III TURNIEJ BOWLINGOWY
III Turniej Bowlingowy o Puchar Przewodniczącego "Solidarności" Oświaty w Głogowie odbył się
w OK Parku 4 grudnia. Bezkonkurencyjna - jak zwykle - była druŜyna Głogowskiego Centrum
Edukacji Zawodowej, która zdobyła puchar juŜ na stałe. Drugie miejsce zajęła druŜyna Szkoły
Podstawowej nr 6, a trzecie ekipa Zespołu Szkół Zawodowych. W klasyfikacji indywidualnej
wśród panów wygrał Paweł Nowak przed Leszkiem Jarząbkiem i Pawłem Korzeniem, a wśród
dziewczyn Sylwia Partyka przed Renatą Aleksandrowicz oraz Haliną Phongsavath..

Turniej był równieŜ okazją do spotkania i rozmów w
miłej atmosferze, co jest tak samo waŜne jak
sportowa rywalizacja. KaŜdy uczestnik otrzymał od
Związku upominek, a kibice bony, za które moŜna
było nabyć piwo lub inny napój.. Album zdjęć jest
na naszej stronie www.solidglogow.republika.pl
w GALERII oraz w AKTUALNOŚCIACH

Serdeczne podziękowania
naleŜą się Sylwii Partyce,
pomysłodawczyni i głównej
organizatorki
trzech
naszych
turniejów
bowlingowych, które chyba
juŜ na trwałe wpisały się w
nasz kalendarz..
Zwycięska radosna druŜyna GCEZ

„DODATKOWE” GODZINY
Sprawa „dodatkowych” godzin ciągle budzi emocje, bo ciągle jeszcze
nie dotarł się i nie ujednolicił sposób ich rozliczania. „Dodatkowe” piszę
w cudzysłowie, bo tak naprawdę – mimo wielu oburzonych głosów
równieŜ z mojego Związku – nie są to godziny dodatkowe. One istniały
juŜ w Karcie Nauczyciela wcześniej, ale w nieustalonej ilości (co było
groźne!). W tym roku doprecyzowano, Ŝe nauczyciel musi się z 1
godziny w tygodniu rozliczyć. Nowością jest tylko to, Ŝe trzeba się
rozliczać, nie zaś same godziny!
Póki co, sporo zamieszania. W jednej szkole godzina dydaktyczna trwa
60 min, w innej czas spędzony w autobusie miał się nie zaliczać do
czasu wycieczki.. Rolą Związku jest dbanie, by nie było nadgorliwości w
zapędzaniu nauczycieli do pracy i w wypełnianiu niepotrzebnej
dokumentacji. Moim prywatnym zdaniem jako nauczyciela z
„przekonania” sens tych godzin jest dość oczywisty. Chodzi po prostu o
to, by nauczyciele rozmawiali z uczniami. TakŜe po lekcjach. Taki po
prostu mamy zawód, pracujemy z ludźmi, zatem musimy z nimi
rozmawiać. To wcale nie muszą być kółka czy wycieczki. Jeśli
porozmawiamy przez 45 minut z jednym uczniem, który akurat ma
problemy czy to wychowawcze, czy z jakiegoś przedmiotu, to jak
najbardziej moŜemy tę godzinę wpisać do dzienniczka. Jeśli dwójka
uczniów przygotowuje się do jakiegoś konkursu i pomoŜemy im
rozmawiając o tym przez trzy kwadranse – takŜe moŜemy to
udokumentować. Właśnie o to chodzi, by te godziny były
„rozdysponowane” elastycznie, z jak największą korzyścią dla uczniów
– nie dla opasłej dokumentacji. Chcemy zrobić wieczorek gitarowy
(choć nie jesteśmy muzykami), proszę bardzo!
Przy takim pojmowaniu – myślę, Ŝe rozsądnym – nie ma potrzeby
pisania jakiegoś programu jakiegoś niepotrzebnego kółka. To moŜe być
sztuczne, i na to moŜe po prostu nie być chętnych uczniów, a wtedy
dopiero rozkręci się spirala nerwów, poganiania, wymigiwania i tym
podobnych przykrych wtrętów do naszej pięknej pracy.
Więc to takie proste? Niech nauczyciele rozmawiają z uczniami według
ich potrzeb. Niech dyrektorzy ich do tego zachęcają i nie tworzą
sztucznych niewykonalnych programów. Wszystkie rozmowy, wycieczki
itp. wpisujemy do dzienniczków. I będzie OK!
Tylko czy da się w polskiej – choćby głogowskiej – oświacie zrobić coś
tak po prostu, bez sztucznego zadęcia? Spróbujmy – naprawdę warto!
Ludwik L.

WYBORY
Upłynęły kolejne 4 lata i wybory w Związku czas zacząć. Komisja
Międzyzakładowa zgodnie ze Statutem powołała Komisję Wyborczą. Jej
skład – i to nie przypadkiem – pokrywa się ze składem Prezydium, z tym, Ŝe
Przewodniczącym Komisji Wyborczej został Janusz Leciej. Podobnie jak 4
lata temu. Komisja Międzyzakładowa ustaliła teŜ klucz wyborczy: na kaŜdą
rozpoczętą piątkę członków moŜna wybrać jednego delegata na
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, które jest władzą stanowiącą naszej
organizacji związkowej i wybierze nowego Przewodniczącego oraz nową
Komisję Międzyzakładową i Rewizyjną. Odbędzie się ono w drugiej połowie
marca.
Okręgi wyborcze pokrywają się z kołami. Tak więc kaŜde koło musi
zorganizować w terminie od 1 grudnia od końca lutego zebranie wyborcze.
Trzeba o nim najpierw zawiadomić Komisję Wyborczą, której przedstawiciel
musi być obecny na zebraniu. KaŜde Koło wybiera swojego
Przewodniczącego oraz Komisję Koła. Oprócz tego delegatów: np 7osobowe koło wybiera 2 delegatów, 11-osobowe 3 itd.
Do 10 grudnia wybory odbyły się juŜ w dwóch kołach. W GCEZ
przewodniczącą została Renata Aleksandrowicz, a w SP 12 Małgorzata
Rusin. Obu koleŜankom gratulujemy!

INTERESUJĄCE STRONY
www.solidarnosc.org.pl to działająca od dawna, ale od niedawna
zmieniona strona Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność’. Strona ładna,
czytelna, duŜo informacji.
www.nauczyciele.glogow.pl to strona duszpasterstwa pracowników
oświaty Ziemi Głogowskiej, moŜna tam znaleźć program działania
duszpasterstwa na najbliŜszy rok. Ładna strona, ale parę działów jeszcze w
budowie. Oby niedługo ruszyły!

KALENDARZE 2010
Są juŜ ładne kalendarze ksiąŜkowe NSZZ „Solidarność” z dodatkiem
nauczycielskim. Zgodnie z decyzję KM za darmo otrzymują się wszyscy
przewodniczący kół oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy naleŜący do Związku.
Członkowie mogą je nabyć za 10 zł (naprawdę kosztują 25 zł).
Numerek zrobił Ludwik L.

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)

NSZZ

