WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI W ZESZŁYM ROKU
W styczniu – jak zwykle - samorządy w naszym
rejonie działania nadesłały sprawozdania z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Co z nich wynika?
Przypomnijmy, że w roku 2013 nauczyciele
stażyści mieli zarabiać średnio co najmniej 2 618 zł
do 31 sierpnia, a od 1 września po podwyżce 2 718
zł. Kontraktowi odpowiednio 2 907 zł oraz 3 017 zł.
Nauczyciele mianowani odpowiednio 3 771 zł oraz
3 913 zł, a dyplomowani odpowiednio 4 817 zł oraz
5 000 zł.
W tabeli obok podaliśmy średnie rzeczywiste
wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych
samorządach.
Widać,
że
lepiej
zarabiali
nauczyciele
zatrudnieni
w
placówkach
prowadzonych przez Powiat Głogowski niż przez
Miasto Głogów. Jednak najlepiej być nauczycielem
dyplomowanym lub mianowanym w Gminie
Jerzmanowa. Najgorzej się wiodło nauczycielom w
Przemkowie. To nie jest niespodzianka, o
potężnych kłopotach w tej gminie wszyscy wiemy.
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Gmina i Miasto Przemków musiało wypłacić wyrównanie nauczycielom stażystom,
mianowanym oraz dyplomowanym. Tym ostatnim po około 1600 zł! Gmina Kotla oraz Miasto
Głogów płaciło wyrównanie n-lom mianowanym, a Powiat oraz Jerzmanowa nie musiały
wypłacać w ogóle.
Niestety, liczba etatów wyraźnie spadła, przynajmniej w miastach. Np w Przemkowie zniknęło
od 1 września około 5 etatów, w placówkach powiatowych o 12, a w placówkach Miasta
Głogów też o 12. W gminach wiejskich liczba etatów praktycznie się nie zmieniła. W
placówkach miejskich jest 689 etatów, w powiatowych 508, w przemkowskich 101.

LOSY POLAKÓWPROJEKT W GIM.1
20 lutego 2013 r. w Gimnazjum nr 1 w
Głogowie miała miejsce uroczysta
prezentacja projektu "Losy Polaków na
Wschodzie
w
latach
1939-1956".
Uczniowie przygotowywali prace w
grudniu i styczniu, przedstawiono film
dokumentalny, prezentacje multimedialne
i prace plastyczne gimnazjalistów. NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i
Wychowania w Głogowie była partnerem
projektu,
którego
celem
było
propagowanie tego tematu wśród
młodzieży i rozwijanie pasji badawczej.
Gośćmi prezentacji byli przedstawiciele:
Związku Sybiraków, Stowarzyszenia
Głogowska
Rodzina
Katyńska,
samorządu i naszego Związku (zdjęcie
obok)
JP

ZA FLAGĘ NA BRUK
Do niebywałego skandalu doszło w fabryce firanek ADO w Legnicy,
gdzie prezes zwolnił dyscyplinarnie z pracy pracownicę, która 26 marca
zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej wywiesiła flagę Solidarności w
zakładzie. Zwolnił ją w trybie natychmiastowym bez żadnej konsultacji
ze Związkiem mimo, że jako członek Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” podlega szczególnej ochronie (nie można jej zwolnić z
pracy bez zgody Związku). Szczegóły na stronie Regionu
www.solidarnosc.org.pl/legnica
Sprawa oczywiście skończy się w sądzie, ale strach pomyśleć, gdzie
niektórzy pracodawcy mają polskie prawo..
W takich sprawach zwykła solidarność jest niezbędna jak chleb.

LIST DO PREMIERA
Pod listem do Premiera w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela (patrz nr
1 Biuletynu z tego roku) podpisało się – jak dotąd – 172 nauczycieli w
naszym rejonie działania. Dziękujemy wszystkim pięknie.

UDANA WYCIECZKA
Bardzo udana była wycieczka do Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Serdeczne podziękowania dla Zygmunta Wrotniaka – głównego
organizatora wyprawy.
Nr zredagował Ludwik L, druk własny

RAJD DOLNOŚLĄSKIEJ
SOLIDARNOŚCI
KARKONOSZE 2013
ORGANIZATOR:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu
NSZZ „Solidarność”
Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5
TERMIN:
10-12.05.2013 r. (2 noclegi z pościelą)
11-12.05.2013 r. (1 nocleg z pościelą)
MIEJSCE: Karkonosze
NOCLEGI:
Schronisko Strzecha Akademicka 1258 m n.p.m. ( nocleg +
pościel + śniadanie)Pokoje wieloosobowe
WYŻYWIENIE:
Kolacja integracyjna 11 maja (sobota), pozostałe wyżywienie we
własnym zakresie (dostępne w bufecie w schronisku)
Zapisy w naszym biurze
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