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OŚWIATY W GŁOGOWIE

SZANOWNY PANIE PREMIERZE
List otwarty do Pana Donalda Tuska
Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Przewodniczący!
My, niżej podpisani nauczyciele dolnośląskiej oświaty, wzywamy Pana do wycofania się Ministerstwa
Edukacji Narodowej z prób zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Zmiany proponowane przez MEN pod
kierownictwem posłanki Platformy Obywatelskiej Pani Krystyny Szumilas zmierzają do obniżenia rangi
nauczycielskiej profesji i mocno uderzają w pozycję zawodową nauczycieli. Stoją w jaskrawej
sprzeczności z Pańskimi obietnicami wyborczymi.
Prosimy także, aby wyperswadował Pan działaczom Platformy Obywatelskiej dokonywanie oszczędności
w oświacie. Niech Pan ich przekona, że wydatki na edukację to inwestycja, a nie zbędna pozycja w
budżecie. Niech Pan swoim partyjnym koleżankom i kolegom oraz podwładnym wytłumaczy, że
nauczyciele wykonujący trudną i odpowiedzialną pracę zasługują na szacunek i wsparcie.
Zatroskani o jakość kształcenia i przyszłość młodego pokolenia, apelujemy do Pana o wydatki państwa na
edukację odpowiadające standardom Unii Europejskiej i wyzwaniom XXI wieku. Kreda, tablica i bardzo
liczne klasy, to ciągle rzeczywistość wielu polskich szkół. Prosimy o zwiększenie subwencji oświatowej
przekazywanej przez Pański rząd samorządom. Proponujemy, aby zlikwidować gabinety polityczne, które
stały się przystanią dla partyjnych działaczy. Proponujemy także zmniejszenie biurokracji (liczba
urzędników w kraju za Pańskich rządów zwiększyła się o ponad 100 tysięcy). Postulujemy, aby
oszczędności uzyskane w ten sposób zostały przeznaczone na potrzeby szkolnictwa i służyły dobru
wspólnemu.
Czynimy wszystko, aby młodzi Polacy wyrośli na mądrych, dobrych i otwartych ludzi oraz aktywnych
obywateli. Nie szczędząc prywatnego czasu, kształcimy i wychowujemy młode pokolenie. Pracujemy za
przeciętne wynagrodzenie i często w bardzo skromnych warunkach. Jesteśmy obiektem eksperymentów
kolejnych zachwyconych sobą reformatorów oświaty. Uginamy się pod ciężarem szkolnej biurokracji,
której znacząco przybyło odkąd rządzi Platforma Obywatelska. W imię solidarności z innymi grupami
społecznymi, wstrzymujemy się w czasie kryzysu z postulatami płacowymi.
Tworzymy ponad półmilionową grupę zawodową. Chcemy w spokoju pracować dla społeczeństwa. Mamy
swoją godność i nikomu nie pozwolimy jej naruszać. Jeśli mimo próśb i cierpliwych wyjaśnień, zdecyduje
się Pan na zmiany ustawowe, deprecjonujące nasz zawód, podejmiemy wszelkie możliwe w
społeczeństwie obywatelskim formy protestu. W szczególności nie będziemy głosować na kandydatów
Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, samorządów, Sejmu i Senatu oraz
prezydenckich. Swoje głosy oddamy natomiast na kandydatów ugrupowań gwarantujących wysoką rangę
zawodu nauczyciela i doceniających rolę edukacji. Będziemy także apelować do Polaków, aby nie
oddawali głosów na partię, która nie rozumie roli i znaczenia edukacji oraz nie dotrzymuje słowa.
Prosimy Pana o podejmowanie decyzji służących polskiej edukacji i satysfakcjonujących środowisko
oświatowe.

