
 

SPOTKANIE RADY SEKCJI Z MINISTRĄ 
Zmiany, jakie planujemy w oświacie, nie mogą odbyć się kosztem 
nauczycieli - mówiła minister edukacji Anna Zalewska na spotkaniu z 
Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w 
Krynicy. Minister Zalewska zapewniła, że zrobi wszystko, aby w 2017 
r. znalazły się środki na podniesienie wynagrodzenia nauczycieli. 
Minister Anna Zalewska była gościem Rady Krajowej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność”, obradującej w Krynicy Zdroju. Na 
spotkaniu z Radą obecny był także wicemarszałek Sejmu Ryszard 
Terlecki. 
Robocza wizyta na Radzie KSOiW NSZZ „Solidarność” praktycznie 
rozpoczęła cykl spotkań konsultacyjnych pod hasłem „Jak zmienić system 
edukacji w Polsce”. Mają one potrwać do końca czerwca br. Oprócz 
spotkań na szczeblu centralnym ze związkami zawodowymi, korporacjami 
samorządowymi i przedstawicielami rodziców (Kongres Rad Rodziców), w 
16 województwach odbędą się konsultacje poświęcone poszczególnym 
obszarom edukacji. Ponadto w kwietniu 2016 r. kuratorzy oświaty 
zorganizują spotkania z nauczycielami i dyrektorami w sprawie 
odbiurokratyzowania pracy szkół. W czerwcu br. z inicjatywy wicepremiera 
Morawieckiego odbędzie się konferencja na temat szkolnictwa 
zawodowego. Podsumowanie konsultacji nastąpi podczas tzw. stolików 
prezydenckich w Kancelarii Prezydenta RP. 
Równolegle nad opracowaniem nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego pracować będzie 1840 ekspertów „Dobrej Zmiany” powołanych 
przez MEN. Najlepsze wyniki prac zostaną nagrodzone, najlepsi zostaną 
na stałe wpisani na listę ekspertów MEN. Podsumowań i wniosków należy 
spodziewać się w lipcu br. 
Minister Zalewska przewiduje, że projekty ustaw dotyczących zmian w 
systemie edukacji będą gotowe do końca lutego 2017 r. 
Pani minister podkreślała, że ewentualne zmiany ustroju szkolnego nie 
odbędą się z dnia na dzień, będzie to proces długofalowy. Wiele zmian 
będzie mogło wejść w życie dopiero za kilka lat i jest to związane z kwestią 
nowej podstawy programowej i podręczników. 
Członkowie Rady KSOiW poruszyli temat podwyżek płac nauczycieli i 
pracowników administracji i obsługi szkół oraz placówek oświatowych. 
Pani minister zadeklarowała, że będzie zabiegać o środki finansowe na 
podwyżki w oświacie w 2017 r. 
Minister Zalewska wskazała kilka obszarów edukacji, w których w miarę 
szybko można dokonać pozytywnych zmian. Są to: 
- zniesienie egzaminu po klasie szóstej szkoły podstawowej,  
- odbiurokratyzowanie oświaty,  
- zmiana funkcjonowania nadzoru pedagogicznego. 

MEN pracuje także nad zgłoszoną przez NSZZ „Solidarność” propozycją 
powrotu nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych pod zapisy 
Karty Nauczyciela, a także nad uszczelnieniem subwencji oświatowej dla 
szkół niepublicznych. 
Ważną sprawą dla resortu edukacji jest zatrzymanie procesu zwolnień 
nauczycieli, których, jak podkreśliła minister edukacji, ubyło w ostatnich 8 
latach 42 tys. 
Ministerstwo Edukacji podejmie także prace nad zmianą 
subwencjonowania oświaty. Przepisy o finansowaniu edukacji nie były 
praktycznie zmieniane od 2003 r. Minister Zalewska mówiła o potrzebie 
objęcia subwencją oświatową przedszkoli (w pierwszej kolejności 
sześciolatków) oraz wprowadzenia nowej „wagi” dla małych szkół. 
Członkowie Rady zadawali pytania dotyczące nowelizacji Karty 
Nauczyciela, która m.in. ma zlikwidować zapisy dotyczące tzw. godzin 
karcianych. Najlepszym rozwiązaniem, zdaniem związkowców, byłby 
powrót do stanu prawnego art. 42 Karty sprzed 2001 r., co zahamowałoby 
zakusy organów prowadzących do bezprawnego nakładania na 
nauczycieli dodatkowych zadań. 
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał także o zgłaszanym 
już wcześniej postulacie ujednolicenia pensum pedagogów, psychologów, 
logopedów i doradców zawodowych i wpisaniu ich godzin pracy 
dydaktycznej do art. 42 Karty Nauczyciela w wymiarze takim, jaki 
obowiązywał wcześniej w Karcie, oraz przywróceniu art. 88 KN, czyli 
uprawnienia do przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę bez 
względu na wiek. 
Pytania członków Rady KSOiW dotyczyły także przyszłego 
funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, wprowadzenia 
standardów edukacyjnych, zapewnienia pracy nauczycielom gimnazjów 
(gdyby przyjęto wariant ich wygaszania), przywrócenia wychowania 
patriotycznego w szkołach, spraw emerytalnych nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu, nagród jubileuszowych po 45 latach pracy. 
Rada KSOiW przyjęła stanowisko w sprawie utrzymania kształcenia 
technika farmaceutycznego na poziomie szkół policealnych. 
Rada wystosowała także apel do struktur regionalnych o przesyłanie 
wniosków, które będą stanowiły materiał do opracowania kierunku działań 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Danuta Utrata i Wojciech Jaranowski 
 

