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CO Z KARCIANYMI?
Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest z powodu
nieuwzględnienia podczas prac w Sejmie oraz Senacie RP uwag i propozycji
zgłoszonych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz
Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”, dotyczących nowelizacji
art. 42 ust. 2 ustawy - Karty Nauczyciela związanych z tzw. godzinami karcianymi.
Naszym zdaniem brak jednoznaczności zapisu tej noweli wprowadzi do szkół bałagan
oraz spowoduje, że nauczyciele będą musieli w ramach tzw. godzin karcianych
przepracować nie jak dotychczas jedną lub dwie godziny, ale pięć i znacznie więcej w
ramach źle rozumianego przez dyrektorów i jednostki samorządu terytorialnego
ustawowego wymiaru czasu pracy nauczyciela do 40 godzin tygodniowo. Stoimy na
stanowisku, że - aby uniknąć zarzutu braku realizacji jednego ze sztandarowych i
oczekiwanych przez nauczycieli postulatów Prawa i Sprawiedliwości - Sejm RP powinien
dokonać jednoznacznej interpretacji noweli art. 42 ust. 2 ustawy Karty Nauczyciela.
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do
wszystkich oświatowych struktur Związku o przekazywanie udokumentowanych
informacji dotyczących zamiaru zmuszania nauczycieli do prowadzenia
dodatkowych, niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w
ramach znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.
Niektóre samorządy oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych bezprawnie,
nadinterpretując likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016 roku, przewidują w
arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 nieodpłatne godziny pracy
nauczycieli np. w świetlicach szkolnych, opieki w czasie wycieczek i imprez szkolnych,
opieki podczas dowozów dzieci do szkół czy prowadzenia pomocy psychologicznopedagogicznej.
Aby w zarodku uciąć takie działania, chcemy jak najszybciej przedstawić minister edukacji
narodowej dowody takich praktyk. Mogą to być projekty arkuszy organizacyjnych,
standardy czy założenia do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół, dodatkowe
umowy z nauczycielami lub uchwały i zarządzenia władz samorządowych.
Powyżej fragmenty ważnych komunikatów Sekcji Krajowej Oświaty
NSZZ "Solidarność

PODWYŻKA W GŁOGOWIE..
12 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz
miasta ze związkami zawodowymi oświaty. Stronę samorządową
reprezentowali prezydent miasta Rafael Rokaszewicz i zastępca
prezydenta
Bożena
Kowalczykowska.
Nasz
Związek
reprezentowały: Aurelia Koziar-Babicz, Jadwiga Nowak i Jolanta
Peciak. Prezydent przedstawił sytuację oświaty w roku 2016/2017 .
Do klas pierwszych zostało zapisanych 207 sześciolatków na ogólną
liczbę ponad 800, oznacza to, że 18 nauczycieli klas I - III nie będzie
miało przedłużonych umów. Miasto dostało o 1 mln zł, mniej
subwencji
oświatowej!
Większość 6-latków pozostanie w
przedszkolach, zabraknie ponad 100 miejsc dla 3-latków, a to
spowoduje zmniejszenie liczby opiekunów w przedszkolach.
Przedstawiciele władz przedstawili informacje o planowanych
podwyżkach dla pracowników administracji i obsługi o 3% od 1
kwietnia i dla sekretarzy szkoły o 100 zł od 1 września.
Prezydent wyjaśnił, że nie było wcale "podwójnej rekrutacji" jak
napisali "nauczyciele przedszkolni" w Biuletynie nr 3.
Na nasze pytanie na temat godzin gimnastyki korekcyjnej pani
zastępca prezydenta odpowiedziała, że przyznane godziny nie są w
pełni wykorzystywane i dlatego władze oświatowe chcą je
zlikwidować. Jednak po wysłuchaniu naszych argumentów
wypowiedzianych przez Jadwigę Nowak obiecano, że sprawa zostanie
jeszcze raz przemyślana.
22 kwietnia Naczelnik Beata Stachak przesłała propozycje kolejnych
podwyżek, które będą omówione w maju. Więcej o tym w następnym
numerze.

.. ALE NIE W POWIECIE?

