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W tym roku pierwszy raz – zgodnie z nowelizacją Karty
Nauczyciela – JST (jednostki samorządu terytorialnego) musiały
się rzetelnie rozliczyć z wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli.
JeŜeli w danej JST nie zostaną osiągnięte średnie ustawowe na
którymś ze stopni awansu, wówczas musi być wypłacony
jednorazowy DODATEK
UZUPEŁNIAJĄCY
wszystkim
nauczycielom z danego stopnia awansu. Wypłata musi
nastąpić do 31 stycznia.
JST muszą (zgodnie z art. 30 ust. 5 KN) – do 17 lutego przekazać stosowne SPRAWOZDANIA – m. in. organizacjom
związkowym na danym terenie. W terminie wpłynęły do nas
sprawozdania z Miasta Głogowa i Przemkowa, Powiatu
Głogowskiego oraz Gmin Jerzmanowej, Kotli. Nie dotarły
sprawozdania z Gmin Pęcław oraz Grębocice.
Średnie wynagrodzenie powinno w roku 2009 wynosić co
najmniej:
2 214 zł dla n-la staŜysty (od 1 września 2 287 zł)
2 458 zł dla n-la kontraktowego (od 1 września 2 538 zł)
3 188 zł dla n-la mianowanego (od 1 września 3 293 zł)
4 075 zł dla n-la dyplomowanego (od 1 września 4 207 zł)

LUTEGO

OŚWIATY W GŁOGOWIE

W większości przypadków średnie zostały osiągnięte. Np w szkołach
prowadzonych przez Powiat Głogowski nauczyciele zarobili średnio:
staŜyści 2 451 zł, kontraktowi 2 822 zł, mianowani 3 328 zł, a dyplomowani
4 295 zł. Jednak niektóre grupy zarobiły za mało, i samorządy musiały im
wypłacić jednorazowo nowo wprowadzony dodatek uzupełniający. Konkretnie
dodatek uzupełniający otrzymali (w nawiasach oszacowana wielkość dodatku
dla osoby zatrudnionej w całym roku):
Przemków - n-le kontraktowi (po około 14 zł) oraz dyplomowani (po ponad 800
zł!)
Głogów - n-le staŜyści (po około 1300 zł, gdyby pracowali pełny rok
kalendarzowy, ale u staŜystów to się nie zdarza, więc w rzeczywistości dostali
najwyŜej 900 zł)
Jerzmanowa - n-le staŜyści (po około 200 zł, z komentarzem jak wyŜej).
Nauczyciele, którzy dostali wyraźnie mniej od podanych kwot powinni powinni
zaŜądać wyjaśnień, a w przypadku nie uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi
– interweniować „wyŜej”. Członkowie „Solidarności” powinni – rzecz jasna –
powiadomić swój Związek.
Ze sprawozdań wynika, Ŝe najwięcej nauczycieli w naszym rejonie pracuje w
placówkach Miasta Głogów – 683 etaty, następnie w placówkach Powiatu
Głogowskiego – 535 etatów, w Przemkowie – 118, w Jerzmanowej 43, a w Kotli
– 42.

