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NSZZ
OŚWIATY W GŁOGOWIE

BARDZO UDANA MANIFESTACJA
10 tys. związkowców z NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania manifestowało 28 kwietnia swoje
niezadowolenie z polityki oświatowej Rządu RP. Najpierw przed
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, potem, po przemarszu
ulicami Warszawy, przed Sejmem RP. Manifestujący domagali
się m.in.:
· 9% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem
od 1 stycznia 2015 r.,
· waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i
obsługi,
· zaprzestania prywatyzacji szkół i placówek oświatowych,
· przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na
wcześniejszą emeryturę,
· rzeczowej i merytorycznej debaty o systemie polskiej
edukacji.

Bardziej szczegółowa relacja są na stronie Sekcji Krajowej (z której
zaczerpnęliśmy powyższe fragmenty). Dużo zdjęć jest na stronie
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty Dolny Śląsk. Niektóre zdjęcia Ludwika L.
ilustrują relację na stronie naszego Regionu Zagłębie Miedziowe. Linki są
dostępne z naszej strony www.solglo.idsl.pl .

Ok. godz. 13.00 delegacja KSOiW NSZZ „S” udała się do budynku
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów by wręczyć petycję Pani
premier Ewie Kopacz. Pani premier jednak nie wyszła ani do
protestujących ani nawet nie zaprosiła delegacji protestujących
związkowców do gabinetu. Petycję KSOiW odebrała w korytarzu
wejściowym urzędniczka Gabinetu Pani Premier. Za to minister
edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska chętnie wyszła do
protestujących na trybunę. Jej słowa do protestujących były
przerywane okrzykami i gwizdami, bo nie powiedziała nic nowego,
oprócz tego, co od kilku tygodni powtarzała w mediach, tzn. o
nakładach
na
edukację,
poruszaniu
się
w
ramach
dotychczasowych kwot przeznaczanych na oświatę i koniecznych - Przed Urzędem Rady Ministrów. Ludwik L. był tym razem jedynym
jej zdaniem - zmianach w Karcie Nauczyciela, które umożliwią reprezentantem naszej organizacji (ze względu na ogromne problemy z
dojazdem) oraz całego Regionu Zagłębie Miedziowe.
wzrost płac nauczycieli.

Uwaga! Już jest!

Nauczycielski i akademicki infomator
na rok szkolny 2015/2016
wydany przez Sekcję Krajową Oświaty
NSZZ „Solidarność” i Przegląd Oświatowy
W ramach jednego kompletu:
- nauczycielski informator (kalendarz) – 168 stron
- notesik alfabetyczny – 32 strony
- zakładka z linijką i skróconym kalendarzem na rok
2015/2016
- ochronna przezroczysta okładka
Cena:
5 zł dla członków NSZZ „Solidarność”
10 zł dla pozostałych chętnych
Zapisy u Przewodniczących Kół do 26 maja

35 LAT PRAWIE
MINĘŁO..
Radzimy nic nie planować na weekend 2930 sierpnia. Szykują się ciekawe imprezy z
okazji
35-lecia
„Solidarności”.
Przewidziany jest np darmowy dla
członków „Solidarności” naszego Regionu
wyjazd do Gdańska 29 sierpnia na
specjalne koncerty. Jeśli będą chętni,
możemy zaplanować wyjazd dwudniowy
(Region zapłaci za autobus, uczestnicy za
nocleg).
We Wrocławiu odbędzie się (między
innymi) 30 sierpnia specjalny koncert dla
członków
„Solidarności”
w
nowym
wspaniałym budynku Narodowego Forum
Muzyki w jednej z najwspanialszych sal
koncertowych Europy.

