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Biuletyn

Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Rada Sekcji i Komisja Rewizyjna w kadencji 2018-2022.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
W roku szkolnym 2017/2018 minęła czteroletnia kadencja w NSZZ
„Solidarność”. Jesień 2017 roku, zima, wiosna 2018 roku to były wybory na wszystkich poziomach Związku (pozostał jeszcze Zjazd Krajowy
Związku). Cóż, tak jak w nowym roku szkolnym, do pracy.
Podczas wyborów w Sekcji określiliśmy pewne zadania, które należy
podjąć w tej kadencji. Nie tylko realizować, ale spełnić. Często, może
nawet zbyt, wiemy co zrobić, tylko ze skutecznością bywa różnie.
Ludzie w szkołach, tak nauczyciele jak i pracownicy administracji
i obsługi, narzekają na zbyt niski poziom płac. Szkoda, że wynagrodzenia
w oświacie nie są odbiciem wzrostu gospodarczego, ale i poziomu płac
w sferze przedsiębiorstw. Będziemy powtarzać, że to problem cywilizacyjny, polskiej racji stanu. Płace w oświacie muszą być konkurencyjne
na rynku pracy, by do szkół trafiali najlepiej przygotowani absolwenci
wyższych uczelni.
Ale to nie wszystkie problemy. Źle oceniamy program oceny pracy
nauczyciela co trzy lata, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego o 5 lat,

Twój problem
nasza sprawa…
Solidarność

zmiany związane z urlopem zdrowotnym. Przed nami dużo problemów,
które mogą wystąpić w związku z ostatecznym zamykaniem gimnazjów
w roku szkolnym 2019/2020. Zwolnienia mogą grozić też pracownikom
administracji i obsługi szkół.
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Wyzwań jest sporo. Stąd też, dziękując wszystkim za współpracę,
inspirację, życzymy spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery
w gronie pedagogicznym i wśród całej społeczności szkolnej. Prosimy
też o współpracę i solidarność.
Prezydium Sekcji:
Wojciech Książek, przewodniczący
Barbara Kamińska, zastępca przewodniczącego
Anna Kocik, zastępca przewodniczącego, skarbnik
Hanna Minkiewicz, sekretarz

Przystąp do nas! Nauczycielu! Pracowniku administracji i obsługi szkolnej!
Zachęcamy do wstępowania do NSZZ „Solidarność” oraz tworzenia struktur „S” w szkołach.
Brak zaangażowania znacznej liczby pracowników oświaty w działalność związkową ułatwia wprowadzanie niekorzystnych zmian w Karcie nauczyciela, statusie zawodowym, wynagrodzeniach,
naszych emeryturach, likwidację szkół i przedszkoli, zwalnianie pracowników. Taka sytuacja powoduje pogorszenie pozycji negocjacyjnej przedstawicieli „S” na różnych szczeblach. Nie uda się
rozwiązać wielu problemów oświatowych bez licznej przynależności do związkowych organizacji
pracowniczych. Stąd apelujemy do wszystkich, którym bliskie są własne sprawy i losy polskiej
oświaty, o zrzeszanie się w strukturach naszego związku.
Deklaracje członkowskie można otrzymać w siedzibach komisji zkładowych/międzyzakładowych
„S” oświatowej (ich wykaz i adresy podajemy w Biuletynie Sekcji), są też na stronie internetowej:
www.solidarnosc.gda.pl (podstrony: Załóż związek lub Sekcja Oświaty). W razie potrzeby – możemy
przyjechać, pomóc w organizacji wyborów.
Razem bezpieczniej! Razem będziemy mogli zdziałać więcej!
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Kalendarium działań Sekcji (wybór)
Mijający rok szkolny 2017/2018 to szereg
działań, które podejmowaliśmy. Ich zwieńczeniem było Walne Zebranego Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku,
kiedy to 17 kwietnia 2018 r. przyjęliśmy kilka
ważnych dokumentów. Już wcześniej kilkakrotnie wysyłaliśmy pisma ws. płac, zaskakujących zmian w ustawie Karta nauczyciela
(sprawy awansu zawodowego, oceniania nauczycieli, urlopów zdrowotnych. Korzystnie
odbierano jedynie uregulowanie czasu pracujących w szkołach pedagogów, psychologów,
logopedów, nauczycieli wspomagających). Staraliśmy się w te działania włączyć Wojewódzką
Radę Dialogu Społecznego. 6 listopada 2017
r. udaliśmy się do parlamentarzystów koalicji
rządzącej z terenu województwa pomorskiego,
by złożyć swe postulaty i wyrazić brak zgody
na tak poważne zmiany i to bez należytego zabezpieczenia finansowego (parlamentarzyści
innych ugrupowań otrzymali pakiety informacyjne do wiadomości).

Decyzje
Zebrania Delegatów
17 kwietnia 2018 r., podczas pierwszej
części zebrania ponad 100 delegatów naszej
Sekcji, podjęło szereg ważnych decyzji, które
następnie przedstawiliśmy na forum krajowym
Sekcji, wysłaliśmy do MEN i WRDS (całość
tekstów znajduje się na str. internetowej Sekcji.
Stanowiska ws. awansu, oceny – omawiamy
odrębnie):
1. Uchwała programowa Sekcji. Dokument
programowy określa szereg zadań pracowniczych, edukacyjnych, związkowych.
Mówi też o znaczeniu i godności zawodu
nauczyciela.
2. Stanowisko ws. konieczności zwiększenia nakładów na oświatę. Uważamy, że
bez zwiększenia nakładów (podobnie jak
w służbie zdrowia), polska edukacja, także
wynagrodzenia, skazane są nie na rozwój,
a na trwanie. System finansowania zadań edukacyjnych powinien być oparty
na analizie rzeczywistych kosztów zadań
edukacyjnych. Zwracamy uwagę, że często
zadłużone i niedofinansowane samorządy
są zmuszone do zwolnień nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, czasami
też likwidacji szkół.
3. Stanowisko ws. potrzeby znaczącego
wzrostu płac nauczycieli – w tej kadencji
parlamentarnej. Uważamy, że plan podwyżek: 5% od 1 kwietnia 2018 (czyli średniorocznie o 3,75%), następnie zaś 5% od
1 stycznia 2019 roku i 5% od 2020 roku jest

Złożenie postulatów w biurze posłów
i senatorów Prawa i Sprawiedliwości
w Gdańsku. Podobnie było w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Malborku
i Starogardzie Gd.

niewystarczający i spóźniony. Za rażąco niskie oceniamy obowiązujące stawki wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z którymi
np. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
stażysty z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi wynosi 2417 zł brutto, płaca zasadnicza brutto nauczyciela kontraktowego,
to 2487 zł. Zwracamy uwagę, że nauczyciele
w wyniku reformy zostali bardzo obciążeni
dodatkowymi pracami dostosowania dokumentacji szkolnej, zmian programowych
i strukturalnych, a także, że porównywalnie
coraz niższe wynagrodzenia pracowników
pedagogicznych grożą brakiem zainteresowania zatrudnieniem w oświacie przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
4. Apel ws. płac i sytuacji pracowników
administracji i obsługi. Zaapelowaliśmy
o podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników
administracji i obsługi poprzez określenie
standardów ich zatrudnienia oraz stworzenie mechanizmów regulacji płac dla tej
grupy pracowników oświaty. Oczekujemy
zniwelowania spłaszczania wynagrodzeń
wśród pracowników administracji i obsługi
w placówkach oświatowych do płacy mi-

nimalnej. Spłaszczenie to jest szczególnie
krzywdzące dla pracowników z wieloletnim stażem oraz wykonującym obowiązki
związane z większą odpowiedzialnością.
Zwracamy się o przywrócenie nadgodzin
dla pracowników zastępujących osoby będące na zwolnieniu lekarskim lub urlopie
wypoczynkowym. Osoby zastępujące nieobecnych pracowników często nie dostają
żadnej rekompensaty lub bardzo niewielką,
wynikającą ze zmniejszenia premii osobie
nieobecnej.
5. Stanowisko ws. tzw. godzin niepłatnych
i do dyspozycji dyrektora. Domagamy się
pilnego wprowadzenia jednoznacznych
zapisów art. 42 ust. 2 pkt 2 i 2d Karty na-

