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OŚWIATY W GŁOGOWIE

DWIE ROZMOWY W PRZEMKOWIE
Sytuacja oświaty w Przemkowie jest bardzo ciężka.
Wystarczy informacja, że żaden przemkowski nauczyciel nie
dostał w roku 2010 nagrody dyrektora! Nagroda Burmistrza
była tylko jedna – dla pani dyrektor szkoły odchodzącej do
innej pracy. Dodatki motywacyjne, choć zgodnie z
regulaminem powinny wynosić średnio 7 % - były (i są
nadal) w rzeczywistości dużo mniejsze. Gmina jest bardzo
zadłużona, a pracownicy oświaty w Przemkowie rozumiejąc
trudną sytuację do tej pory zachowywali się powściągliwie.
Jednak w końcu miara się przebrała
12 stycznia odbyło się - z inicjatywy Związku - spotkanie
Pana Burmistrza Stanisława Pępkowskiego oraz Pani
Kierownik Alicji Siódmak - z delegacją "Solidarności".
Związek reprezentowały Przewodniczące Kół: Gizela
Smalec, Maria Kowalczyk oraz Danuta Cwen. Z Głogowa
dojechali: Jadwiga Nowak i Ludwik Lehman.

Rozmowy były bardzo trudne, a Pan Burmistrz wciąż podkreślał, że trzeba dokonać
oszczędności w budżecie oświaty wskutek trudnej sytuacji gminy. Jego zdaniem
wydatki na oświatę bardzo wzrosły w ostatnich latach (z 6 mln w 2006 do 9 mln w
2010) i ten wzrost jest nie do utrzymania. Uważał, że co prawda gmina ma obowiązek
przekazać środki na dodatek motywacyjny w wysokości zapisanej w regulaminie, ale
dyrektorzy nie muszą jej w całości „wydawać”!. Delegacja „S” podkreślała, że prawo
musi być szanowane, a regulamin wynagradzania nauczycieli jest wszak uchwalonym
przez Gminę aktem prawa. Oszczędności należy szukać nie tylko w oświacie w
Przemkowie. Domagaliśmy się przestrzegania obowiązującego regulaminu wyrażając
gotowość do rozmów na temat jego zmiany w niedalekiej przyszłości. W końcu na
nasz wniosek Burmistrz zgodził się, że:
1. 25 stycznia o godz. 16.30 odbędzie się spotkania Burmistrza oraz Radnych ze
wszystkimi pracownikami oświaty, którzy zechcą przybyć.
2. W najbliższym terminie przydzielania dodatku motywacyjnego czyli w marcu
będzie on rozdysponowany w pełnej kwocie 7%.
Później strony spotkają się w celu ustalenia dalszych kroków na przyszłość.

Niżej: rozmowy z Burmistrzem 12 stycznia
Spotkanie otwarte z Burmistrzem Przemkowa odbyło się
zgodnie z zapowiedzią 25 stycznia. Frekwencja była
bardzo duża. Stanisław Pępkowski opisywał trudną
sytuację Gminy podając wiele danych. Podtrzymał
deklarację z 12 stycznia, że w marcu dyrektorzy będą
mogli przyznać pełną 7-procentową pulę środków na
dodatek motywacyjny. Całe spotkanie przebiegało w
odpowiedzialnej atmosferze bez żadnych „sensacji”.
To dobrze rokuje na przyszłość, że tak wielu
przemkowskich nauczycieli przyszło na spotkanie. Co ma
robić Związek w takich sytuacjach: bronić do końca
korzystnych (lecz mało realnych) zapisów, czy szukać
trudnego kompromisu możliwego do przyjęcia przez dwie
strony? Jeśli mamy realizować drugą opcję, to władze
Przemkowa również muszą w ramach kompromisu
szukać oszczędności w różnych miejscach. Np dlaczego
mówi się o cięciach tylko w przemkowskich szkołach?
Gmina utrzymuje jeszcze maleńką szkołę w Wysokiej (70
uczniów), gdzie koszt kształcenia jednego ucznia jest
dwukrotnie większy niż w Przemkowie.

