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SPOTKANIE ZE STAROSTĄ

SPOTKANIE Z NACZELNIKIEM

12 stycznia rozmawialiśmy (na własną prośbę) ze Starostą Jarosławem
Dudkowiakiem. Przede wszystkim chcieliśmy spytać o planowane w tym
roku podwyżki dla pracowników powiatowej oświaty. Niestety, usłyszeliśmy,
że takich planów nie ma. Za to Starosta poinformował, że Powiat chce
zlikwidować Technikum nr 6 (przenosząc oddziały i pozbywając się
budynków szkoły).
Obradująca 6 lutego Komisja Międzyzakładowa (przypadkowo w tym
samym czasie Rada Powiatu uchwalała likwidację T. nr 6) nie sformułowała
w tej sprawie żadnego stanowiska. W dyskusji wyrażono za to zdziwienie i
niepokój, że Powiat chce się pozbyć budynku po dawnej szkole
przyrodniczej, choć wiadomo, że za dwa lata - wskutek reformy - istotnie
zwiększy się liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

17 stycznia odbyło się (z naszej inicjatywy) spotkanie delegacji
członków naszej komisji z Panią Beatą Stachak. Podczas spotkania
przedstawiliśmy nasze wątpliwości dotyczące reformy oświaty w
Głogowie. Pani naczelnik zapewniła nas, że powstanie coś na kształt
banku nauczycieli, gdzie dyrektorzy szkół, w których w związku z
reformą
ubędzie
miejsc
pracy,
będą
zgłaszać
nadmiar
przedmiotowców i nastąpią przesunięcia do szkół, gdzie jest ich brak.
Przesunięcia będą dotyczyły również nauczycieli nauczania
początkowego.
Pani Naczelnik zagwarantowała, że rejonizacja uczniów będzie ściśle
przestrzegana i tylko w wyjątkowych przypadkach uczeń znajdzie
miejsce w szkole po za obwodem zamieszkania.
W przypadku szkół mających siedziby w dwóch budynkach to dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej decyduje, gdzie będą
uczyły się poszczególne klasy. Klasy VII będą do nowego budynku
przechodziły wraz z wychowawcą.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zostać
zwolniony z realizacji godzin dydaktycznych, jeżeli takie posunięcie
ratuje etat nauczyciela.
Niestety, na zakończenie spotkania Pani Naczelnik stwierdziła, że za
kilka lat kiedy wydatnie zmniejszy się liczba oddziałów w dawnych
gimnazjach nr 3 i nr 5, to nauczyciele gimnazjów poniosą koszty
reformy. Zapewniła jednocześnie, że urząd gminy miejskiej będzie się
starał, aby te koszty zminimalizować.
Jolanta Peciak

STRAJK W GŁOGOWIE
Jak nas poinformowała Anna Chrzanowska-Kuzyk - Prezes Oddziału ZNP
w Głogowie - strajk w naszym mieście odbędzie się. Jeszcze nie wiadomo
do końca, w których konkretnie placówkach i kiedy. Będzie to jasne po 9
marca. "Solidarność" Oświaty w Głogowie zachowuje w tej sprawie
neutralność. Poglądy naszych członków i sympatyków na temat reformy są
bardzo różne. Każdy ma pełną wolność wyboru. Może uczestniczyć w
strajku, albo odmówić udziału. Pamiętajmy tylko, że organizatorem
ponoszącym pełną odpowiedzialność za strajk i jego ewentualne skutki jest
ZNP. Nasza neutralność obowiązuje również przy zbieraniu podpisów za
referendum mającym rozstrzygnąć losy reformy.

CO DALEJ Z TECHNIKUM NR 6?

Wiosenny
Rajd Karkonoski

Szklarska Poręba
25-26 marca
Koszt noclegu 40 zł
Koszt dojazdu pokrywa Związek
Zapisy u Przewodniczących Kół