Złożenie postulatów NSZZ „Solidarność” w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Tczewie.

uczyciela, które zakończą proces realizacji godzin niepłatnych przez nauczycieli
w brzmieniu: inne czynności określone
w statucie szkoły. Jednocześnie apelujemy
o przywrócenie godzin do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na organizację dodatkowych obowiązkowych zajęć z różnych
przedmiotów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych

17 kwietnia 2018 r. Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
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Opiniowaliśmy propozycje szkoleń przygotowywanych przez Kuratorium Oświaty w
Gdańsku. Nasi przedstawiciele uczestniczą
także w pracach Komisji dyscyplinarnej dla
nauczycieli (Piotr Gierszewski, Iwona Puchalska), Komisji ds. odznaczeń i nagród
(Hanna Minkiewicz).

Współpraca z Pomorskim Urzędem
Marszałkowskim
Obrady Rady Sekcji.

czy zajęć rozwijających zainteresowania,
uzdolnienia, zajęć SKS, chóru oraz innych
zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rozporządzenie MEN
z dn. 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wprowadzało 12 godzin do
dyspozycji w I etapie edukacyjnym, odpowiednio 9 godzin w II etapie i 6 godzin
w III etapie. Zabezpieczały one realizację
w/w zajęć. Rozporządzenie z 23 marca
2009 r. zmniejszyło znacząco liczbę tych
godzin, a Rozporządzenie z 7 lutego 2012
r. praktycznie je wyeliminowało.
6. Stanowisko ws. sytuacji nauczycieli łączących etat w kilku szkołach. Zwróciliśmy
się do władz oświatowych o wprowadzenie dodatku dla nauczycieli, którzy łączą
etat w kilku szkołach rekompensujący im
koszty dojazdu. Często nauczyciel np. takich przedmiotów jak: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, informatyka, ale
nie tylko tych, nie ma możliwości realizacji
pełnego etatu w jednej szkole. Stąd łączy je
w kilku ponosząc dodatkowe koszty związane z dojazdem. Jest to szczególnie ważne
w szkołach oddalonych od siebie – np. na
terenach wiejskich.
7. Stanowisko ws. poprawy sytuacji bibliotekarzy szkolnych. W odrębnym stanowisku
zwróciliśmy uwagę na konieczność zapewnienia godnych warunków pracy nauczycieli bibliotekarzy. Postulujemy m.in. by
wprowadzić standaryzację zatrudnienia
w bibliotekach we wszystkich szkołach
i placówkach oświatowych w Polsce. Proponujemy w kryteriach ująć nie tylko liczbę
oddziałów, ale również liczbę zadań realizowanych przez bibliotekę, liczbę woluminów
i wypożyczeń oraz czytelnię. Zwracamy
uwagę na przeciążanie nauczycieli bibliotekarzy pracami fizyczno-technicznymi
przez wydawane darmowe podręczniki
i ćwiczenia dla uczniów. Zwracamy się do
MEN, by ściśle monitorowało proponowane przez wydawnictwa zmiany w nowych
edycjach podręczników, gdyż zdaniem nauczycieli, często dochodzi także do markowania zmian (np. porządku rozdziału lub

numeracji ćwiczeń w podręcznikach), nie
wynikających ze zmian programowych.

Obrona subwencji na nauczanie języka
kaszubskiego
Jesienią 2017 roku podjęliśmy temat planu
ograniczenia przez MEN środków subwencyjnych na nauczanie języka kaszubskiego w szkołach na Pomorzu (ze wskaźnika przeliczeniowego
na ucznia z 1,5 na 1,3, co w skali województwa
oznacza zmniejszenie środków na to zadanie o
ok. 13 mln zł). Zaapelowaliśmy o wstrzymania
zmian algorytmu subwencji w tym zakresie przynajmniej do czasu zakończenia wdrażania nowej
struktury szkolnictwa tym bardziej, że pojawiają
się też obawy nie tylko o utratę pracy (godzin), ale
i o zamykanie tzw. małych szkół. Ponadto zaapelowaliśmy także o zwiększenie środków finansowych na tzw. godziny do dyspozycji dyrektorów
szkół. Pozwalałaby one m. in na organizację zajęć
związanych z poznawaniem dziedzictwa kulturowego w danym regionie.

Współpraca z Kuratorium Oświaty
w Gdańsku
Sekcja na bieżąco współpracuje z Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Uczestniczyliśmy w naradach z dyrektorami przed nowym rokiem szkolnym – organizowanych
corocznie przez Kuratorium Oświaty (w
Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie, Tczewie).
Jesteśmy zapraszani na inne konferencje tematyczne organizowane przez Kuratorium.
Odbyły się dwa spotkania Rady Sekcji z
udziałem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W ramach stałych kontaktów z Urzędem
Marszałkowskim braliśmy udział w naradach dyrektorów oraz uroczystościach (np.
z okazji Dnia Edukacji Narodowej). Dzięki
rozmowom i negocjacjom od 1 kwietnia
2018 r. nastąpiła podwyżka wynagrodzeń
pracowników administracji i obsługi. Barbara Kamińska i Wojciech Książek są członkami Pomorskiej Rady Oświatowej powołanej
przez Marszałka Województwa Pomorskiego
a Anna Kocik członkiem kapituły konkursu
„Nauczyciel Pomorza”. Sekcja, w porozumieniu z KZ/KM, przedstawiała opinie o pracy
dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Wyrażaliśmy opinie odnośnie np. środków
na doskonalenie zawodowe nauczycieli, projektów uchwał ws. pensum dla pedagogów,
psychologów, logopedów. W rozmowach
z przedstawicielami Departamentu Edukacji
uczestniczyły również Bożena Brauer oraz
Ludwika Szpunar.
W ostatnim czasie zwróciliśmy się do
Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
z pismem i ankietą na temat zarobków pracowników administracji i obsługi. Sygnalizowano podczas zebrań m. in. ich spłaszczenie
do płacy minimalnej, stąd decyzja o zebraniu danych, podjęcie negocjacji płacowych,
ale też ew. organizacja spotkania konsultacyjnego dla innych struktur „S” i organów
prowadzących.
Ponadto przedstawiciele Prezydium brali
udział w pracach:
 komisji konkursowych powoływanych
do wyboru dyrektora szkoły, placówki
oświatowej,
 komisji ds. nagród Marszałka Województwa Pomorskiego,
 komisji ds. awansu na stopień nauczyciela
mianowanego i dyplomowanego.

17 kwietnia 2018 r. Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
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Płace w oświacie
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego brutto w złotych
obowiązujących od 1 kwietnia 2018 r.1)
Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
Poziom wykształcenia
1.
2.

3.

