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DWA ZEBRANIA KOMISJI
KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA I..

REWIZYJNA

Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 14 grudnia podjęła jak zwykle różne ważne dla naszej
działalności decyzje. Jedną z nich była zgoda na wspólne z Duszpasterstwem Nauczycieli w Głogowie
oraz ZNP zorganizowanie tradycyjnego „Oświatowego opłatka” w Głogowie. Termin będzie ustalony z
Diecezją, a zapowiadaną atrakcją mają być jasełka w wykonaniu głogowskich nauczycieli. Druga sprawa
to brak jakiejkolwiek działalności Oddziału Głogowskiego Regionu Zagłębie Miedziowe. Kierownik
Mirosław Kaszowski na powtórne zaproszenie na rozmowę z Komisją odpowiedział stanowczo i
nieparlamentarnie, że się nie spotka (choć miesiąc wcześniej zapewniał, że się chętnie spotka, tylko mu
termin nie pasował). W tej sytuacji Komisja Międzyzakładowa upoważniła Przewodniczącego do
wystosowania oficjalnego pisma do Zarządu Regionu w sprawie bezczynności głogowskiego biura
Związku oraz karygodnego zachowania jego kierownika. Pismo dostaną do wiadomości wszystkie
głogowskie organizacje NSZZ „Solidarność”.

24 listopada odbyło się pierwsze
zebranie Komisji Rewizyjnej wybranej na
Międzyzakładowym Zebraniu Delegatów.
Komisja Rewizyjna (jej pełny skład w
dziale WŁADZE na naszej stronie)
wybrała swoje władze. Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej została Janina
Banaś ze Szkoły Podstawowej nr 7, a
Wiceprzewodniczącą Małgorzata Lech
ze SP 6. Gratulujemy!

Sala obrad Komisji Międzyzakładowej 14 grudnia. Na pierwszym planie nowa Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Banaś.

"RADOSNA ALBO SMUTNA"
TWÓRCZOŚĆ DYREKTORÓW
W ostatnim czasie bardzo aktywni w tworzeniu dziwnego "prawa" są
dyrektorzy szkół a właściwie dyrektorki głogowskich gimnazjów, "prawa" w
cudzysłowie i to na niekorzyść nauczycieli.
Jeszcze nie zakończyła się sprawa tzw. "kodeksów etyki", które - jak
wszystko na to wskazuje - skończą swój żywot w koszu jako nielegalny bubel
prawny, a już mamy nowe dzieła pań dyrektorek. Nawiązując jeszcze do
kodeksów etycznych, to chyba autorki tych "tworów trącących socjalizmem"
dokładnie nie przeczytały ani ustawy o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009 r. ani komunikatu nr 23 ministra finansów z dnia 16 grudnia
2009 r. w sprawie kontroli zarządczej, bowiem w żadnych z wymienionych
dokumentów nie ma słowa o tzw. "kodeksach etyki". Nawet urzędnicy z
Ministerstwa Edukacji wyrazili zdziwienie na ten temat. Ciekaw jestem, w jaki
sposób zostaną one wycofane z obiegu przez twórcze dyrektorki? Proponuję
zarządzenie dyrektora wycofujące zarządzenie o wprowadzeniu do szkół
owych kodeksów- ciekawie to będzie wyglądać.
Ale to nie zraża nasze dzielne reformatorki. Tuż przed świętami
gruchnęła wieść w kilku gimnazjach, że w czasie przerwy światecznonoworocznej nauczyciele mają się stawić w pracy. Czyli młodzież ma wolne, a
wy drodzy pedagodzy pracujecie. Pytanie: w jaki sposób ma wyglądać praca
nauczyciela gdy nie ma uczniów i po co robić niezdrowy ferment, kiedy jak
zawsze także nauczyciele po czterech miesiącach pracy czekają na te parę
dni wolnego? Czyżby autorki tych pomysłów chciały zabłysnąć u
zwierzchników? Całe szczęście, że po interwencji NSZZ "Solidarność"
zwierzchnicy stanęli po stronie nauczycieli i mam nadzieję, że w przyszłości ta
sprawa się nie powtórzy.
Niestety widząc radosno-smutny zapał do wymysłów naszych
dyrektorek, obawiam się, że to jeszcze nie koniec. Co znowu wymyślą? Może
np. w oparciu o komunikat ministra rolnictwa zostanie zarządzeniem dyrektora
wprowadzony zakaz konsumowania w pracy kanapek z chleba żytniego tylko
z chleba mieszanego, a może doczekamy się zarządzenia dyrektora o
możliwości ziewania w pracy np. tylko przez co drugą przerwę oprócz
obiadowej.
Mimo wszystko jestem optymistą i wierzę, że to koniec tych
eksperymentów na "żywym ciele pedagogicznym".
BMW
Ten list do Redakcji dostaliśmy w ostatniej chwili. O tych samych sprawach
jest też na drugiej stronie.

NASZ IPN
Skrót IPN jest w kraju doskonale znany. Mało kto jednak wie, że
„Solidarność” ma „swój” IPN czyli działające od 2000 roku
Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”. Jego
celem jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i
promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania
dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Między innymi IPN wydaje dwutygodnik
PRZEGLĄD OŚWIATOWY. Stowarzyszenie Instytut Promocji
Nauczycieli „Solidarność" od 17 stycznia 2008 roku jest organizacją
pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000101333. Oznacza to, że zgodnie z
Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą
Państwo przekazać 1% swojego podatku za rok 2010 lub darowiznę
(nawet do 6%) na zadania realizowane przez nasze
Stowarzyszenie.
Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie24, 80-850 Gdańsk, tel. (058) 308 42 42
fax (058) 308 42 59 e-mail: instytutpromnaucz@solidarnosc.org.pl
Więcej na stronie Sekcji Krajowej
www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

KALENDARZE 2011
Są jeszcze do nabycia ostatnie książkowe kalendarze na
rok 2011 wydane przez „nasz” IPN ze specjalnym
dodatkiem prawnym dla nauczycieli.
Po raz pierwszy mamy też piękne kalendarze książkowe
wydane przez nasz Region Zagłębie Miedziowe ze
specjalnym dodatkiem prawnym dla związkowców.

Cena obu kalendarzy:
10 zł dla członków Związku
20 zł dla pozostałych chętnych
Uwaga, oferta ważna do wyczerpania (niewielkich) zapasów!

