
MIKOŁAJ  W  OK  PARKU 

Tegoroczne tradycyjne juŜ rodzinne spotkanie feryjne w OK PARKU miało nowy akcent – dzieci dostały paczki! Pomysł okazał się przedni i pewnie juŜ 
zostanie w naszej wciąŜ wzbogacanej tradycji. Chyba najbardziej trzeba dziękować za tegoroczne spotkanie Wice Nowak, Aurelii Koziar-Babicz i 

Januszowi Leciejowi. Więcej zdj ęć w GALERII na naszej stronie  www.solidglogow.republika.pl  . 
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CIEKAWA ANKIETA 
   Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Głogowie 
przeprowadził wśród gimnazjalistów ankietę chcąc 
zorientować się, jakie są ich oczekiwania dotyczące szkół 
ponadgimnazjalnych, wyboru zawodu itd. Ankieta jest chyba 
dość reprezentatywna, bowiem brało w niej udział 738 
uczniów nie tylko z Głogowa, lecz równieŜ z małych miast i 
wsi Powiatu Głogowskiego i Polkowickiego. 42,7% zamierza 
kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących, 42,4 % - 
w technikach, a pozostali w zasadniczych szkołach 
zawodowych. Jeśli chodzi o licea, to najwięcej gimnazjalistów 
chce pójść do II LO – 267. Popularne teŜ są: I LO (220) i III 
LO (218). Jeśli chodzi o preferowany zawód, to kandydaci do 
techników najczęściej wskazywali na technika pojazdów 
samochodowych (ZSSiB, 98 głosów) oraz na technika usług 
fryzjerskich (ZSzOI, 93). Preferujący zawodówki najczęściej 
wybierali kucharza małej gastronomii (ZSE, 109) oraz klasy 
wielozawodowe w ZSE (103) i ZSzOI (100).  
Wskazywano następujące języki obce do kontynuacji w 
szkole ponadgimnazjalnej: angielski (610 wskazań), niemiecki 
(254), francuski (109),  rosyjski (66) i włoski (64). Z zajęć 
pozalekcyjnych sportowych najchętniej uczniowie by wybrali 
gry zespołowe, a z artystycznych – fotografię i teatr.  

 
PLAN DYśURÓW W BIURZE 

   W tym semestrze plan dyŜurów w biurze nie zmienił się – 
póki co. Przepraszamy, jeśli jesteśmy nieobecni na dyŜurze, 
to się zdarza np z powodu zebrań, wyjazdów etc.  
Poniedziałek godz. 11-15        Jadwiga Nowak  
                                           (wiceprzewodnicząca) 
Wtorek         godz. 15.15-16   Maria Rackiewicz 
                                                     (skarbnik) 
Środa            godz. 10 - 13       Ludwik Lehman 
                                                 (przewodniczący) 
Czwartek     godz.  9 – 12         Janusz Leciej 
                                           (wiceprzewodniczący)  
Piątek         godz.  13-15    Bogusław Mielcarek 
                                                    (sekretarz)         

           
Numerek zrobił Ludwik L. 

KĄCIK PORAD (PO)PRAWNYCH 
DojeŜdŜam na nauczanie indywidualne do jednego ucznia mies zkającego poza 
Głogowem (szkoła jest w Głogowie). Czy nale Ŝy si ę dodatkowe wynagrodzenie 
lub chocia Ŝ zwrot kosztów podró Ŝy? 

A.K. 
Dodatkowe wynagrodzenie chyba się nie naleŜy – nauczanie indywidualne jest płatne 
jak normalna nadgodzina. Jednak zwrot kosztów podróŜy bezwzględnie powinien być, 
jeśli nauczyciel musi słuŜbowo jechać do innej miejscowości niŜ ta, w której siedzibę 
ma jego szkoła! Wynika to niezbicie z ogólnych przepisów prawa pracy. 
 
U mnie w szkole dyrektor ogłasza, ze wakacje s ą na przykład od 7 lipca do 25 
sierpnia to znaczy 6 tygodni i wtedy nauczyciele s ą wolni. Na Śląsku chyba te Ŝ 
tak jest. A u Was? 

Lucyna z Małopolski 
Hmm, szczerze mówiąc nie sądziliśmy w tym kąciku, Ŝe Polska jest tak róŜnorodna! U 
nas na Dolnym Śląsku obowiązuje Karta Nauczyciela, która mówi jasno, Ŝe 
„nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano 
ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym 
okresowi ferii i w czasie ich trwania”. Czyli urlop n-la to po prostu ferie: letnie i 
zimowe. Dyrektor moŜe zająć n-lowi w tym czasie najwyŜej 7 dni na konkretne 
zadania, a mianowicie:   
1) przeprowadzanie egzaminów; 
2) prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku 
szkolnego; 
3) opracowywanie szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenie w 
doskonaleniu zawodowym w określonej formie. 
Czas nieprzerwanego wypoczynku musi wynosić co najmniej 4 tygodnie.  
Natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane 
ferie szkolne (np przedszkola), przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w 
wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. 
Uwaga, jeśli się zachoruje podczas ferii, to warto brać zwolnienie lekarskie, bowiem 
nauczycielowi, który z powodu choroby etc. nie wykorzysta całego urlopu, przysługuje 
urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni! 
Mówiąc krótko – ani w Małopolsce, ani na Dolnym Śląsku dyrektorzy nie mają prawa 
„ogłaszać” terminu urlopu nauczycieli podczas wakacji! 

 

WYBORY!   WYBORY!  
Do końca lutego wszystkie nasze koła powinny zrobić zebrania wyborcze! 
Zdecydowana większość juŜ je zrobiła, ale nie wszystkie. 
Komisja Międzyzakładowa ustaliła, Ŝe Międzyzakładowe Zebranie Delegatów 
odbędzie się w środ ę 24 marca . Miejsce oraz lista zaproszonych gości jeszcze nie są  
ustalone. Zrobi to Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 23 lutego. 

 
 