POWIATOWE GIMNAZJUM?
Głogowski Portal Informacyjny podał 7.01, że:
Starostwo Powiatowe w Głogowie w I LO przy ul. Jedności
Robotniczej br uruchomi publiczne gimnazjum, w którym
młodzież będzie miała wykłady w języku obcym. Wiodącym
językiem będzie język polski, dodatkowo angielski lub inne w
zależności od kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Ta nowa forma
kształcenia ma uatrakcyjnić kształcenie młodzieży ale i utrzymać
dotychczasowy poziom zatrudnienia kadry nauczycielskiej oraz
pracowników administracji. - Niż demograficzny wymusza
działania, które mają nie tylko zachęcić uczniów do nauki w
naszych placówkach ale i utrzymać dotychczasowy poziom
zatrudnienia – mówi Rafael Rokaszewicz, Starosta Powiatu
Głogowskiego. - Na naszym terenie nie ma jeszcze takiej oferty.
Uważam, że ta nowa placówka nie zakłóci naboru do innych
gimnazjów.
To bardzo ciekawy i zarazem dziwny pomysł. Merytorycznie
propozycja jest wartościowa, bo w naszym mieście nie ma dotąd
takiej oferty edukacyjnej. Takie połączenie w jednym organizmie
nowego gimnazjum oraz I LO wyraźnie umocni pozycję tej szkoły
jako najbardziej elitarnej w powiecie. Bardzo zadowoleni mogą
być nauczyciele, bo więcej pracy, no i prowadzenie ucznia przez
6 lat to wymarzona sytuacja do „produkcji” olimpijczyków.
Z drugiej strony martwią się nauczyciele miejskich gimnazjów, bo
i tak pracy coraz mniej! Martwić się powinni również wszyscy
pracownicy powiatowej oświaty. Powiat zawsze dotąd twierdził w
każdych negocjacjach, że nie ma pieniędzy i ile to musi
„dopłacać” do oświaty z własnych szczupłych dochodów. Z tego
powodu niedawno chciał likwidować GCEZ. A tu otwiera nową
szkołę, której w ogóle nie ma w zadaniach własnych. Jakim
kosztem?
LL

Walne Zebranie Międzyregionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk wezwało 5
grudnia
wszystkie
organizacje
wchodzące w skład sekcji do zbierania
podpisów pod zamieszczonym obok
listem otwartym do Premiera.
Zbieramy właśnie podpisy w naszym
rejonie działania i apelujemy o
poparcie. List mówi chyba sam za
siebie, ale na wszelki wypadek
napiszmy, że w obliczu zdecydowanych
działań
podejmowanych
przez
korporacje samorządowe w celu
niekorzystnych dla nas zmian w Karcie
Nauczyciela, to naturalna próba obrony.
Zacznijmy od Listu do Premiera
sformułowanego
w
sposób
nie
obraźliwy. Pod takim listem mogą się
podpisać wszyscy nauczyciele, również
ci popierający obecny Rząd.
Bronimy nie tylko swoich miejsc pracy.
Wszak
nadmiernie
obciążeni
nauczyciele to gorszy poziom polskiej
oświaty.
Jeśli zabraknie naszego głosu, to
władze wyciągną wniosek, że nam –
polskim nauczycielom jest wszystko
jedno: zmienią Kartę czy nie, w taki czy
inny sposób. Mam nadzieję, że NIE
JEST nam wszystko jedno. Zadbajmy o
to,
by
nasze
stanowisko
było
wyartykułowane
mocniej
od
samorządowego.
Właśnie mamy na to szansę. Po prostu
podpisując ten List. To nic nie kosztuje.
Za to brak działania TERAZ będzie nas
kosztował wiele POTEM. Na pewno!

OK PARK dla członków
NSZZ

lodowisko, raj dla dzieci
sobota 26.01. godz. 11-13
Uwaga, Mikołaj rozda paczki dla dzieci członków Związku
(od ukończenia pierwszego roku do 3 kl. szk. podst. włącznie)
zapisy u Przewodniczących Kół do 18 stycznia
(koniecznie trzeba podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia dzieci, które mają
dostać paczki, jeśli ktoś chce, by paczkę dostał wnuk, musi wpłacić 27 zł)
Duszpasterstwo pracowników oświaty, „Solidarność” Oświaty oraz ZNP
Zapraszają na

SPOTKANIE OPŁATKOWE PRACOWNIKÓW OŚWIATY
ZIEMI GŁOGOWSKIEJ
u udziałem
Jego Ekscelencji Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego
Tadeusza Lityńskiego
24 stycznia (czwartek) godz. 17
aula I LO w Głogowie

