tym dniu, dzieci i młodzieŜ (ze szkół podległych miastu)
miały wolne a pracownicy oświaty musieli być w pracy. Nigdy nie
przekonają mnie zapewnienia "pewnej pani", Ŝe w tym dniu, gdy
pracowała w szkole, to zawsze była w pracy. Jako "stara nauczycielka"
kiedyś pracująca z tą panią stwierdzam stanowczo, Ŝe zawsze ten
dzień świętowałam w domu!!!
A jak będzie w tym roku? Art. 74 KN mówi: W dniu rocznicy
utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października kaŜdego
roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten
uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny
od zajęć lekcyjnych. Nigdzie nie ma stwierdzenia, Ŝe w tym dniu
muszą odbywać się zajęcia wychowawcze lub opiekuńcze, bądź
akademie i uroczyści a przepisy prawa (niejasne), zawsze interpretuje
się na korzyść „oskarŜonego”. Dla mnie jest jasne - ten dzień
powinien być dniem wolnym od pracy!!!. Dlatego apeluję do
szanownych dyrektorów szkół, jako do pracodawców (niezaleŜnych i
samorządnych w swoich decyzjach), nie sugerujcie się "zaleceniami"
róŜnych osób (bo to w sensie prawnym są tylko nieformalne zalecenia,
bez Ŝadnych konsekwencji), zróbcie prezent w tym dniu swoim
podwładnym i niech ten dzień będzie dniem świątecznym.
Na koniec zastanawiam się jak by zareagowali górnicy lub
hutnicy, gdyby się dowiedzieli, Ŝe w dniu swojego święta mają stawić
się w pracy? Odpowiedź jest chyba zbędna.
"DYREKTORZY WSZYSTKICH SZKÓŁ, ŁĄCZCIE SIĘ !!!"
BMW

Dolnośląskie Święto
Miodu i Wina
Przemków sobota 26 września
Wyjazd godz. 9 spod MOK
Związek stawia "piwo z kiełbaską"
uczestnicy (spoza Przemkowa) płacą za
przejazd
zapisy u Przewodniczących Kół
lub w biurze do 18.09.
Impreza tylko dla członków Związku!!

REGULAMINY UZGODNIONE
Do końca czerwca trzeba było uzgodnić ze związkami nowe regulaminy
wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi. W terminie to nie
wyszło, a z powodu wyjazdów na wakacje działaczy związkowych było
trochę nerwowo, ale się udało..

MIASTO GŁOGÓW
Miasto przyjęło zasadę (ciekawe, kto?), Ŝe związki negocjują z
Naczelnikiem jeden regulamin, który potem „automatycznie” podpisują
wszyscy dyrektorzy. Ma to tę zaletę, Ŝe jest jeden regulamin dla wszystkich
(unikamy chaosu), ale.. jest sprzeczne z literą i duchem prawa, które
nakazuje regulamin uzgodnić dyrektorom ze związkami, a wydział nie ma tu
formalnie nic do gadania. Jednak ze względu na wymienioną zaletę
zgodziliśmy się na taką formę negocjacji, które prowadziły ze strony „S”
Jadwiga Nowak i Aurelia Koziar-Babicz. Najpierw było bardzo sztywne
stanowisko pani Naczelnik, która potem dość nagle przyjęła praktycznie
wszystkie wspólne poprawki obu związków. Ostatecznie regulaminy zostały
podpisane juŜ w lipcu.

POWIAT GŁOGÓW
Powiat przyjął (zgodnie z duchem ustawy), Ŝe to dyrektorzy negocjują kaŜdy
swój projekt, ale.. pani prawnik z powiatu wcześniej „wyczyściła” znacznie
pierwotne projekty. Oba związki postanowiły dąŜyć do ujednolicenia
proponowanych stawek oraz grup, Ŝeby nie było dziwnego zróŜnicowania
np takiego, Ŝe w jednej szkole pani sprzątające mogą być tylko w grupie I, a
w innej szkole mogą być nawet w grupie III. W kaŜdej grupie
zaszeregowania są spore widełki płacowe, więc awans jest moŜliwy bez
zmiany grupy. Ze względu na naglące terminy związki uzgodniły, Ŝe „S”
będzie negocjować w szkołach, gdzie są dyrektorzy z „S” i odpowiednio
ZNP. Ze strony „S” negocjował Ludwik Lehman. Nie wszyscy dyrektorzy
chcieli ujednolicenia grup zaszeregowania, więc rozmowy się przedłuŜały.
W końcu jednak – teŜ w lipcu - wszystkie regulaminy zostały pod tym (ale
niekoniecznie pod innymi) względami ujednolicone i podpisane.
Okazało się, Ŝe słuŜby starostwa nie są z tego zadowolone i np ZPSzW juŜ
dostał zalecenie (!) zróŜnicowania grup dla tych samych pracowników!
Hmm, juŜ wcześniej zauwaŜyłem w trakcie tego procesu, Ŝe wiele osób
uwaŜa, Ŝe decydujące zdanie na temat kształtu regulaminów ma prawnik
powiatu!! „Solidarność” stanowczo nie zgadza się z taką postawą! Prawnik
jest od wyłapywania wad prawnych i nie ma prawa dyktować konkretnych
rozwiązań ani dyrektorom, ani związkom zawodowym. Prawnik moŜe się
sprzeciwić konkretnym zapisom tylko wtedy, gdy są – jego zdaniem –
sprzeczne z prawem, natomiast nie moŜe wnikać w kwestie merytoryczne,
bo te ustawodawca scedował właśnie na pracodawców i związki
zawodowe..

POZOSTAŁE GMINY
Poza Głogowem były – i są nadal !– duŜe opóźnienia w uzgodnieniach
regulaminów, co jest juŜ w najwyŜszym stopniu niepokojące. Napiszemy o
tym w następnym numerze..
Numerek zredagował ciągle L.L
Nasze biuro funkcjonuje normalnie. .Aktualny plan dyŜurów jest
zawsze na naszej stronie, podaje go teŜ automatyczna sekretarka

Red. Naczelny: Ludwik Lehman Wydawca: Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie
Adres pocztowy: 67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38/5,
Adres internetowy: www.solidglogow.republika.pl
E-mail: solglo@neostrada.pl Tel (fax) (76) 833-36-55 (aut. sekr. podaje aktualny plan dyŜurów, moŜna nagrać wiadomość)
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