Tytuł zawodowy magistra z wykształceniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia
kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego,
kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

nauczyciel
stażysta

nauczyciel
kontraktowy

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
dyplomowany

2417

2487

2824

3317

2127

2180

2461

2889

1877

1923

2160

2525

Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia
Do stawki wynikającej z tabeli zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego (według rozporządzenia MEN), dolicza się:
 dodatek za wysługę lat;
 dodatki motywacyjne, trudnościowe (tylko w określonych placówkach) i funkcyjne.
1)

Staż

Stopień awansu zawodowego

Przerwa

Staż

Stopień awansu zawodowego

Przerwa

Staż

Stopień awansu zawodowego

1 rok i 9 miesięcy

Nauczyciel kontraktowy

Minimum 3 lata*

2 lata i 9 miesięcy

Nauczyciel mianowany

Minimum 4 lata*

2 lata i 9 miesięcy

Nauczyciel dyplomowany

1. Nie zmieniają się stopnie awansu zawodowego (art. 9a ust. 1 KN).
2. Od 1 września 2018 r. w przypadku ubiegania się o awans na stopień:
a) nauczyciela kontraktowego – staż
trwa 1 rok i 9 miesięcy (art. 9c ust.
1 KN),
b) nauczyciela mianowanego – 2 lata i 9
miesięcy,
c) nauczyciela dyplomowanego – 2 lata
i 9 miesięcy.
3. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole
co najmniej 3 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 KN).
4. Nauczyciel mianowany może rozpocząć
staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole

co najmniej 4 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 KN).
5. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest
spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy oraz (art. 9b ust. 1 KN):
a) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną w przypadku nauczyciela stażysty,
b) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną w przypadku nauczyciela
kontraktowego,
c) uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy
dorobku zawodowego nauczyciela
i przeprowadzonej rozmowie w przypadku nauczyciela mianowanego.
6. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły w składzie (art. 9g ust. 1 KN):
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako
przewodniczący komisji,
b) przedstawiciel organu sprawującego
nadzór pedagogiczny,
c) przedstawiciel organu prowadzącego
szkołę,
d) ekspert z listy ekspertów,
e) opiekun stażu,
f) na wniosek nauczyciela przedstawiciel
związku zawodowego.

Stopień awansu zawodowego

Ustawa z dnia 27 października
2017 r. o �nansowaniu zadań
oświatowych również zmieniła
regulacje prawne dotyczące awansu
zawodowego. Międzyregionalna
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku
sprzeciwiała się zarówno wydłużeniu z 10 do 15 lat ścieżki awansu nauczyciela jak i wielu innym zapisom
w zakresie awansu zawodowego.
Mimo sprzeciwu środowiska zmiany
wprowadzono. Oto kilka informacji
dotyczących awansu zawodowego:

Nauczyciel stażysta

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli
już od 1 września 2018 r.

* Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną
pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień
awansu zawodowego po przepracowaniu
w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania
poprzedniego stopnia awansu zawodowego
(art. 9d ust. 4a KN).

7. Procedury dotyczące składu i sposobu powołania komisji egzaminacyjnej
i komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się odpowiednio o awans na
stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego nie ulegają zmianie.
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Od 1 września 2018 r. ocena pracy nauczycieli
według nowych zapisów prawnych!
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku na każdym etapie tworzenia prawa w tym zakresie była
przeciwna tym zmianom. I nadal podtrzymuje to stanowisko. Tak istotne
zmiany w Karcie nauczyciela wprowadzono „kuchennymi drzwiami” – w art.
76 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o �nansowaniu zadań oświatowych
(pełny tekst stanowiska WZD jest na stronie internetowej Sekcji). Oto garść
informacji na ten temat:
1. Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie (art. 6a ust. 1, 1a KN):
a) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego,
nauczyciela mianowanego i nauczyciela
dyplomowanego. Jeżeli termin dokonania oceny upływa w okresie odbywania
przez nauczyciela kontraktowego lub
mianowanego stażu na kolejny stopień
awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu;
b) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela
mianowanego i nauczyciela dyplomowanego oraz po zakończeniu dodatkowego
stażu.
2. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego,
nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej niż po upływie
roku od dokonania oceny poprzedniej, z
inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek
(art. 6a ust. 1d KN):
a) nauczyciela,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
c) organu prowadzącego szkoły,
d) rady szkoły,
e) rady rodziców.
3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii (art. 6a ust. 5
KN):
a) rady rodziców,
b) opiekuna stażu o dorobku zawodowym
nauczyciela za okres stażu,
c) doradcy metodycznego na wniosek
nauczyciela oraz z inicjatywy dyrektora
(fakultatywnie),
d) samorządu uczniowskiego (fakultatywnie).
4. Ocena pracy ma charakter opisowy i jest
zakończona stwierdzeniem (art. 6a ust. 4
KN):
a) ocena wyróżniająca,
b) ocena bardzo dobra (to nowowprowadzona ocena, która utrudni otrzymanie
oceny wyróżniającej, i związaną z nią
dodatku finansowego przez trzy lata),
c) ocena dobra,
d) ocena negatywna.
5. Ocenę pracy ustala się po ustaleniu poziomu
spełnienia wszystkich kryteriów oceny pracy

6.

7.

8.

9.

z zastosowaniem wskaźników określonych
w regulaminie (§ 6 ust. 1, 2 Rozporządzenia
MEN z dnia 29 maja 2018 r. ws. szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania pracy
nauczycieli…). I tak w przypadku ustalenia
poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy
na poziomie:
a) 95% i powyżej – nauczyciel otrzymuje
ocenę wyróżniającą,
b) 80% i powyżej – nauczyciel otrzymuje
ocenę bardzo dobrą,
c) 55% i powyżej – nauczyciel otrzymuje
ocenę dobrą,
d) poniżej 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.
Kryteria oceny pracy nauczyciela realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych w:
a) art.6, art.42 ust.2 ustawy – Karta nauczyciela,
b) art.5 ustawy – Prawo oświatowe.
W art. 6 ustawy KN rozszerzono zakres
obowiązków nauczyciela o obowiązek
doskonalenia się zawodowo, zgodnie z
potrzebami szkoły.
Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia przysługuje
nauczycielowi prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do
kuratora oświaty (art. 6a ust. 9 KN).
Odwołanie od oceny pracy rozpatruje
zespół powołany przez organ sprawujący
nadzór pedagogiczny w składzie (§ 10 ust.
2 Rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018

r. ws. szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania pracy nauczycieli…):
a) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły,
c) przedstawiciel rady rodziców,
d) właściwy nauczyciel – doradca metodyczny lub nauczyciel – konsultant,
e) przedstawiciel zakładowej organizacji
związkowej wskazanej przez nauczyciela.
10. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018
r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
11. Oceny pracy nauczycieli kontraktowych
i mianowanych po raz pierwszy na nowych zasadach dokonuje się do dnia 31
sierpnia 2021r., a jeżeli nauczyciel w tym
okresie rozpocznie staż na kolejny stopień
awansu zawodowego to dopiero po zakończeniu tego stażu.
12. Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych, którzy w dniu 1 września 2018 r.
posiadają co najmniej trzyletni okres
pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego po raz
pierwszy na nowych zasadach dokonuje
się do dnia 30 czerwca 2020 r.
Dyrektor szkoły ustala regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli,
odnoszące się do poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz
zakładowych organizacji związkowych (art.
6a ust. 14 KN).
Stąd Sekcja, wyrażała negatywną opinię do
projektu tych zmian, zaś po ich przyjęciu przez
parlament wstrzymuje się od opiniowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy.