SPOTKANIE Z ZNP
Z inicjatywy „Solidarności” odbyło się 29 kwietnia
spotkanie obu związków w sprawie koordynacji
protestu. Do zorganizowania takiej rozmowy
obligowała nas uchwała Komisji Międzyzakładowej 14
kwietnia (patrz poprzedni numer Biuletynu).
„Solidarność” reprezentowali Ludwik Lehman i
Janusz Leciej, a ZNP (w jego biurze rozmowa się
odbyła): Anna Chrzanowska-Kuzyk i Zdzisława
Durleta.
Spotkanie
przebiegło
w
przyjaznej
atmosferze. Wspólnie ustaliliśmy, że organizowanie
protestu w samym Głogowie póki co nie ma sensu.
Wystaczy, że zgodnie wiszą flagi obu związków.
Poinformowaliśmy koleżanki o decyzji naszej Sekcji
Międzyregionalnej o organizacji pikiety przed
Urzędem Wojewódzkim. Zgodnie stwierdziliśmy, że
byłoby dobrze, gdyby była ona zorganizowana
wspólnie przez nasze związki. Zatem wystąpimy my i
oni do odpowiednich władz o wspólną organizację tej
pikiety.

PODWYŻKA W MIEŚCIE. CO W POWIECIE?
W mieście
Na zaproszenie władz Miasta Głogowa 22 kwietnia
odbyły się rozmowy między przedstawicielami
władz a „Solidarnością” Oświaty oraz ZNP.
„Solidarność” reprezentowali: Jolanta Peciak,
Jadwiga Nowak oraz Ludwik Lehman.
W kolumnie z prawej fragmenty protokołu z
negocjacji:

W powiecie
Z inicjatywy „Solidarności” Starosta Jarosław
Dudkowiak zaprosił oba związki na rozmowy w
dniu 12 maja. Poinformował, że planowana jest
podwyżka dodatku za wychowawstwo od 1
września tego roku. W tej chwili wynosi on trzy
procent wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stażysty czyli około 68 zł. Starosta chce, by był on
ustalany kwotowo. Od 1 września miałby wynosić
90 zł. Nie byliśmy skłonni zgodzić się przejście z
procentowego na kwotowe ustalanie dodatku, no
chyba, żeby wzrósł do 100 zł. Powiat ma się
zastanowić i przede wszystkim dokonać obliczeń.
Na początku czerwca ma być kolejne spotkanie na
ten temat. Sformułowaliśmy też – kolejny raz –
postulat wydzielenia dodatku motywacyjnego
wicedyrektorów z ogólnej puli dla nauczycieli.
Spytaliśmy oczywiście o planowaną waloryzację
wynagrodzeń
dla
pracowników
obsługi
i
administracji w tym roku. Niestety, Starosta nie miał
żadnej propozycji. Po naszych naleganiach
stwierdził, że możemy się w tej sprawie spotkać po
pierwszym
półroczu. Wyraził nadzieję
na
rozwiązanie w najbliższych miesiącach problemu
długu szpitala, co pozwoli Powiatowi na bardziej
swobodne gospodarowanie środkami.
„Solidarność” reprezentowali: Janusz Leciej i
Ludwik Lehman.