Kurator nie zgodził się na uchwaloną przez Radę Powiatu likwidację Technikum nr 6.
Powiat odwołuje się do Ministra Edukacji. Co będzie? Nie wiadomo. Los szkoły
wydaje się jednak przesądzony. Po takim zamieszaniu prawie nie będzie naboru,
Powiat niemal na pewno nie zgodzi się na miniaturowe oddziały i de facto szkoła
będzie w likwidacji.
Likwidacja czy połączenie szkół to zawsze temat trudny. Nie ma tu reguły, a każdy
przypadek trzeba rozpatrywać osobno. Porządny związek zawodowy nie sprzeciwia
się "dla zasady". Taka była "od zawsze" postawa naszej organizacji
międzyzakładowej.
Przypomnijmy ważne fakty z przeszłości. Latem 2001 roku ówczesny Zarząd Powiatu
zapowiedział nagle likwidację (nie przeniesienie!) III LO. Sprzeciwiliśmy się, ale w
naszym ówczesnym stanowisku znajdujemy następujące sformułowanie: Likwidacja
jakiejkolwiek szkoły powinna być zawsze traktowana jako wyjście ostateczne, a
decyzja w tak ważnych i bolesnych sprawach winna zawsze wynikać wyłącznie
ze zrozumiałych dla wszystkich merytorycznych przesłanek. To rodzice i
uczniowie poprzez sam fakt wyboru takich, a nie innych szkół, powinni
decydować o sieci szkolnej w mieście i powiecie. Po 16 latach moglibyśmy
powtórzyć dokładnie to samo. W roku 2004 inny już Zarząd dokonał wielkiej reformy
przenosząc III LO do Zespołu im. Wyżykowskiego, a ZSB połączył z ZSS. Powiat
pozbył się w ten sposób dwóch największych kompleksów budynków najdroższych w
utrzymaniu. Ostateczna opinia Związku była negatywna z powodu pogorszenia
sytuacji III LO w stosunku do pierwotnego projektu, jednak czytamy tam: Jako
profesjonalny i odpowiedzialny Związek rozumiemy też palącą konieczność
restrukturyzacji całej sieci w taki sposób, by przy zminimalizowaniu
nieuniknionych strat zracjonalizować koszty utrzymania szkół.
Nic dodać, nic ująć. Wyobraźmy sobie, że powiat wciąż przez te minione lata
utrzymuje duże budynki po III LO i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Niemal na
pewno nie byłoby wielu wywalczonych przez nas podwyżek dla administracji i obsługi,
w dodatek motywacyjny może dalej wynosiłby.. 10 zł.

"STAN WOJENNY NA
ZIEMI GŁOGOWSKIEJ"
Nasza Komisja Międzyzakładowa jest organizatorem - z inicjatywy Adama Orzecha konkursu dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod powyższym
tytułem. Organizujemy go wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Głogowie oraz z
Instytutem Pamięci Narodowej (Oddział we Wrocławiu). Do pobrania na naszej
stronie (www.solglo.idsl.pl) jest: informacja o konkursie, regulamin oraz tzw.
metryczka. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, no i do
wzięcia udziału!
Na naszej stronie w dziale ARCHIWUM można wciąż oglądać relację z poprzedniego
konkursu organizowanego przez naszą Komisję Międzyzakładową. Było to w roku
2011, a konkurs nosił nazwę: WSPOMNIENIE SOLIDARNOŚCI W NASZEJ
RODZINIE. Konkurs był bardzo udany, świadczą o tym chociażby nagrodzone prace,
które są umieszczone we wspomnianej relacji.

IMPREZOWA ZIMA, A WIOSNA SIĘ ZACZYNA
8 stycznia aż 100 osób pojechało dwoma autobusami (jeden z
Przemkowa, drugi z Głogowa) na noworoczny koncert do
Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Nie było łatwo
zarezerwować aż tyle biletów na atrakcyjny koncert noworoczny
BIAŁE TANGO. To chyba frekwencyjny rekord, jeśli chodzi o wyjazdy
do teatru czy na koncerty organizowane przez nas systematycznie.
Noworoczny koncert w niezwykłym wnętrzu NFM we Wrocławiu
chyba już stał się tradycyjną imprezą "Solidarności" Oświaty w
Głogowie. Niestety, nie udało się zrobić zbiorowego zdjęcia, a
szkoda!
Początek ferii zimowych jak zwykle przywitaliśmy w OK Parku w
Głogowie. W sobotę 11-13 nasi członkowie wraz z rodzinami mogli
skorzystać z lodowiska, raju dla dzieci i torów bowlingowych (zdjęcie
obok).
W dniach 25-26 marca organizujemy Wiosenny Rajd do
Szklarskiej Poręby (ogłoszenie na pierwszej stronie). Dzięki
Januszowi Leciejowi będą też w tym roku dwa wyjazdy
zagraniczne: majowa wycieczka do Budapesztu oraz wakacyjna do
Chorwacji. Zainteresowanych tymi imprezami zachęcamy do
systematycznego odwiedzania naszej strony www.solglo.idsl.pl,
gdzie ogłoszenia zamieszczane są na bieżąco w dziale IMPREZY.
Obie wspomniane wycieczki nie zdążyły być ogłoszone w Biuletynie tak wielu było chętnych!

