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NSZZ  

Stanowisko nr 1 
Niż demograficzny będzie trwać w szkołach jeszcze kilka 

lat. Międzyzakładowe Zebranie Pracowników Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie przestrzega przed 
pochopną próbą likwidacji szkół i pozbywania się budynków 
oświatowych.  

Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie związane z 
reorganizacją szkolnictwa ponadgimnazjalnego, prowadzi to do 
drastycznego pogorszenia bezpieczeństwa i warunków pracy. 
Sprzedając obiekty atrakcyjne pozostawia się w zasobie 
oświatowym budynki ciasne, niespełniające podstawowych 
warunków bezpieczeństwa, wymagające gruntownych remontów. 

W oświacie trzeba planować w znacznie dłuższej skali niż 4 
lata. Ewentualne zbycie budynków w dniu dzisiejszym może 
oznaczać za parę lat konieczność budowy nowej szkoły. Tak stało 
się już z przedszkolami. 

Niż demograficzny należy wykorzystać do poprawy 
warunków oraz standardów kształcenia. W szczególności wskazane 
jest zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach, niepowodujące 
zmniejszenia liczby samych oddziałów. 
 

Stanowisko nr 2 
Dwa ważne raporty opublikowane w roku 2013 pokazują jasno, że 

polscy nauczyciele pracują bardzo dużo i bardzo dobrze. Wynagrodzenia 
nauczycieli w poprzednich latach istotnie wzrosły, ale ciągle nie osiągają 
poziomu zgodnego z rolą edukacji w nowoczesnym państwie. Przez ostatnie 
dwa lata nie było w ogóle podwyżek wynagrodzenia zasadniczego i dlatego 
relatywnie płace nauczycieli zaczęły wręcz maleć. 

Stanowczo zbyt małe są dodatki będące w gestii organów 
prowadzących. Szczególnie dotyczy to dodatku motywacyjnego oraz za 
wychowawstwo. Dodatek motywacyjny – o ile ma rzeczywiście pełnić rolę 
motywacyjną – powinien wynosić co najmniej średnio 10 procent. Dodatek 
za wychowawstwo powinien wynosić co najmniej 5 procent wynagrodzenia 
zasadniczego. Żaden z organów prowadzących w naszym rejonie działania 
nie zapewnia tego poziomu.  

Stanowczo zbyt wolno rosną wynagrodzenia pracowników 
administracji i obsługi. Stosunkowo wysoki wzrost wynagrodzenia 
minimalnego powoduje coraz większe spłaszczenie struktury płac, zatem 
coraz większą niesprawiedliwość. Odpowiedni wzrost wynagrodzeń 
pracowników administracji i obsługi jest pilnym i ważnym zadaniem. 

 

ŚP JACEK FRANCZUK 
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 4 kwietnia br. zmarł śp. 
Jacek Franczuk , członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ "Solidarność", zaledwie 3 tygodnie temu wybrany na 
stanowisko Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Hucie Miedzi Głogów. Wcześniej od 2002 r. był 
zastępcą  przewodniczącego KM. Cześć Jego pamięci! 
 
 

RUSZA KONKURSOWA 
WIOSNA 

Właśnie otrzymaliśmy pismo Sekretarza Gminy Miejskiej 
M.Strzęciwilka  informujące o rozpoczęciu procedur 
konkursowych mających wyłonić dyrektorów w następujących 
miejskich placówkach oświatowych: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum 
nr 3, Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła 
Podstawowa nr 6, Przedszkole Publiczne nr 1 i Przedszkole 
Publiczne nr 9. 
 

ASYSTENT NAUCZYCIELA  
 Sejm RP chce wprowadzić w szkołach podstawowych 
stanowisko asystenta nauczyciela zatrudnionego na podstawie 
Kodeksu Pracy, a nie Karty Nauczyciela. O tej bardzo 
kontrowersyjnej sprawie informuje na bieżąco PRZEGLĄD 
OŚWIATOWY oraz na bieżąco strona Sekcji Krajowej Oświaty, 
gdzie odsyłamy wszystkich zainteresowanych. 
 

Nr zredagował LL., druk własny 

ZOSTAWCIE GIMNAZJA 
Pod takim tytułem TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ (nr 13) opisuje stanowisko 
przyjęte przez Walne Zebranie Solidarności Oświaty w Jędrzejowie. Nasi 
koledzy zdecydowanie opowiadają się przeciwko projektom likwidacji 
gimnazjów (takowe się pojawiają). Twierdzą m.in., że „argumenty, którymi 
posługują się zwolennicy powrotu do PRL-owskiego systemu oświaty, oparte 
są na dwóch błędnych założeniach: przekonaniu, że gimnazjum tworzy 
patologię wychowawczą, i że niweluje zdolności twórczego myślenia.” 
Ciekawe, czy takie poglądy są w mniejszości czy w większości w naszym 
Związku? 
A propos: z pewnością warto czytać TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ – jest 
coraz lepszy! Nie wierzysz, to sprawdź:  www.tygodniksolidarnosc.com/ 

 
RAJD DOLNOŚLĄSKIEJ 

SOLIDARNOŚCI 
GÓRY  ORLICKIE 2014 

Termin: 1-4 maja 2014 
To ciekawa oferta dla naszych członków, którzy nie wyjeżdżają na naszą 
wycieczkę do Budapesztu. Wyjazd organizuje Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”, a szczegóły są na jego 
stronie: 

www.sportsolidarnosc.pl/cms/  