Opiniowanie arkuszy organizacji przez związki
zawodowe. Koniec z anonimizowaniem arkuszy!
Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami arkusz organizacji szkoły i przedszkola opiniują związki zawodowe.
Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wskazuje na termin opiniowania arkuszy przez zakładowe organizacje związkowe – 10 dni roboczych, zaś w przypadku wprowadzania zmian do 30
września – 5 dni roboczych.
Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie treści arkuszy organizacji szkół i przedszkoli – oprócz liczby nauczycieli ogółem, arkusz zawierać musi również imię i nazwisko
nauczyciela, a także, w arkuszach organizacji szkoły, rodzaj prowadzonych przez niego
zajęć.
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Prawda i mity o urlopach zdrowotnych
Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące urlopów zdrowotnych. Przypominamy, że 7 czerwca
2013 r. Instytut Badań Edukacyjnych
opublikował wyniki badania czasu pracy
nauczycieli. Badanie przeprowadzono na
zlecenie MEN. Wynika z niego, że nauczyciel, wbrew medialnym opiniom, pracuje

średnio 46 godzin 40 minut tygodniowo.
Nie powinno budzić zdziwienia, że urlop
zdrowotny pomagał w regeneracji psycho-fizycznych sił i powrotu do zdrowia tak
mocno przeciążonego pracą nauczyciela. Dodatkowo potrzebę tę wzmacniało
także zlikwidowanie art. 88 ustawy Karta
nauczyciela, który umożliwiał przejście na

wcześniejszą emeryturę. Niestety, znacznie
ograniczyły te możliwości zmiany w Karcie nauczyciela (art. 73 KN) dotyczące
urlopów dla poratowania zdrowia, które
wprowadzono w art. 76 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych. Obecne rozwiązania
prawne w tym zakresie to m.in.:

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA – REGULACJE PRAWNE
BEZ ZMIAN








ZMIANY

Łączny wymiar urlopu w okresie całego zatrudnienia do 3 lat;
Jednorazowo wymiar urlopu nie może przekraczać roku;
Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania
zdrowia po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego;
W okresie urlopu nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy
lub podjąć innej działalności zarobkowej;
Nauczyciel, który posiada uprawnienia emerytalne nie może skorzystać z urlopu zdrowotnego, a nauczycielowi, któremu brakuje
mniej niż rok do nabycia prawa do emerytury urlop może być
udzielony do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne;
Nauczyciel nabywa uprawnienia do urlopu po przepracowaniu
w szkole 7 lat.









W celu otrzymania urlopu zdrowotnego do 7 lat stażu pracy
wlicza się nieprzerwane zatrudnienie (z ewentualną przerwą
trzymiesięczną) w wymiarze nie niższym niż ½ pensum;
O potrzebie udzielenia urlopu orzeka lekarz medycyny pracy;
Skierowanie na badania lekarskie wydaje dyrektor na podstawie
wniosku nauczyciela;
Dyrektor szkoły udziela urlopu na podstawie orzeczenia lekarskiego:
1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:
a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,
b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub
sposób wykonywania pracy odgrywają istotną role,
2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.
Nauczycielowi i dyrektorowi przysługuje odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Regulaminy obowiązujące w szkołach i placówkach oświatowych, których
przyjęcie i nowelizacja wymagają współdziałania (uzgodnienia
lub opiniowania) ze związkami zawodowymi
Regulaminy wymagające uzgodnienia
na poziomie organu prowadzącego

na poziomie szkoły, placówki oświatowej

wynagradzania nauczycieli (w tym dodatki funkcyjne, motywa-  ZFŚS
cyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy)
Ustawa o związkach zawodowych, Art. 27 ust.1,
Karta nauczyciela, Art. 30 ust. 6, 6a
Ustawa o ZFŚS, Art. 8


ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników admi-  wynagradzania pracowników administracji i obsługi (jeśli nie obowiązuje
nistracji i obsługi
PUZP)
Kodeks pracy, Art.24114§1
Kodeks pracy, Art. 772 §4


regulamin nagród dla nauczycieli (wójta, burmistrza, prezyden-  regulamin pracy
ta, starosty i dyrektora)
Kodeks pracy, Art. 1042,3
Karta nauczyciela, Art.4 9 ust.2,
Ustawa o związkach zawodowych, Art. 19 ust.2


ZFŚS dla emerytów i rencistów (jeśli środki funduszu są scentralizowane na poziomie JST)
Ustawa o związkach zawodowych, Art. 27 ust.1


Regulaminy podlegające opiniowaniu na poziomie organu prowadzącego
 corocznego podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Karta nauczyciela, Art. 70a ust. 2a
 pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Karta nauczyciela, Art. 72
Ustawa o związkach zawodowych, Art. 19 ust.1

Uwaga: w ostatnim okresie wprowadzono obowiązek opiniowania przez związki zawodowe projektów organizacji pracy szkół oraz regulaminów
określających wskaźniki ceny pracy nauczycieli.
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Stypendyści XV edycji wraz z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, posłem, byłym przewodniczącym „S” Januszem
Śniadkiem, legendą „Solidarności” Andrzejem Gwiazdą oraz przewodniczącym ZRG Krzysztofem Doślą i przedstawicielami
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Kapituły Funduszu Stypendialnego, rok 2017.

Stypendia – XVI edycja
Solidarność to wyrównywanie
szans edukacyjnych
Kształcenie się czyni wolnym
Joseph Meyer
Kapituła Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego informuje, że podczas uroczystości z okazji obchodów 38 rocznicy
zawarcia Porozumień Sierpniowych
i powstania NSZZ „Solidarność” oraz
30 rocznicy strajków z 1988 roku, w
dniu 31 sierpnia 2018 r. w Gdańsku
– odbędzie się wręczenie stypendiów. Gościem uroczystego Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ma być m. in. prezydent RP
Andrzej Duda.
Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 2003
roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Co
roku dodatkowo po 2 stypendia są przeznaczone dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ
„Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów
Grudnia 1970. Łącznie w XVI edycjach przyznaliśmy 631 stypendiów. W skład Kapituły
Funduszu, a jest to działalność społeczna,
wchodzą: Stefan Gawroński, Anna Kocik,
Renata Tkaczyk i Wojciech Książek (przewodniczący Kapituły).
Stypendium w bieżącym roku wynosi
1200 zł brutto. Główne kryteria to: wykazane uzdolnienia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), bardzo dobra średnia ocen
i równie wysoka ocena z zachowania, sytuacja finansowa rodziny. Wskazana jest też
rekomendacja wychowawcy klasy i ewentualnie stowarzyszeń.