25 kwietnia odbyło się - z naszej inicjatywy - spotkanie "Solidarności"
ze Starostą Jarosławem Dudkowiakiem. Omówiliśmy najważniejsze
bieżące problemy powiatowej oświaty. Na postawiony przez nas
postulat podwyżki płac w tym roku Starosta odparł, że żadna nie jest
planowana z powodu trudnej sytuacji finansowej. Po naszych
naleganiach zapewnił, że po pierwszym półroczu, gdy więcej będzie
wiadomo o dostępnych środkach, będziemy o ewentualnej podwyżce
rozmawiać.
Na nasz wniosek stwierdził stanowczo, że w powiatowych placówkach
nie będzie prób zmuszania nauczycieli do dodatkowych zajęć
"karcianych". "S" reprezentowali: Maria Rackiewicz, Janusz Leciej
oraz Ludwik Lehman.
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NSZZ
OŚWIATY W GŁOGOWIE

CHCEMY
PODWYŻKI!
Przywrócenie
bezwzględnej
zasady
wdrażania
podwyżek od 1 stycznia, 20 procentowego wzrostu
płac w 2017 roku rekompensujących ich brak w
ostatnich
latach,
uporządkowanie
systemu
wynagradzania nauczycieli w połączeniu ze zmianą
finansowania systemu oświaty, w tym placówek
niepublicznych,
określenie
wielkości
stawek
wynagradzania oraz zmiana struktury wynagrodzeń to
najważniejsze
postulaty
zgłoszone
przez
przedstawicieli
Krajowej
Sekcji
Oświaty
i
Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas spotkania
związków zawodowych z Panią Minister Anną
Zalewską, które odbyło się 20 kwietnia 2016 r.
Inną propozycją ze strony NSZZ „Solidarność” jest
przyjęcie zasady określania wynagrodzeń nauczycieli na
wszystkich stopniach awansu zawodowego w relacji do
konkretnego wskaźnika funkcjonującego w gospodarce,
np. PWGN, co pozwoliłoby uniknąć uznaniowości
wysokości podwyżek płac nauczycieli ze strony aktualnie
sprawujących władzę.
Wśród innych zgłoszonych postulatów znalazło się:
uporządkowanie zapisów rozporządzenia płacowego w
zakresie wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy, dodatków za warunki pracy, czy określenie zasad
finansowania placówek publicznych i niepublicznych.
Więcej na stronie Sekcji
www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

TRADYCYJNE XXIII OGNISKO
w sobotę 21 maja od godz. 16 do 24
w Miejskich Obiektach Sportowych
W programie tradycyjnie m.in. (zgodnie z wolą ludu):
zespół reprezentacyjny Prezydium Singers Band
chór męski Cantores Piwores Glogowiensis
żeński zespół ludowy OJ DI RI DI
aha, jeszcze trochę piwa, kiełbasek, tańców, karaoke, ale przede
wszystkim SPOTKANIA I ROZMOWY

Uwaga! Ważne detale techniczne!
Impreza jest tylko dla członków „Solidarności”, koniecznie trzeba się
wcześniej zapisać u przewodniczących kół (liczba chętnych z każdego
kołamusi trafić do biura do 12 maja), opłaty nie ma, tylko
za ewentualne osoby towarzyszące pobieramy po 5 zł

Nauczycielski
Informator na rok
szkolny 2016/2017
poręczny kalendarz plus
notatnik przystosowany do
potrzeb nauczycieli
W komplecie zakłada z linijką
oraz folia ochronna
Dostępny już w czerwcu
Zapisy u Przewodniczących Kół
Cena (o ile nie zmieni KM):
5 zł dla naszych członków
10 zł dla pozostałych

WALNE ZEBRANIE W ZAMKU
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
zwane potocznie walnym zebraniem to
najwyższa władza naszej organizacji
międzyzakładowej. Zebranie odbyło się w
Centrum
Konferencyjnym
Muzeum
Archeologiczno-Historycznego
(pięknie
dziękujemy!) w poniedziałek 25 kwietnia.
Przewodniczący KM Ludwik Lehman
przedstawił sprawozdanie, nad którym
odbyła się dyskusja. Ponieważ jesteśmy w
połowie kadencji - odbyły się tylko wybory
uzupełniające na 2 wakujące miejsca w
Komisji Międzyzakładowej. W skład KM
zostały
wybrane
koleżanki:
Alicja
Andrzejewska z SP 13 oraz Dorota
Malinowska-Jagiełło z G 5. Gratulujemy!
Zebranie przyjęło jedną (ważną!) uchwałę
i dwa stanowiska zamieszczone obok.
Gościem zebrania była Jolanta Kornel z
Prezydium
Sekcji
Krajowej,
która
przedstawiła bieżące problemy oświaty, z
jakimi Sekcja się zmaga oraz odpowiadała
na liczne pytania delegatów.
Frekwencja była bardzo dobra - kworum
nie było zagrożone aż do końca.
Zebranie było sprawnie prowadzone przez
Prezydium
zebrania
z
jego
Przewodniczącym Januszem Leciejem
na czele.
Niżej zdjęcie
podczas obrad.