Więcej na stronie Sekcji Krajowej 
www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ 

 

KOMENTARZYK NIEOBIEKTYWNY 
Warto posłuchać wystąpienia Pani Minister (na stronie Sekcji Krajowej jest 
film), choć wrażenia mam mieszane. Dobrze, że przestała mówić o likwidacji 
gimnazjów, choć nic jeszcze nie jest przesądzone. Zaniepokoiło, że doraźnie 
chce zreformować szkoły ponadgimnazjalne, bo uważa, iż nie można czekać! 
Jak to się ma do deklarowanych szerokich konsultacji? Jak można 
przekształcać licea bez nowej podstawy programowej i całościowej wizji 
systemu oświaty? 
Ministra deklaruje, że będzie się starać o podwyżkę dla nauczycieli. W języku 
dyplomatycznym to znaczy: "Rząd nie planuje podwyżki". W tej sytuacji 
zupełnie niepoważnie brzmią jej deklaracje, że co tam jakieś 5%, ona chce 
podwyżki rzędu 30-40%! 
Sekcja Krajowa powinna od września wznowić akcję protestacyjną. Musi też 
bardziej uważać. Na przykład zaopiniowała pozytywnie nagłe odwrócenie 
wprowadzenia sześciolatków do szkół nie zwracając uwagi, że wywoła to 
nieuchronnie chaos, dodatkowe koszty i zwolnienia nauczycieli.              

LEM Podczas Rady Sekcji w Krynicy 
 

KONSULTACJE Z GMINĄ PĘCŁAW 
Gmina Pęcław przysłała nam projekt uchwały z 15 grudnia dotyczący 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pęcław. Zapisano 35 godzinowe pensum dla 
takiego nauczyciela.  
Wymiar 35 godzin zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, 
posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej jest 
niedopuszczalny i niezgodny z Kartą Nauczyciela. Nauczyciel 
wspomagający zatrudniany jest na podstawie przepisów KN, w 
zależności od stopnia awansu zawodowego. Dlatego nie wyraziliśmy 
zgody na tak wysokie pensum. 

Jadwiga Nowak 
 

 

ROZMOWY W MIEŚCIE GŁOGOWIE 
15 lutego 2016 odbyłam spotkanie z panią Naczelnik Wydziału Edukacji i 
Spraw Społecznych, rozmowa dotyczyła organizacji roku szkolnego 
2016/2017 klas pierwszych szkół podstawowych . 
 W tym roku szkolnym jest 126 siedmiolatków czyli 7 klas pierwszych. Pani 
Naczelnik ma nadzieję, że około połowa sześciolatków będzie w klasach 
pierwszych. Czyli około 400 dzieci, razem około 25 klas pierwszych. Pani 
Naczelnik deklaruje, że postarają się aby nie było zwolnień nauczycieli 
zatrudnionych na czas nieokreślony w szkołach podstawowych. Miasto 
myśli o utworzeniu zerówek w szkołach podstawowych, co pozwoli na 
przyjmowanie dzieci trzy i czteroletnich do przedszkoli. 

 Jolanta Peciak 
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 WALKA O SAMODZIELNOŚĆ "PRZYRODNICZEJ" 

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA 24 LUTEGO 
 

 
 
Rzadko robimy i zamieszczamy zdjęcia obradującej Komisji Międzyzakładowej, jednak czasem warto popatrzeć na ludzi, którzy decydują o 
działalności naszej organizacji związkowej. To zdjęcie zostało wykonane 24 lutego i - niestety - nie obejmuje wszystkich obecnych. 
Komisja zdecydowała m.in. o zwołaniu Międzyzakładowego Zebrania Delegatów (nasza najwyższa władza) w poniedziałek 25 kwietnia o godz.12. 
Walne zebranie w połowie kadencji to nasza dobra tradycja. Nie będzie to zebranie wyborcze, choć wybory uzupełniające można będzie zrobić. 

