PROTOKÓŁ NR 1/2020
ze spotkania ze związkami zawodowymi
z dnia 04.02.2020 roku

I. W spotkaniu uczestniczyli:
przedstawiciele Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Głogowie :
1. Ludwik Lehman
2. Janusz Leciej
3. Jolanta Peciak
przedstawiciele Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Głogowie :
1. Anna Chrzanowska-Kuzyk
2. Zdzisława Durleta
przedstawiciele Gminy Miejskiej Głogów:
1. Rafael Rokaszewicz – Prezydent Miasta
2. Beata Stachak – Naczelnik Wydziału
3. Zofia Adamowicz – Starszy specjalista w WEKiS.DE
II. Ustalenia wstępne:
1. Prezydent: w ostatnim czasie odbyła się narada ze wszystkimi dyrektorami
szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów. Omówiono sprawę związaną z
pozostawieniem klas VI w macierzystych szkołach oraz dodatkowych
naborów, jakie mogą prowadzić szkoły podstawowe powstałe w wyniku
przekształcenia ze szkoły gimnazjalnej.
W przyszłym roku ponownie przeanalizujemy sprawę obwodów szkół, a także
możliwości połączenia szkół, na które wcześniej nie było zgody KO.
III. Ustalenia dotyczące wynagrodzenia administracji:
1. Szefowie kuchni – w styczniu została przeprowadzona stosowna regulacja,
zgodna z ustaleniami z dnia 17.01.2020 r. polegająca na podniesieniu stawki
płacy zasadniczej do kwoty minimalnej 2600 zł. z wyłączeniem dodatku
funkcyjnego.
2. Intendenci – podwyższenie wszystkim intendentom, którzy na dzień
dzisiejszy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2600 zł. płacy
zasadniczej o 300 zł. brutto za wyjątkiem jednej osoby, której płaca zasadnicza
na dzień dzisiejszy przekracza 2800 zł. – ta osoba otrzyma podwyżkę w
kwocie 100 zł. brutto. Wyrównanie nastąpi od miesiąca stycznia 2020 r.
3. Kierownicy gospodarczy – w pięciu przypadkach, w których płaca zasadnicza
nie osiąga minimalnej kwoty 2600 zł. Płaca zasadnicza zostanie podniesiona
do tej kwoty.
4. Sekretarze szkoły – podwyżka jest uzależniona od obciążenia i dodatkowych
obowiązków. Osoby prowadzące kadry otrzymają 300 zł. brutto, pozostałe 200
zł. brutto do pensji zasadniczej. Wyrównanie nastąpi od miesiąca stycznia
2020 r.
5. Regulacja finansowa w zaplanowanych 3% obejmować będzie: szefów kuchni,
kierowników gospodarczych, pracowników księgowości, pielęgniarki,
dietetycy i naliczona zostanie od 1.04.2020 r.

Na tym protokół zakończono.
Protokołował:
Beata Stachak
ZNP:

MKPOiW NSZZ „Solidarność”:

Gmina Miejska
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Głogów, dnia 04.02.2020 r.

