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Uchwały i stanowiska przyj ęte przez 
Międzyzakładowe Zebranie 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 Wychowania NSZZ 
"Solidarność" w Głogowie jest przeciwna likwidacji w głogowskich gimnazjach godzin 
gimnastyki 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. 
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