 

 
 

zaprasza swoich członków (z rodzinami) na wycieczkę do 

LWOWA 
Termin: 30 kwietnia - 3 maja, koszt ok. 800 zł 

Szczegółowa oferta będzie "lada dzień" na naszej stronie 
www.solglo.idsl.pl w dziale IMPREZY 

Zapisy u Janusza Lecieja lub w biurze (wystarczy mail) 
D o 8 marca. Zaliczkę 300 zł trzeba wpłacić do 15 marca. 

 
 

 

SPRAWY RÓŻNE 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Miło nam poinformować (dotąd tego nie 
zrobiliśmy), że Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej w tej kadencji jest Adam Orzech, a 
Zastępcą Przewodniczącego Jolanta Trygar. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
W dniach 11-12 kwietnia Region organizuje w 
Głogowie warsztaty "Stosunki międzyludzkie w 
miejscu pracy", których celem jest 
zaprezentowanie sposobów przeciwdziałania 
mobbingowi.  

  
  

Ten numerek wyciął Ludwik L 
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Przypomnijmy, że w zeszłym roku Starosta Głogowski 
sformułował plan połączenia Zespołu Szkół im. 
Wyżykowskiego z Technikum nr 6 (dawna "Przyrodnicza") 
czyli największej i najmniejszej szkoły ponadgimnazjalnej w 
Powiecie Głogowskim. Chodziło o ratowanie T nr 6, które 
ma bardzo mało uczniów, a duże budynki do utrzymania. 
Plan uzyskał poparcie zarówno nauczycieli obu szkół jak i 
"Solidarności" oraz ZNP. Opinii publicznej plan został 
zademonstrowany na konferencji 3 marca zeszłego roku. 
Były tam wszystkie zainteresowane strony (oprócz 
przeziębionego Przewodniczącego Solidarności). Związek 
popierał ten projekt jako bardzo rozsądny i uzyskany w 
wyniku szerokich merytorycznie prowadzonych konsultacji. 
Pisaliśmy o tym w Biuletynie Głogowskim z marca 2015 (nr 
173, można go przeczytać na naszej stronie 
www.solglo.idsl.pl). 
Jednak w nowym roku szkolnym Dyrektor T nr 6 Elżbieta 
Sawczak rozpoczęła - z poparciem większości nauczycieli 
- intensywne działania na rzecz ocalenia samodzielności 
szkoły. Udało jej się uzyskać poparcie niektórych radnych, 
którzy udaremnili wcielenie projektu w życie, co miało 
nastąpić od 1 września tego roku. 
Starosta Jarosław Dudkowiak nadal uważa, że 
połączenie jest konieczne, argumentując to licznymi 
danymi. Niektóre przedstawiamy obok. 
Ludzie z "przyrodniczej" dużo ryzykują. Połączenie dawało 
im gwarancję zatrudnienia. Teraz nie wiadomo, co ich 
czeka. Prosiliśmy  Panią Dyrektor T nr 6 o tekst, w którym 
przedstawiłaby argumenty na korzyść dalszego 
samodzielnego istnienia szkoły. Niestety, mimo obietnicy 
na razie się nie doczekaliśmy.  

Tabela z danymi dostarczonymi przez Starostwo Powiatowe w Głogowie 
 

Szkoła Liczba 
uczniów 

Procent kosztów 
utrzymania 

szkoły 
pokrywana 

przez subwencję 

Niedobór 
środków z 
subwencji 
na ucznia 

w zł 

ZSOgólnokształcących 562 76,16 -1782 

II LO 459 81,65 -1261 

ZSWyżykowskiego 653 88,55 -712 

ZSOIntegracyjnymi 480 101,12 +123 

ZSPolitechniczych 569 96,39 -172 

ZSEkonomicznych 482 63,05 -3604 

ZSSiBudowlanych 425 83,89 -1454 

T 6 164 39,57 -10106 

ZPSzWychowawczych 248 99,87 +959 
Rzeczywiście wygląda, że utrzymanie T nr 6 jest nieproporcjonalnie drogie w 
porównaniu do innych szkół, zatem jest poważnym obciążeniem dla powiatowego 
budżetu oświaty. ZSzW trudno porównywać z innymi szkołami ze względu na jego 
specyfikę. Przestrzegamy: liczby nie kłamią, ale  trzeba je umieć mądrze odczytywać. 
Wyrwane z kontekstu mogą powodować błędne wnioski. 
 


