
ROMA LOCUTA CAUSA FINITA?  
31 stycznia na 10-tym już spotkaniu dotyczącym zmian w 
Karcie Nauczyciela Pani Minister przedstawiła oficjalne 
propozycje MEN czyli Rządu. Rząd nie planuje zwiększenia 
pensum dydaktycznego – to chyba najważniejsza dla nas 
informacja. Godziny „karciane” pozostaną w niezmienionej 
wersji. MEN chce jednak wprowadzić ewidencję 
najważniejszych, dodatkowych (poza pensum) zadań np 
spotkań z rodzicami, rad pedagogicznych, doskonalenia 
zawodowego. Wymiar urlopu nauczyciela ma wynosić 47 dni 
roboczych i będzie mógł być wykorzystany tylko wtedy, gdy nie 
ma zajęć lekcyjnych. 
Bardzo ograniczony ma być dostęp do urlopu dla poratowania 
zdrowia. Będzie mógł być przydzielany tylko przez lekarza 
medycyny pracy w wypadku pojawienia się choroby 
zawodowej i innych zagrożeń w środowisku pracy. Można go 
będzie dostać dopiero po 20 latach pracy, a łączny wymiar nie 
może przekroczyć jednego roku. 
Planowane są również inne zmiany, można o nich wszystkich 
przeczytać np w numerze 4 PRZEGLĄDU OŚWIATOWEGO 
lub na stronie Sekcji Krajowej 

www.solidarnosc.org.pl/oswiata/  

Rzym przemówił – sprawa rozstrzygnięta! Czy na pewno? Z jednej strony, 
propozycje MEN są zdecydowanie lepsze od tych, które forsują korporacje 
samorządowe. Zresztą, wcale nie zrezygnowały one z wysiłków, by jednak przyjęte 
były ich projekty, nie do przyjęcia przez nas, środowisko oświatowe. 
Propozycje Pani Minister są sensowne i mogą stanowić podstawę do negocjacji. 
Tyle że to na razie hasła. Trudno się do nich odnieść, dopóki nie zostaną 
przedstawione w postaci konkretnych zmian w konkretnych artykułach Karty. 
Wszak nie od dziś wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach. Jednak Związek nie 
może czekać bezczynnie. Dlatego nasza Sekcja Międzyregionalna organizuje – na 
wniosek niżej podpisanego – dwa ważne spotkania już w marcu. 
13 marca odbędą się rozmowy Rady Sekcji z parlamentarzystami reprezentującymi 
Dolny Śląsk. Zaproszeni są wszyscy bez względu na przynależność partyjną. 
Głogowscy posłowie również: Ewa Drozd  z PO i Wojciech Zubowski  z PiS. 
Będzie także obecny Przewodniczący Sekcji Krajowej Ryszard Proksa . 
Tydzień później – 20 marca – będzie spotkanie z przedstawicielami dolnośląskich 
korporacji samorządowych. Osobno zostaną zaproszeni (ze względu na ich 
znaczenie) przedstawiciele Miasta Wrocław oraz Województwa Dolnośląskiego. 
Trzeba rozmawiać i przekonywać do swoich racji – również z tymi, a może przede 
wszystkim z tymi, którzy chcą oszczędzać naszym kosztem. Oni też mają swoje 
racje. Spróbujmy je zrozumieć, ale oni muszą też zrozumieć nasze! 

Ludwik Lehman 
 

MIKOŁAJ W OK PARKU  

Mikołaj tradycyjnie ju ż pojawił si ę na naszym tradycyjnym powitaniu 
ferii 21 stycznia w OK Parku 

 

Bawiły si ę nie tylko dzieci.. L 

POWIAT COŚ PODWYŻSZA 
Powiat Głogowski zamierza dokonać pewnych korekt w regulaminie 
wynagradzania nauczycieli. Negocjacje w tej sprawie rozpoczną się 
18.02. Z nadesłanego do nas projektu wynika, że Powiat chce 
podwyższyć dodatek motywacyjny dla dyrektorów. Fundusz na ten 
cel ma wzrosnąć z 800 do 1200 zł na jeden etat dyrektorski. Ma też 
wzrosnąć górna część widełek dodatku funkcyjnego np dla 
dyrektorów małych szkół o 400 zł, a dużych o 600 zł, a dla 
wicedyrektorów o 200 zł. 
Projekt przewiduje też wzrost maksymalnego dodatku 
motywacyjnego, na przykład dla nauczycieli (z 300 do 400 zł), a dla 
wicedyrektorów (z 400 do 600 zł) przy pozostawieniu jego funduszu 
na poziomie 5% wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w danej placówce. Uzasadnienie 
opiera się na tym, że w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosły 
wynagrodzenia, a zatem średni dodatek motywacyjny, zatem trzeba 
podwyższyć również jego górną granicę. 
Powiat mile nas tym projektem zaskoczył. Każdy zamiar 
podwyższenia dodatków – zwłaszcza w trudnej sytuacji finansowej 
– powinien wzbudzać uznanie. Dyrektorzy placówek powiatowych 
zarabiają znacznie mniej od miejskich, a nieraz mniej od niektórych 
nauczycieli w swojej szkole.. To niezdrowa sytuacja, i dobrze, że 
ulegnie poprawie. Proszę jednak pamiętać, że to tylko projekt i w 
wyniku negocjacji ze związkami może ulec zmianie.. 

PĘCŁAW COŚ OBNIŻA 
Gmina Pęcław zamierza dokonać obniżki niektórych dodatków. Projekt zmian 
już do nas – niestety – wpłynął. Zdecydowanie ma się zmniejszyć dodatek 
funkcyjny dla wychowawcy klasy – z 75 do 20 zł. 
Dodatek mieszkaniowy jest proponowany w wysokości 1 zł dla jednoosobowej 
rodziny, 2 zł przy dwóch osobach, 3 zł przy trzech, a 4 zł przy czterech. Do tej 
pory wynosił on: do 3 osób 6%, a od 4 osób w rodzinie – 9% średniego 
wynagrodzenia stażysty. Jest to właściwie likwidacja tego dodatku. 
Wynagrodzenie dodatkowe za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć 
uczniowskich z języka polskiego ma zmaleć z 50 do 10 zł. 
Te smutne propozycje są uzasadniane niewystarczającą subwencją i 
niemożnością finansowania szkoły na dotychczasowym poziomie. Nieznani, 
bo niepodpisani autorzy projektu podsumowują swoje uzasadnienie 
następująco. 
„Zespół Szkół w Białołęce .. to jedyna placówka oświatowa na terenie Gminy 
Pęcław, którą za wszelką cenę chcemy utrzymać. Dobro naszych dzieci jest 
najważniejsze. Dlatego należy podjąć wszelkie kroki, nawet te radykalne w 
celu zminimalizowania kosztów utrzymania jednostki.” 
To przygnębiająca propozycja. Nasze Koło w Białołęce rozumie trudną 
sytuację gminy, ale co najmniej dziwne jest to, że Wójt nie chce z nami tego 
projektu negocjować zgodnie z Kartą Nauczyciela. Domaga się tylko pisemnej 
opinii naszej organizacji związkowej. To niezgodne z prawem. Musi z nami 
rozmawiać, a opinię w trybie Ustawy o Związkach Zawodowych będzie musiał 
uzyskać od Zarządu Regionu. 
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