Pani Bożena Kowalczykowska – Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa po przywitaniu
obecnych poinformowała przedstawicieli Związków Zawodowych o następujących faktach:
a) iż w związku z niewystarczającą opieką pedagogiczną w Szkole Podstawowej Nr 10
zapadła decyzja o przydzieleniu dodatkowo 1 etatu na pedagoga szkolnego, natomiast
w Szkole Podstawowej Nr 12 nastąpiło zwiększenie etatu pedagoga o 0,5 etatu.
b) z początkiem roku szk. 2015/2016 w głogowskich przedszkolach zostanie rozważona
możliwość zwiększenia etatu logopedy do 0,5 etatu,
c) wprowadzeniu w grupach 5-latków języka obcego nowożytnego na poziomie B2,
d) zwiększeniu ilości klas pierwszych w roku szk. 2015/2016, co będzie skutkowało
zwiększeniem etatów pomocy kuchennych, nauczycieli świetlic szkolnych ( łącznie 49
oddziałów)
e) nauczyciele z tych przedszkoli, w których nie będzie godzin zostaną w miarę możliwości
zagospodarowani w podległych szkołach podstawowych, w związku z powyższym nie
utracą pracy,
f) planowanej przebudowie obecnego Przedszkola Publicznego Nr 7,
g) braku zastępcy dyrektora we wszystkich podległych przedszkolach oraz konieczności
jego powołania na 0,5 etatu,
h) zapisanych w wieloletnich planach inwestycyjnych planowanych dociepleniach
przedszkoli oraz wykonaniu nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw na terenach
przy przedszkolnych, a także ogrodzeń terenów przy przedszkolnych,
i)
iż w Szkole Podstawowej Nr 7 ze względu na decyzję PPIS wnioskowane będzie o
środki finansowe na kompleksowy remont i przebudowę kuchni szkolnej,
j)
w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w SP7 wnioskowane będzie o dodatkowe środki
finansowe na remont stołówki i pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę,
k) arkusze
organizacyjne
zostaną
przygotowane
zgodnie
z
rzeczywistym
zapotrzebowaniem placówek,
l)
dofinansowanie doskonalenia zawodowego pozostaje na tym samym 1% poziomie, co
oznacza, iż nauczyciele będą mogli podjąć dodatkowe działania edukacyjne zgodnie z
planem.
IV. Ustalenia końcowe – wspólnie wypracowane stanowisko obu Związków Zawodowych oraz
Gminy Miejskiej Głogów:
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wzrosną łącznie o kwoty:
- pracownik administracji – 70 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego plus wysługa lat
- pracownik obsługi - 50 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego plus wysługa lat
Waloryzacja wynagrodzeń będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2015 roku.
Proponowane podwyżki będą przysługiwać pracownikom ze stażem pracy powyżej 5 lat.
Nie przewiduje się podwyżek dla nauczycieli.
Oba związki zawodowe zawnioskowały o kolejne spotkanie, którego tematem będzie ustalenie
wyższych dodatków za wychowawstwo oraz dodatków motywacyjnych.
Pani Bożena Kowalczykowska wyraziła taką wolę i zapowiedziała, iż spotkanie będzie możliwe
w miesiącu lipcu 2015 roku z uwagi na trwająca rekrutację i arkusze organizacyjne

CZY JESTEŚMY SOLIDARNI
15 maja w Gimnazjum nr 1 w Głogowie odbyła się debata oksfordzka „Czy
jesteśmy solidarni?” zorganizowana w ramach projektu „Solidarna szkoła”.
Partnerami projektu są: Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie.
Debatę poprzedziła prezentacja multimedialna „Solidarność – historia w
pieśni zaklęta”, do której zespół wokalny wykonał piosenki: „Psalm
stojących w kolejce”, „Nie zapomnijcie tamtych dni” i „Kołysanka”.
Następnie dwie drużyny przystąpiły do debaty. Przedstawiciele drużyn
zabierali głos na przemian. Celem debaty był zastanowienie się nad tym co
dziś pozostało z ideałów „Solidarności” i postulatów spisanych 35 lat temu?
Na zakończenie zabrał głos Pan Bogdan Orłowski Przewodniczący
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” podziękował
uczestnikom debaty i podkreślił, że dziś bardzo ważna jest postawa
solidarności. Wskazał, że ta postawa zawsze dominowała wśród Polaków.
Debata oksfordzka rozpoczyna cykl działań przygotowanych przez uczniów
Gimnazjum nr 1 w Głogowie mających na celu uczczenie 35 rocznicy
powstania NSZZ „Solidarność”.
(Fragmenty relacji ze strony Regionu www.solidarnosc.org/legnica)

PIELGRZYMKA DO KRZESZOWA
Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" 7 czerwca br.
organizuje Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w
Krzeszowie dla członków Solidarności i ich rodzin ( patrz plakat obok).
Przewodniczący kół muszą przesłać do naszego biura listę chętnych do
udziału w Pielgrzymce do 26 maja.
Region pokrywa koszty transportu oraz posiłku na miejscu.
Orientacyjny czas wyjazdu z Głogowa godzina 9, a powrót około godziny
19. Szczegółowy rozkład odjazdu autobusów (miejsca i godziny) podamy
po 28 maja.
Numerek wyciął – jak zwykle - Ludwik L.
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