POWRÓT DYREKTORA

DODATEK CZY ODSZKODOWANIE?
To bardzo korzystna zmiana w Karcie Nauczyciela. Nareszcie
– dzięki staraniom NSZZ „Solidarność” – powstał mechanizm
realnej kontroli nauczycielskich wynagrodzeń. Dodatek
uzupełniający jest czymś innym od pozostałych dodatków. Ma
charakter jednorazowego „odszkodowania” wypłacanego
indywidualnie za niedotrzymanie przez JST zobowiązania
„grupowego”.
PoniewaŜ między płacą zasadniczą, a ustawową średnią jest
duŜa róŜnica, a dodatki są małe (niestety, niestety!), moŜna
przypuszczać, Ŝe dodatek uzupełniający będzie wypłacany
coraz częściej, bo z powodu narastającego niŜu
demograficznego nauczyciele mają coraz mniej nadgodzin.
Taka sytuacja juŜ nastąpiła w Przemkowie: sporo nauczycieli
dyplomowanych bez nadgodzin – i spory dodatek
uzupełniający. MoŜe to i korzystnie w dłuŜszej perspektywie,
kto wie? Zamiast pracować cały rok w godzinach
nadliczbowych, by dorobić do średniego wynagrodzenia,
pracować spokojnie na gołym etacie i w styczniu zainkasować
„czternaste” wynagrodzenie?
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Krzysztof Aleksandrowicz został odwołany
z funkcji dyrektora Głogowskiego Centrum
Edukacji Zawodowej z dniem 10 lipca 2009.
Nagle, w środku kadencji! Zarząd Powiatu
podał w uzasadnieniu róŜne zarzuty.
Krzysztof odwołał się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a ten
zdecydował, Ŝe odwołanie jest.. bezprawne!
Zarząd Powiatu nie odwołał się od tej decyzji
do instancji wyŜszej, zatem uprawomocniła
się ona i od 9 lutego Krzysztof
Aleksandrowicz jest znowu dyrektorem
GCEZ.
To nie pierwszy przypadek (choć pierwszy w
oświacie), gdy sąd uchyla decyzję Zarządu
Powiatu odwołującą dyrektora. Źle to
świadczy o (nie)poszanowaniu prawa przez
Zarząd. I doprawdy kiepska pociecha w tym,
Ŝe władze Miasta nie postępują wcale lepiej!
Na zdjęciu Krzysztof Aleksandowicz na Międzyzakładowym Zebraniu
Delegatów w roku 2006.

CZY BĘDĄ W TYM ROKU PODWYśKI DODATKÓW?
Prezydium KM wystosowało 18 grudnia do Prezydenta Jana Zubowskiego
pismo, w którym przedstawia postulaty Związku:
1. Dodatek motywacyjny powinien wzrosnąć z 7 do 8 procent w roku 2010.
2. PodwyŜka dla pracowników administracji i obsługi w roku 2010 powinna
wynosić co najmniej 2%.
"Naszym zdaniem są to postulaty w pełni realne, skoro w budŜecie Miasta
zaplanowano 6-procentowy wzrost bieŜących nakładów na oświatę. W dodatku
nie trzeba juŜ płacić za wiele zajęć pozalekcyjnych, które prowadzone są od 1
września 2009 w ramach nauczycielskich etatów - nie są więc dodatkowo
płatne. Zatem zwiększenie dodatku motywacyjnego jest szczególnie zasadne."

Odpowiedzi na pismo dotąd nie ma, czekamy zatem na
zaproszenie do rozmów po pierwszym kwartale. Jeśli chodzi o
Powiat, to Przewodniczący Ludwik L. rozmawiał z Wicestarostą
Rafaelem Rokaszewiczem namawiając władze Powiatu do
pewnych podwyŜek dodatków z dniem 1 września.
Uzgodniono, Ŝe dostaniemy zaproszenie na rozmowy, gdy
zostanie przeprowadzona po pierwszym kwartale analiza
budŜetu.

PODBERLIŃSKIE TROPIKI
W czwartek 11 lutego silna ekipa „Solidarności” Oświaty w
Głogowie ruszyła autobusem na podbój.. wysp tropikalnych.
Podbój zakończył się całkowitym sukcesem, o czym niezbicie
świadczą miny dowództwa wyprawy na zdjęciu z lewej..
Wyprawa była na tyle udana, Ŝe pozostałe zdjęcia nie nadają się
do publikacji.. Serdeczne dzięki dla głównego organizatora
Janusz Lecieja! Uczestnicy zgodnie stwierdzili, Ŝe podberlińskie
TROPICAL ISLANDS trzeba utrzymać we władaniu, a zatem
kolejne wyprawy zdobywców muszą tam jeździć co roku (o ile
Komisja Międzyzakładowa pozwoli..).
PS Chcieliśmy zamieścić obok podobne zdjęcie Pani Prezes i
Wiceprezes głogowskiego ZNP, które znaleźliśmy wcześniej w
Internecie, ale niestety, zniknęło! Najwyraźniej nie tylko u nas
cenzura ma się dobrze!
Wiceprzewodniczący i Przewodniczący w (prawie) całej okazałości..

