ILE ZARABIALIŚMY W 2010 ROKU?
W lutym spłynęły do Związku sprawozdania samorządów z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Obok zamieszczamy
tabelę z ustawowymi wynagrodzeniami średnimi (ze wszystkimi nadgodzinami,
dodatkami, trzynastką itd., oczywiście brutto, bo tylko tak podaje się wynagrodzenia).
Przypominamy, że te wynagrodzenia ustawowe to w zasadzie płace minimalne. Każdy
samorząd może je dowolnie podwyższać, ale nie może obniżać. Jeśli w jakiejś grupie
wynagrodzenia były niższe – samorząd musi wypłacić nauczycielom z tej jednorazowy
dodatek uzupełniający do końca stycznia.
Jak to wyglądało w zeszłym roku w naszym rejonie działania? Na ogół nieźle. W
placówkach prowadzonych przez Powiat Głogowski wynagrodzenia były w każdej grupie
wyższe od wymaganych. Najbardziej powyżej „tabeli” zarabiali n-li kontraktowi – prawie
o 493 zł miesięcznie (oczywiście średnio). Dyplomowani o 231 zł więcej.
W Przemkowie również wszystkie grupy były powyżej tabeli. Np kontraktowi o 198 zł
więcej (cały czas podajemy miesięczną kwotę), a stażyści o 375 zł.
Natomiast w szkołach prowadzonych przez Miasto Głogów stażyści oraz mianowani
znaleźli się „pod kreską”. Miasto wypłaciło im dodatek 28 stycznia. Według naszych
szacunków n-le stażyści powinni byli otrzymać ten dodatek średnio 142 zł za każdy
miesiąc, a mianowani po.. 5 zł. Gdzie nauczyciele zarabiali najwięcej? Porównaliśmy
dyplomowanych, bo jest ich najwięcej. W Powiecie mieli oni o 231 zł więcej niż w tabeli,
w Głogowie (placówki miejskie) o 371 zł, a w Przemkowie o 48 zł. Z kolei mianowani
mieli w Powiecie o 188 zł, w Przemkowie o 13 zł, a w Głogowie o 5 zł mniej.
Z nadesłanych sprawozdań wynika, że najwięcej nauczycieli pracowało w placówkach
prowadzonych przez Miasto Głogów – 699 od września do grudnia, w analogicznych
okresie w placówkach powiatowych (również w Głogowie) pracowało 529 n-li, a w
Przemkowie (cała gmina) – 112. Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w
roku 2010 wynosiło 3 225 zł. Dla porównania: ustawowe minimalne wynagrodzenie
średnie nauczycieli mianowanych wynosiło 3 370 zł, a dyplomowanych 4 306 zł.

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI w roku 2010
(ustawowe średnie minimalne w zł)

Stopień
awansu
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany

Od 1.01
do 31.08
2 286,75
2 538,29
3 292,92
4 207,62

Od 1.09
do 31.12
2 446,82
2 715,97
3 523,42
4 502,15

TROCHĘ OPTYMIZMU
Nie można już mówić, że nauczyciele w Polsce nędznie
zarabiają. Pamiętam, że gdzieś 5 lat temu przeglądałem – z
zazdrością – dane z krajów OECD dotyczące zarobków
nauczycieli. Przeciętnie zarabiali oni około 20-30% więcej od
średniej płacy w danym kraju. Pomyślałem wtedy, że taki
wskaźnik
byłby
dobrym
postulatem
Związku
w
przeciwieństwie do czysto populistycznych haseł: chcemy
zarabiać tyle co w Unii! Od kiedy tylko pamiętam, zawsze n-le
zarabiali w naszym kraju sporo poniżej średniej krajowej.
Minęło parę lat.. I okazuje się, że n-le dyplomowani (którzy
stanowią już większość) zarabiali w zeszłym roku o 1/3 więcej
od średniej krajowej! Warto to zauważyć i docenić, choćby
dlatego, by nasze środowisko pozbyło się wreszcie
kompleksów.
Notabene, 2 miesiące temu przeczytałem, że ONZ oficjalnie
zaliczyła Polskę do grona krajów wysoko rozwiniętych. Tak,
to by się zgadzało..
L.L.

Tradycyjne już feryjne rodzinne spotkanie w OK Parku (w tym roku 12 lutego) udało się. Jak zwykle. Były kręgle, łyżwy, raj dla dzieci, no i
paczki dla nich, a przede wszystkim okazja, by się spotkać i porozmawiać w naszym bardzo rozproszonym gronie. Serdeczne dzięki dla
wszystkich, którzy zorganizowali tę imprezę. Album zdjęciowy jest – również jak zwykle – na naszej stronie w dziale GALERIA

MĄŻ OD CZASU DO CZASU MUSI!

WSPOMNIENIE O SOLIDARNOŚCI – KONKURS

Czasem jest tak że żona myśli, że mąż jest u kochanki,
kochanka jest przekonana, że mąż spędza ten czas z
żoną, ale nic podobnego, mąż jest w bibliotece! Wstąpił
właśnie poczytać swój ulubiony miesięcznik – „Matematyka
w Szkole”. Prosi zatem panią bibliotekarkę o swój
miesięcznik, Anno Domini 2011, styczeń i luty, i co?! Nie
ma? Nie dowieźli? „Tak proszę pana w tym roku Biblioteka
Pedagogiczna w Głogowie nie otrzymała żadnych środków
na
zakup
czasopism!
Niektóre
periodyki
prenumerowaliśmy od ponad 50 lat!”- odpowiada zawsze
pomocna pani z biblioteki.
Mamy zatem niezwykle ciekawą sytuację: miasto, które
jak podaje przeglądarka WolframAlpha, ma 68512
mieszkańców oraz Pana Prezydenta z wykształcenia
bibliotekarza, nie prenumeruje podstawowych dla wielu
nauczycieli czasopism. Pewnie w trosce o to, by mieli
więcej czasu dla Polski, bo Polska jest najważniejsza!
Grzegorz z Głogowa
Od Redakcji. Zadzwoniliśmy od biblioteki pedagogicznej.
Co prawda już prenumerują w tym roku czasopisma: 28
tytułów. Jest to jednak dwa razy mniej niż w poprzednich
latach! To bardzo zła wiadomość w czasach, gdy od
nauczycieli wymaga się ciągłego dokształcania!

Termin przyjmowania prac na nasz konkurs WSPOMNIENIE O SOLIDARNOŚCI W
MOJEJ RODZINIE już minął. Wpłynęło: 59 prac plastycznych, 8 pisemnych oraz 15
multimedialnych. Jury miało już jedno spotkanie. Konkursowa gala odbędzie się w
czwartek 31 marca o godz. 10 w sali MOK-u. Wtedy dopiero będą ogłoszeni zdobywcy
nagród i wyróżnień. Delegacje szkół biorących udział (dyrektorzy, opiekunowie,
uczniowie) są oczywiście zaproszeni. Zaproszenia będą rozesłane niebawem. Z
przyjemnością informujemy, że honorowym patronem naszego konkursu jest również
(oprócz wymienionych w regulaminie) Starosta R. Rokaszewicz.

Wyjazd na musical

HAIR
do Wrocławia
w sobotę 9 kwietnia
cena biletu 42 zł
Przejazdy funduje Związek
Zapisy u Przewodniczących Kół do 25 marca.
Druk: Antsoft, ul. Browarna 1, www.antsoft.pl
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