TRUDNA ROZMOWA O KODEKSACH,
PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ I.. BIULETYNIE
2 lutego odbyło się w ratuszu nietypowe spotkanie (z inicjatywy Pani Naczelnik?). Głównym
tematem były pretensje Dyrektorek Gimnazjów do Przewodniczącego Ludwika L. o nierzetelne –
ich zdaniem – opisywanie spraw „kodeksów etyki” oraz prób „zagonienia” nauczycieli do pracy w
czasie przerwy świątecznej. Oprócz wymienionych w rozmowie brali udział: Prezydent, dwie osoby
z Wydziału Edukacji, a ze strony „S” jeszcze Jadwiga Nowak i Bogusław Mielcarek.
Dyskusja była momentami bardzo burzliwa. Panie dyrektorki wyrażały duże niezadowolenie z
„luźnego” języka używanego w Biuletynie pod ich adresem (np. określenie dyrektorki-reformatorki
zostało określone przez Dyr. G 2 jako „niedopuszczalne”). Redaktor Naczelny – L L – stwierdził w
odpowiedzi, że osoby działające publicznie muszą się liczyć z krytyką, a felietony charakteryzują
się właśnie dość luźnym językiem. Pani Naczelnik podważała nawet prawo naszego Biuletynu do
publikowania felietonów, co spowodowało krótką i zdecydowaną odpowiedź Redaktora.
W sprawie kodeksów strony podtrzymywały swoje stanowiska. Na apel Przewodniczącego, że
może je po prostu spokojnie wycofać, bo są nielegalne i niepotrzebne, druga strona odpowiedziała
w końcu, że wyśle zapytanie do Ministra Finansów, na którego rozporządzeniu dyrektorki się
opierały.
W sprawie przerw świątecznych strony podtrzymały swoje stanowiska. Dyrektorki oraz Naczelnik
twierdzą, że to, co mają robić nauczyciele w czasie przerw świątecznych to wyłączna decyzja
dyrektorów. Związek uważa, że choć to nie urlop, to jednak nauczyciele nie mają obowiązku
siedzieć w pustych szkołach. Po trudnej rozmowie panie dyrektorki chyba zgodziły się z wnioskiem
Przewodniczącego, który zaproponował, by przynajmniej wszelkie podobne „inicjatywy” dotyczące
ewentualnej pracy szkół w czasie przerw świątecznych były zapowiadane co najmniej miesiąc
przed terminem, a wtedy bez pośpiechu Związek może negocjować zamiast wszczynać alarm.
Gdy jest różnica zdań – najlepsza jest rozmowa! Dobrze, że ta się odbyła, choć atmosfera była
bardzo „gęsta”. Były jednak – moim zdaniem - dwa wyraźne zgrzyty. Na samym początku bardzo
niekulturalnie zachowywała się Dyr. W. Wysocka! Natomiast Pani Naczelnik zamiast dążyć do
konstruktywnych wniosków systematycznie próbowała „zaogniać” atmosferę. Może najlepszym dla
nas podsumowaniem była jedna z wypowiedzi Pana Prezydenta: „Biuletyn ma bardzo dużą siłę
rażenia”. I niech tak będzie nadal!
Ludwik L.

Znów spotkamy się
w OK PARKu!
Tradycyjna feryjna
impreza
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Oświaty
kręgle, lodowisko,
raj dla dzieci
sobota 12.02. godz. 11-13
Uwaga, będą paczki dla dzieci
(od ukończenia pierwszego roku
do 3 kl. szk. podst. włącznie, jeśli
dzieci były zgłoszone)
opłata 2 zł od osoby
zapisy były u Przewodniczących
Kół do 30 stycznia