Wpłat środków finansowych na Fundusz
dokonują m. in.: organizacje związkowe, zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne. Nr
konta: 40 7999 9995 0652 4155 2804 0001
z dopiskiem „Fundusz Stypendialny”. Dotychczas są to wpłaty najczęściej raz w roku,
od 100 zł i więcej. Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR: www.
solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl
Środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posia-

da status organizacji pożytku publicznego.
Tak więc można dokonać odpisu 1 procent
– wystarczy wpisać w rocznym formularzu
rozliczeniowym PIT nr KRS: 0000337122
Celem Funduszu jest wsparcie rodzin
niezamożnych, w ich wysiłku stworzenia
możliwości rozwoju talentów ich dzieci
oraz kontynuowania nauki w wybranych
szkołach. Jest to pierwsza taka inicjatywa
w NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, że
fundując stypendia dla zdolnej, czasami
niezamożnej młodzieży, pomagamy spełniać marzenia i otwieramy furtkę do kontynuowania nauki. Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom
– Nadzieję i Solidarność.
Wojciech Książek
przewodniczący Kapituły Funduszu

Stypendyści
XV edycji
Funduszu
Stypendialnego, rok 2017.
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Szkoły stypendystów
XVI edycja
Uwaga: szkoły stypendystów ostatniej, szesnastej edycji, są zaznaczone kolorem czerwonym.
GDAŃSK: SP – nr 8, nr 14, nr 35, nr 49,
nr 50, nr 52, nr 84, Gimnazjum – nr 1, nr
2, nr 3, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 16,
nr 18, nr 19, nr 20, nr 24, nr 26, nr 27, nr
28, nr 31, nr 33, nr 44, nr 53, Gimnazjum
Społeczne, II Społeczne Gimnazjum STO,
I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIX,
LO, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II
St. im. F. Nowowiejskiego, ZSZ nr 10, ZSZ
nr 20, ZSBO, Technikum Łączności, Szkoły
Ekonomiczno-Handlowe, Liceum Programów Indywidualnych, ZSSiO,
GDYNIA: SP – nr 47, nr 48, Gimnazjum
– nr 1, nr 2, nr 5, nr 8, nr 11, nr 17, nr 18, nr
19, nr 24, Gimnazjum Jezuitów, Gimnazjum
Katolickie, I, II, III, IV, VI, IX, XIV LO, Akademickie LO, Technikum Budowy Okrętów,
Technikum Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Gimnazjum i Liceum Katolickie,

Stypendyści XV edycji Funduszu Stypendialnego, rok 2017.

SOPOT: SP nr 5, Gimnazjum Społeczne, II LO,
SŁUPSK: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, I, II, III
LO,
POWIAT BYTOWSKI: SP w Czarnej Dąbrówce, Gimnazjum w Nakli,
POWIAT CHOJNICKI: SP w Leśnie, Gimnazjum – w Brusach, w Lubni, Nowej Cerkwi,
w Sławęcinie, Zespół Szkół w Rytlu, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach,
LO w Czersku, Gimnazjum nr 1, nr 2, LO,
II LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcące,
Technikum nr 2, Technikum Elektryczno-Elektroniczne – w Chojnicach,
POWIAT GDAŃSKI: SP w Cedrach Małych,
w Cedrach Wielkich, Gimnazjum w Łęgowie,
w Kolbudach, w Przywidzu, w Żukowie, w
Cedrach Wielkich, w Straszynie, Gimnazjum
nr 2, I, II LO, Zespół Szkół Ogrodniczych i
Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.,
POWIAT KARTUSKI: Gimnazjum w Goręczynie, LO w Żukowie, LP w Sierakowicach,
I, III LO w Kartuzach,
POWIAT KOŚCIERSKI: SP i Gimnazjum
w Wąglikowicach, Gimnazjum w Lipuszu,
w Wielkim Klinczu, w Dziemianach, w Łubianie, SP – nr 2, nr 3, nr 6, Gimnazjum nr
1, nr 3, I, II LO, Technikum nr 1, nr 2 w
Kościerzynie,

Pokaz stypendysty – mistrza w układaniu kostki Rubika.

POWIAT KWIDZYŃSKI: Gimnazjum nr 3,
Technikum nr 2, II LO w Kwidzynie,
POWIAT LĘBORSKI: SP nr 8, Gimnazjum nr
1, Społeczne Gimnazjum Językowe, I LO, Technikum Technologii Żywności w Lęborku,
POWIAT MALBORSKI: IV LO, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Gimnazjum nr 2 – w Malborku, Gimnazjum w
Miłoradzu,
POWIAT PUCKI: SP i Gimnazjum w Krokowej, Gimnazjum – w Wierzchucinie, w Pucku,
w Jastarni, w Mostach, w Mrzezinie, w we Władysławowie, w Żelistrzewie, LO w Pucku,
POWIAT STAROGARDZKI: SP, Gimnazjum w Czarnej Wodzie, SP nr 3, Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 4, I, II LO, Medyczne

Studium Zawodowe, Autonomiczne LO w
Starogardzie Gd., Gimnazjum w Bobowie,
Kleszczewie Kościerskim, w Godziszewie, w
Jabłowie, LP w Owidzu,
POWIAT TCZEWSKI: SP nr 11, nr 12,
Gimnazjum nr 2, nr 3, I, IV LO, Gimnazjum
i Liceum Katolickie, Technikum Transportowe, Technikum Ekonomiczne, Gimnazjum
w Swarożynie, Gimnazjum nr 1 w Pelplinie,
Gimnazjum i Liceum Katolickie w Pelplinie,
POWIAT WEJHEROWSKI: SP nr 9, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, I, II, IV, V LO, ZSP
nr 3, nr 4 w Wejherowie, SP w Bolszewie, SP
nr 10, Gimnazjum nr 4, Salezjańskie Gimnazjum, I LO w Rumi, SP w Gościcinie, Gimnazjum w Redzie, Bolszewie, w Szemudzie,
w Strzepczu.
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KONKURS
NA 100-LECIE
NIEPODLEGŁEJ
Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku przygotowuje się do ogłoszenia kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzyczno-Plastycznego Polska – moje miejsce, mój kraj (organizujemy co dwa lata). Tym razem, w szóstej edycji,
postanowiliśmy rozdzielić czasowo nasze kategorie. Proponujemy edycję plastyczną przeprowadzić w październiku
i listopadzie, a muzyczną w maju 2019 r.

Ogłoszenie konkursowe
W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku
ogłasza konkurs dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej
na wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką
i w formacie nie mniejszym niż A3.
Jest to VI edycja konkursu Polska – moje miejsce, mój kraj,
która w tym roku ma podtytuł Setna rocznica odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Pracę należy dostarczyć do siedziby organizatora:
ul. Wały Piastowskie 24, p. 119 w godz. 9 – 16
lub przesłać pocztą ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, p. 119
w terminie do 12 października 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu przez profesjonalne jury 13 listopada 2018 r.
Z nadesłanych prac będzie zorganizowana wystawa.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie razem z pracą wypełnionej
karty zgłoszeniowej.
Wszelkie zapytania i informacje należy zgłaszać telefonicznie: 58 308 44 22 lub mailowo:
oswiata@solidarnosc.gda.pl
Bardzo prosimy o ponowne zainteresowanie i liczny udział (w ostatniej jego edycji zgłosiło udział około 400 uczestników w części muzycznej, wpłynęło ponad 200 prac plastycznych). Laureaci otrzymali stypendium im. NSZZ „Solidarność”, a wyróżnieni uczniowie oraz ich
merytoryczni opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody.
Szczegóły konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2018 r. w czasie obrad Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku oraz na stronie www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

Przesyłki mailowe (NBO)
Zainteresowanych bezpłatnym otrzymywaniem raz na ok. 2 tygodnie zestawu informacji związkowo-oświatowo-prawnych wysyłanych przez naszą Sekcję (NBO – Nieregularny Biuletyn Oświatowy - wyszło już ponad 200 numerów), prosimy o podanie swego
maila na adres: oswiata@solidarnosc.gda.pl. W przypadku członkostwa w „S” (prosimy o taką informację) przesyłka będzie zawierać
również opinie prawne.
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100 lat niepodległości a oświata polska
3) dokumentów, zdjęć (po ich zeskanowaniu
– gwarantujemy oddanie oryginałów),
4) materiałów innych.
Byłoby cenne, gdyby w to działanie włączyły się szkoły – grupy uczniów z opiekunami, aby przeprowadziły wywiady, zebrały
pamiątki - objętość, załączony materiał
ilustracyjny, zestaw pytań dotyczący opisu
tamtych wydarzeń, ich oceny po latach – pozostają do decyzji ich autorów. To ważne, bo
zanika pamięć, odchodzą uczestnicy tych
wydarzeń. A wspomnień, materiałów jest
wiele, jak to, że w jednej ze szkół w Sopocie,
gdy jesienią 1980 roku organizowane zebrania założycielskie „S” – dyrekcja wyłączała…
światło w szkole…
Członkowie Komitetu Strajkowego z listopada 1980 roku.