SPOTKANIE OPŁATKOWE

.
W niedzielę 29 stycznia w kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego
w Głogowie odbyło się spotkanie opłatkowe środowiska nauczycieli
Głogowa i okolic z księdzem Radosławem Szymańskim
duszpasterzem nauczycieli.
Spotkanie poprzedziła Msza Święta, podczas której modlono się za
nauczycieli i ich rdziny.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Głogowskie Duszpasterstwo
Nauczycieli i wsparte przez NSZZ "Solidarność" Pracowników
Oświaty i Wychowania w Głogowie i Głogowski Oddział Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Oprócz tradycyjnego łamania opłatka i życzeń noworocznych odbyło
się wspólne śpiewanie kolęd.
JP

FUNDUSZ SOCJALNY A 500+
Sporo emocji w niektórych placówkach budzi problem: czy świadczenia
wychowawcze z programu 500+ powinny wpływać na przydział środków z
funduszu socjalnego?
Art. 8 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych stwierdza:
Przyznawanie ulgowych usług i oświadczeń oraz wysokość dopłat z
Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
Czy środki wypłacone na dzieci w ramach programu 500+ wpływają na
sytuację życiową, rodzinną i materialną? Odpowiedź jest chyba oczywista:
tak! W każdym zakładzie zasady świadczeń z funduszu określa regulamin
uzgodniony ze związkami zawodowymi (u nas na szczeblu kół). Trudno
jednak bronić tezy, że świadczenia wychowawcze nie powinny w ogóle
mieć wpływu na przydział środków z funduszu.
L.L.

CO W ZWIĄZKU PISZCZY?

Fragment okładki nr 7 Tygodnika Solidarność
Numer przygotował LL

Różnie. Zależy, gdzie ucho przyłożyć. Liczba członków ciągle spada. Niestety. Według
wiarygodnych informacji zbliża się do 500 tys. Media związkowe przestały od jakiegoś czasu
podawać liczbę członków. To też niedobrze. Ostatnie "drukowane" dane (sprzed 2-3 lat, nie
pamiętam dokładnie) mówiły o 700 tys. Natomiast w oświacie jest jakby lepiej - Sekcja
Krajowa Oświaty ma ok. 70 tys. członków. To trochę więcej niż 10 lat temu. Pamiętajmy też,
że nie wszystkie oświatowe organizacje Związku należą do Sekcji Krajowej. Na przykład nie
należą bliskie nam organizacje z Lubina, Legnicy czy Jawora.
Niestety, merytorycznie Sekcja Krajowa jest słabiutka i coraz trudniej zrozumieć jej
działania (czy raczej ich brak). Weźmy choćby ostatni komunikat z Rady Sekcji z 17 lutego
(zachęcamy do lektury całości na stronie Sekcji Krajowej). Najbardziej wyeksponowany jest
przekaz, że Związek "domaga się dalszego wzmocnienia kuratorów oświaty". Natomiast
podwyżki płac wcale się nie domaga. Komunikat podaje tylko, że "NSZZ „Solidarność”
przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie" (pisownia oryginalna).
Jakie? Nie wiadomo. Ostatnio z pracy w Radzie Sekcji zrezygnował Wojciech Książek: szef
Sekcji Gdańskiej i do tej pory prawdziwy filar podtrzymujący pracę Sekcji Krajowej. Niezwykle
poważany, pracowity, koncyliacyjny. Były wiceminister edukacji, który potem wrócił do pracy
związkowej, co jest bardzo rzadkim wyjątkiem! O jego klasie świadczy również to, że nie
życzył sobie, by robić z jego odejścia sensacji.
Czemu Sekcja Krajowa Oświaty nie weźmie przykładu z Sekcji Służby Zdrowia, która
ostro krytykuje ministra Radziwiłła na przykład w Tygodniku Solidarność nr 7 z 17 lutego
(wymowna okładka obok)? Z przyjemnością drugi raz stwierdzam, że Tygodnik Solidarność
bardzo zmienił się na korzyść. Wzrósł poziom artykułów. Widać też wyraźny dystans do
Rządu. W dodatku przypomnijmy, że Komisja Krajowa nie zgodziła się na manifestację
wspólną z PiS, choć Przewodniczący Duda dwukrotnie ją zapowiadał w telewizji. To dobrze
wróży na przyszłość. Konieczny jest także powrót do rzeczowej debaty o celach i sposobach
działania Związku w mediach związkowych, które w ostatnich latach stały się zupełnie jałowe.
W dodatku dziwnie przemilczają pewne fakty przed członkami Związku, choćby aktualną
liczbę członków lub zasady korzystania z luksusowych apartamentów w Kołobrzegu przez
czołowych działaczy. Członkowie Związku mają wszak prawo wiedzieć, kto i na jakich
zasadach może korzystać z nich korzystać, bo Związek to nasza wspólna sprawa.
Ludwik L.

Druk Xeromax Głogów
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