większości

delegatów

Uchwała nr 1
Zgodnie z raportem Instytutu Badań Edukacyjnych przeciętny polski nauczyciel pracuje około
46 godzin tygodniowo. Tymczasem Ustawa Karta Nauczyciela stwierdza wyraźnie, że czas
pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu.
Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
wzywa wszystkie samorządy w naszym rejonie działania, aby w pełni respektowały prawo i
ogólnopolskie poważne wyniki badań czasu pracy nauczycieli.
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zobowiązuje Komisję Międzyzakładową do
zdecydowanego przeciwdziałania ewentualnym przypadkom obciążania nauczycieli
dodatkowymi obowiązkami nie wynikającymi wprost z Ustawy Karta Nauczyciela.
Stanowisko nr 1
W ramach debaty ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej Międzyzakładowa Organizacja
Pracowników i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie stwierdza, że prawidłowe działanie
polskiej edukacji wymaga przede wszystkim stabilności i spokoju. Bez względu na to, jakie zmiany
zdecyduje się wprowadzić Rząd, powinny być one wprowadzane stopniowo oraz poprzedzone
starannym i merytorycznym przygotowaniem.
Stanowisko nr 2
Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i W ychowania NSZZ "Solidarność"
w Głogowie jest przeciwna likwidacji w głogowskich gimnazjach godzin gim nastyki
korekcyjnej, prowadzonej przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Likwidacja taka byłaby niezasadna w dobie powszechnego dążenia do zdrowego stylu
życia, promowania postaw pro sportowych wśród młodych ludzi, dziwi krótkowzroczność
organu prowadzącego. W imię oszczędności (około 30 godzin) pozbawia się młodzież
możliwości pracy nad wadą postawy. Zajęcia te są kontynuacją zajęć prowadzonych przez
nauczycieli gimnastyki korekcyjnej od szkoły podstawowej. Tylko systematyczny udział
w nich pozwala na osiągnięcie pozytywnych efektów i poprawę zdrowia dzieci. Likwidacja lub
zmniejszenie liczby godzin gimnastyki korekcyjnej w szkołach doprowadzi także do likwidacji
miejsc pracy wykwalifikowanych nauczycieli.
Przewodniczący Międzyzakładowego Zebrania Delegat ów
Janusz Leciej

NIŻ NIE ODPUSZCZA
Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych młodzieżowych
prowadzonych przez powiat głogowski
Rok szkolny

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
oddziałów
kl. I

2013/2014

4007

153

34

2014/2015

3794

143

36

2015/2016

3735

139

36

Analizując dane o liczbie uczniów - aktualna na dzień 10 grudnia
2015r. liczba uczniów klas III, II, I wszystkich gimnazjów powiatu
głogowskiego, należy stwierdzić, że prognozowana liczba
absolwentów w najbliższych trzech latach szkolnych przedstawia się
następująco:
W obecnym roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów kl. III gimnazjów
przyjęta do planowania liczby oddziałów wynosiła: 819 + 30%
(uczniowie z powiatów ościennych) = 819+246= 1065
rok szkolny 2016/2017 - 776+30% = 776+233=1009
rok szkolny 2017/2018 - 783+30% = 783+235=1018
rok szkolny 2018/2019 - 793+30% = 793+238=1031
co oznacza, że w kolejnych dwóch latach szkolnych należy
zaplanować o 2 oddziały mniej, niż w tym roku szkolnym, w roku
szkolnym 2018/2019 należy zaplanować jeden oddział mniej.
(Z materiałów dostarczonych przez Starostwo Powiatowe)
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