W tym roku mija 100 lat od odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Na pewno znaczący wkład w
utrzymanie polskości mieli nauczyciele, wychowawcy, jak ci we Wrześni, walczący o język polski w szkole,
o krzyże w klasach.
Chcemy, jako Sekcja upamiętnić ten wysiłek pokoleń, proponując przygotowanie
i zawieszenie na Placu Solidarności w Gdańsku specjalnej tablicy na murze. Ustalenia
z Miastem Gdańsk trwają. Proponowana
treść to:
Pamięci polskich nauczycieli
i pracowników oświaty,
w tym organizatorów strajku
w listopadzie 1980 roku w Gdańsku
oraz represjonowanych, zwalnianych
z pracy w stanie wojennym.
Chcieliśmy w tej propozycji treści ująć i
stulecie, i strajk ludzi oświaty w dniach 7-17 listopada 1980 roku w Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku. Podpisane wówczas porozumienie z ponad 150 ustaleniami, odegrało ważną
rolę w przekształcaniu polskiej oświaty. To z
owych uzgodnień powstał tekst ustawy Karta
nauczyciela. I chociaż przyjęty przez Sejm na
początku stanu wojennego – 26 stycznia 1982
r. (też by uspokoić nastroje w szkołach), to jest
ten dokument swoistym dzieckiem środowisk
solidarnościowych. Także ustawa o systemie
oświaty, którą udało się przyjąć już 7 września 1991 roku zawiera szereg odniesień do
zapisów, postulatów z jesiennego strajku z
1980 roku. Wielkie podziękowania i pamięć
wszystkim, którzy do tego doprowadzili.
Jak piszemy w specjalnej uchwale, Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” pod tablicą upamiętniającą Romana Lewtaka
i Bronisława Sarzyńskiego, 31 sierpnia 2017 r.

w setną rocznicę Niepodległości Rzeczpospolitej składa hołd i podziękowania wielu
pokoleniom wspaniałych polskich nauczycieli-wychowawców. Cześć Wam i chwała.
Zwracamy się także z apelem do KZ/KM,
do osób prywatnych o przesyłanie/przekazywanie materiałów z tym związanych:
1) już opracowanych i wydanych materiałów,
2) nowych opracowań,

Na specjalnie założonej podstronie internetowej Sekcji już znajduje się m. in. galeria
zdjęć, wspomnienia. Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać.
Pamiętajmy o słowach, które święty Jan
Paweł II skierował do delegacji Solidarności
w Watykanie 11 listopada 2003 r.: „Solidarność nie może zaniedbać troski o tę historię
tak bliską, a równocześnie już odległą…”.
To zobowiązanie.

Młodzież ze sztandarami pod pomnikiem Poległych Stoczniowców, 16 grudnia 2017 r.
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Wykaz Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych)
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, kadencja 2018-2022
Lp

Nazwa Komisji Zakładowej/
Międzyzakładowej

Adres i e mail:

Imię i nazwisko
Przewodniczącej/ego

Nr telefonu

1.

KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
www.solidarnosc.pomorze.pl

ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk
biuro@solidarnosc.pomorze.pl

Bożena Brauer
bozenabrauer@wp.pl
607 673 997

Tel.:
58 308 47 25
fax: 58 308 47 26

2.

KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni
www.solidarnoscoswiata.pl

ul. Pomorska 39
81-314 Gdynia
sekretariat@solidarnoscoswiata.pl

Zdzisława Hacia
605 592 250

58 620 54 33

3.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Podmurna 11
wania Rejon Tczew
83-110 Tczew
www.solidarnosc.gda.pl/pracownikow oswiaty i
wychowania rejon tczew/

Alicja Olszewska
ala505@wp.pl
600 410 371

tel./fax.:
58 531 60 81

4.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Paderewskiego 11
wania Ziemi Kociewskiej
83-200 Starogard Gd.
kmsolidarnosc@wp.pl

Ewa Ceroń Szmaglińska
511 308 337

513 977 973

5.

KM Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
w Lęborku

Aleksandra Werra
aleksandra.werra@wp.pl
600 352 863

59 862 16 69

6.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wycho- ul. Mickiewicza 12a
wania i Kultury w Chojnicach
89-600 Chojnice

Maciej Werra
mawerr@wp.pl
509 767 310

509 767 310

7.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Sambora 16
wania Ziemi Puckiej
84-100 Puck

Barbara
Bakun Czyżykowska
barbaraczyzyk@wp.pl
503 035 537

58 673 16 15

8.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Traugutta 7
wania Ziemi Kościerskiej
83-400 Kościerzyna
http://www.solidarnoscoswiatakna.pl
kontakt@solidarnoscoswiatakna.pl

Michał Gurowski
600 403 890

58 686 84 11

9.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- Szkoła Podstawowa nr 2
wania w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Tysiąclecia 5
solidarność.oswiaty@poczta.pl

Sławomir Lejk
slaweklejk@gmail.com
510 400 803

509 382 749

10.

KM NSZZ „Solidarność” Placówek Oświatowych Powia- ul. Gdańska 17/A
tu Tczewskiego
83-110 Tczew
powiattczewski.solidarnosc@wp.pl

Wiesława
Cejner Mania

798 574 138
533 730 530

11.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Dworcowa 5
wania w Wejherowie
84-200 Wejherowo
solidarnosc.wejherowo@gmail.com

Ewa Rocławska
509 786 546

790 554 442

12.

KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sopocie

Elżbieta Śliwińska
elzbieta.sliwinska@wp.pl
606 444 279

Tel./Fax.
58 551 63 82
58 551 18 15

13.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Witosa 10 A
wania w Malborku
82-200 Malbork

Maria Pawlikowska
pawllikowska@o2.pl
516 967 106

55 272 39 49

14.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- Zespół Szkół
wania Gminy Żukowo
83-209 Chwaszczyno
ul. Wybickiego 37

Maria Pikies
mram3@wp.pl

606 256 321

15.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Kościelna 6
wania w Rumi
84-230 Rumia

Danuta Wójcik
danutawojcik@o2.pl

501 357 829

16.

KM NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych Wybrzeża

Aleksandra Lewicka
alekslewicka@wp.pl

Szkoła:
58 301 85 40
608 050 123

17.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Na Zaborach 1
wania Gminy Brusy
89-632 Brusy

Aleksandra Turowska
olat@poczta.onet.pl

606 839 057

18.

KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. ks. A. Kowalkowskiego 6
wania w Czersku
89-6420 Rytel

Janusz Kitowski
januszkitowski@o2.pl

692 184 406

19.

KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kolbudach

Izabela Rułkowska
irulkowska@o2.pl
662 285 280

Szkoła:
58 682 72 24

20.

KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- SOSW Nr 2
wania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 dla
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
Niesłyszących
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo

Ludwika Szpunar
ludwikaszpunar1@wp.pl

Praca:
58 672 23 41
w.13
696 731 384

ul. B. Krzywoustego 1 (p.110)
84-300 Lębork

ul. Kazimierza Wielkiego 14
81-780 Sopot

ul. Gnilna 3
80-847 Gdańsk

ul. J. Wybickiego 33
83-050 Kolbudy
(Zespół Kszt.Podst. i Gimn.)
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21.

KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Redzie

22.

ul. Łąkowa 36/38
84-240 Reda
(Zespól Szkół nr1 )

Alina Kreft
alinakreft@wp.pl

603 540 737

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Gdańska 26
wania Ziemi Kartuskiej
83-300 Kartuzy

Piotr Zielke

602 766 573

23.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Szkolna 1
wania Gminy Przywidz
83-047 Przywidz
(Zespół Szkół nr 1)

Ewa Zielińska
ewa2222@gazeta.pl

508 335 925

24.

KZ Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„ Solidarność” w Kartuzach

ul. Piłsudskiego 10
83-300 Kartuzy
Szxkoła Podstawowa nr 1

Dorota Zarach
lemanczykdorota@wp.pl

780 095 050

25.

KZ NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

ul. Macieja Rataja
Rusocin
83-031 Łęgowo

Tomasz Klimczak
radnyklimczak@gmail.com

Szkoła:
58 683 49 59
605 099 050

26.

KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- Szkoła Podstawowa
wania w Goręczynie
ul. Szkolna 7
83-311 Goręczyno

Elżbieta Bugajna
elabugajna@gazeta.pl

Szkoła.
58 684 17 28
661 101 269

27.

KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników
Kuratorium Oświaty

ul. Legionów 130
81-472 Gdańsk
rafal.skrzypinski@kuratorium.gda.pl

Rafał Skrzypiński
r.skrzypinski.rs@gmail.com

607 724 893
58 669 34 28

28.

Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
w Nowym Stawie

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Gdańska 53
80-230 Nowy Staw

Bogumiła Jaszczyńska
bogumila.jaszczynska@
zs.nowystaw.pl

880 129 393

29.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. 11 Listopada 1
wania w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn
solidarnosc-kwidzyn@o2.pl

Grażyna Urbanowicz
grazkaurbanowicz@wp.pl

668 299 217

30.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Kasprowicza 3
wania w Sztumie
82-400 Sztum

Marzena Chrześcijańska
marzena.chrześcijanska@
onet.pl

724 712 853

31.

KM NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Dworze Gdańskim

Tomasz Szczotka
tomekszczotka12@tlen.pl

502 523 449

32.

KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Wzgórze Wolności 3
wania w ZSzZiO
83-300 Kartuzy

Iwona Cyrocka
iwonkac7@wp.pl

605 747 055

Danuta Wagner
dankawagner@gmail.com

600 812 628

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 2
82-100 Nowy Dwór Gdański

Komisja spoza Regionu Gdańskiego – uczestniczące w pracach Sekcji Gdańskiej
33.

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wycho- ul. Św. Wojciecha 2
wania w Bytowie
77-100 Rzepnica

Aktualizacja: 16 sierpnia 2018 r.

Patrz: strona internetowa
I. Sekcja regionalna: www.solidarnosc.gda.
pl/oswiata
Na stronie internetowej naszej Sekcji można znaleźć między innymi informacje o działaniach naszej Sekcji: decyzjach, komunikatach z rozmów z
kuratorium oświaty, z urzędem marszałkowskim,
organizowanych konferencjach i innych inicjatywach: szkoleniach, pomocy prawnej, konkursach, funduszu stypendialnym, itd.

II. Krajowa Sekcja: www.solidarnosc.org.
pl/oswiata
Na stronie internetowej Krajowej Sekcji znajdują
się decyzje i stanowiska Sekcji, bieżące informacje m. in. na temat rozmów z MEN, komunikaty
ze współpracy międzynarodowej Sekcji, itd.

III. Zarząd Regionu: www.solidarnosc.gda.pl
Na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego znajdują się materiały o bieżącej działalności związku w regionie gdańskim, informacje
o ofercie związku (biuro prawne, dział szkoleń,
dział rozwoju, dział programów europejskich),
są materiały �lmowe, jest podstrona poświęcona
historii, w tym Grudniowi 1970 na Wybrzeżu,
Sierpniowi 1980, strajkom z 1988 roku.

IV. Publikacje oświatowe
Sprawy oświatowe podejmowane są w części
edukacyjnej strony (w tym publikacje, artykuły
na temat zmian w edukacji oraz blog „Quo vadis
polska szkoło”): www.wojciechksiazek.wordpress.com
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Władze Sekcji
Podczas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 17 kwietnia 2018 roku w Gdańsku
przewodniczącym Sekcji na kadencję 2018 – 2022 został wybrany: Wojciech Książek – KM Puck.
Delegaci podjęli uchwałę, że Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w kadencji 2018 – 2022 będzie
liczyć 45 osób, w tym przewodniczący.
Członkami Rady Sekcji w kadencji 2018 – 2022 zostali wybrani:




































Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck,
Tadeusz Bielecki – KM Gdańsk,
Krzysztof Bigus – KM Chojnice,
Bożena Brauer – KM Gdańsk,
Elżbieta Bugajna - KZ Goręczyno,
Ewa Ceroń-Szmaglińska – KM Starogard Gdański,
Marzena Chrześcijańska – KM Sztum,
Joanna Czajkowska – KM Gdańsk,
Zofia Falgowska – KM Gdynia,
Piotr Gierszewski - KM Gdańsk,
Michał Gurowski – KM Kościerzyna,
Zdzisława Hacia – KM Gdynia,
Barbara Kamińska - KM Powiat Tczewski,
Renata Kamińska – KM Gdańsk,
Agnieszka Kempa – KM Pruszcz Gdański,
Anna Kiraga – KM Żukowo,
Janusz Kitowski – KM Czersk,
Tomasz Klimczak – KZ Rusocin,
Anna Kocik – KM Gdańsk,
Hanna Kowalewska-Minkiewicz – KM Gdańsk,
Alina Kreft – KM Reda,
Sławomir Lejk – KM Pruszcz Gdański,
Aleksandra Lewicka – KM Szkoły Artystyczne Wybrzeża,
Joanna Lewna-Winnicka – KM Tczew,
Alicja Olszewska – KM Tczew,
Mirosława Papke – KM Rumia,
Iwona Puchalska – KM Gdańsk,
Ewa Rocławska – KM Wejherowo,
Izabela Rułkowska – KM Kolbudy,
Rafał Skrzypiński – KZ Kuratorium,
Tomasz Szczotka – KM Nowy Dwór Gdański,
Dorota Szewczyk – KM Gdynia,
Ludwika Szpunar – KZ Wejherowo,
Agnieszka Szwejkowska-Kulpa – KM Gdynia,
Elżbieta Śliwińska – KM Sopot,












Aleksandra Turowska – KM Brusy,
Grażyna Urbanowicz – KM Kwidzyn,
Aleksandra Werra – KM Lębork,
Maciej Werra – KM Chojnice,
Jolanta Wichrowska – KM Starogard Gdański,
Piotr Wojciechowski – KM Wejherowo,
Janina Zawadzka – KM Malbork,
Ewa Zielińska – KM Przywidz,
Piotr Zielke – KM Kartuzy,
oraz Wojciech Książek – KM Puck (przewodniczący Sekcji).

Delegaci podjęli również uchwałę, że Komisja Rewizyjna w kadencji 2018 – 2022 będzie liczyć 5 osób.
Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Sekcji. W jej skład weszli:
 Zdzisław Brzeziński - KM Kościerzyna,
 Agnieszka Chaberek - KM Gdańsk,
 Małgorzata Gackowska – KM Gdynia,
 Piotr Gwit – KM Gdańsk,
 Teresa Szulc – KM Gdańsk.
Po ukonstytuowaniu się członkowie KR Sekcji na przewodniczącego wybrali Zdzisława Brzezińskiego, a na jego zastępcę Agnieszkę
Chaberek.
Rada Sekcji dokonała wyboru części Prezydium Sekcji. W jego
skład, oprócz przewodniczącego Sekcji weszły: Barbara Kamińska
(zastępca przewodniczącego Sekcji), Anna Kocik (zastępca przewodniczącego i skarbnik Sekcji), Hanna Minkiewicz (sekretarz Sekcji).
Skróty:
KM – Komisja Międzyzakładowa
KZ – Komisja Zakładowa

DYŻURY CZŁONKÓW PREZYDIUM SEKCJI
Wojciech Książek (przewodniczący): poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz.
10 – 14,
wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl tel. 58 308 44 22
Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego): wtorek (co drugi) w godz. 10 – 14,
baskam@zse.tcz.pl tel. 58 308 44 22
Anna Kocik (zastępca przewodniczącego, skarbnik): wtorek (co drugi), piątek w godz.
10 – 14,
annakocik@onet.eu tel. 58 308 44 22
Hanna Kowalewska-Minkiewicz (sekretarz): wtorek (co drugi) w godz. 10 – 14,
minkiewiczhania@wp.pl tel. 58 308 44 22
pozostali członkowie Prezydium Sekcji – w dniu zebrań Sekcji
Biuro Sekcji jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9 – 16, w piątki w
godz. 10 – 14 sekretariat – Krystyna Chojnowska, tel. 58 308 44 22, fax 58 308 42 01,
oswiata@solidarnosc.gda.pl

Myśli i cytaty edukacyjne










Nauczyciel to nie zawód, to powołanie,
Społeczeństwo, które nie szanuje swoich nauczycieli, skazane jest na bylejakość,
Jaki siew, taki plon,
Trudniej oduczyć niż nauczyć,
Należy kształcić takich obywateli, aby
im było dobrze i z nimi było dobrze
– z założeń Komisji Edukacji Narodowej, 1773,
Żebyśmy potrafili różnić się pięknie.
– Cyprian Kamil Norwid,
Europo, wróć do swoich korzeni – Jan
Paweł II.

„
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Spotkanie z minister edukacji
Fragmenty wystąpienia przewodniczącego Wojciecha Książka podczas
spotkania z minister edukacji narodowej Anną Zalewską w Gdańsku
2 lutego 2018 r.
Gdy dowiedzieliśmy się o propozycji spotkania z Panią Minister, nie ma co ukrywać, że
reakcje były różne. (…) Z jednej strony widzimy działania dobre, jak chociażby uregulowanie
pensum pedagogów, logopedów, wzmocnienie
roli kuratora przy decyzjach o sieci szkół, zmiany składu komisji wybierających dyrektorów. Za
to dziękujemy. Z drugiej strony mamy świadomość, że do tego spotkania dochodzi stosunkowo późno, że już zostały przyjęte i zmiany
ustawowe w Karcie nauczyciela (szczególnie
dyskusyjne w zakresie awansu i oceniania),
i ustawa budżetowa na 2018 r. ze wpisaną do
niej podwyżką o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r.
(czyli realnie o 3,75 proc. w skali roku). Nie spełniły się nasze oczekiwania, iż nastąpi wzrost
płac od 1 września 2017 r., gdy nauczyciele
musieli zmierzyć się z poważnymi zmianami programowymi, strukturalnymi, w myśl
zasady – nowe zadanie, zwiększone środki.
Nie nastąpiło to również od 1 stycznia 2018 r.
i to więcej niż o 5 proc.. Wielka szkoda i żal.
A grozi to też powrotem zjawiska selekcji negatywnej do pracy w szkolnictwie.

W Sekcji Gdańskiej staramy się widzieć
polską edukację jako dobro narodowe – ponadpartyjnie, ponadkadencyjnie. Stąd jesteśmy tutaj, stąd skierowaliśmy do Pani Minister zbiór kilkunastu ważnych problemów,
które czekają na rozwiązanie, na decyzje.
Przekażę to pismo raz jeszcze bezpośrednio
na ręce Pani Minister licząc, że otrzymamy
odpowiedź. Prosilibyśmy, aby sprawę potraktować honorowo. Trzeba mieć na uwadze,
że ucieczka od trudnych pytań grozi banałem. Chcielibyśmy móc przekazać naszym
członkom, (…), które ze zgłaszanych problemów uda się rozwiązać. A są wśród nich
i dotyczące potrzeby zwiększenia nakładów
na edukację, problem anonimizacji arkuszy
organizacyjnych, problem godzin pokarcianych i tzw. wolontariat pod presją, potrzeby
przywrócenia dodatkowych godzin płatnych,
poprawy dyscypliny szkolnej, wdrożenia standardów – tak dotyczących wyposażenia klas
jak i liczebności uczniów. Zwracamy uwagę
na potrzebę programu osłonowego, gdyż nie
wszędzie uda się utrzymać etaty, nie wszę-

Problemy szkolnictwa
artystycznego
Komunikat
7 listopada 2017 roku odbyło się
zebranie ws. problemów szkolnictwa
artystycznego, które zorganizowała
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Regionu Gdańskiego
we współpracy z Krajową Sekcją.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ze szkół muzycznych i plastycznych
w Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie, Chojnicach, Pucku, Wejherowie, Koszalinie, Białymstoku, Oleśnicy.
Gośćmi zebrania byli: Lidia Skrzyniarz
– dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Bożena
Krygier i Jacek Markanicz – starsi wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej – Region Pomorski, Henryk Ślusarski – zastępca
przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Roman Laskowski – członek Prezydium KSOiW. W zebraniu udział wzięli prawnicy Biura
Prawnego „S”: Bogumił Soczyński i Tomasz

Gryczan. Zespół wnioskowo-redakcyjny
pracował w składzie: Ewa Rocławska, Hanna Minkiewicz, Grażyna Trybułowska. Zebranie prowadzili: Wojciech Książek – przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego
i Anna Kocik – zastępca przewodniczącego
Sekcji Gdańskiej).
W trakcie zebrania poruszano m. in. problemy związane z:
 kwalifikacjami nauczycieli,
 wyborem dyrektorów szkół,
 problemach finansowych w szkołach
artystycznych.
Całość zgłoszonych spraw, problemów znajduje się m. in. na str. internetowej Sekcji. Wykaz
pytań, wniosków został przekazany – za pośrednictwem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” – do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z prośbą o komentarz i odpowiedzi.

dzie nastąpi wzrost liczby godzin, co w roku
szkolnym 2019/2020 może w szerszy sposób
dotknąć także pracowników administracji
i obsługi szkół. Trzeba mieć na uwadze, żeby
nie brzmiało to li tylko propagandowo, że podawanie danych ogólnych, statystycznych nie
zawsze oddaje prawdę o problemach danej
szkoły, o lękach ludzi o godziny, o pracę.
(…)
Nawiązuję do wydarzeń z najnowszej historii
także dlatego, że dla ludzi, którzy przeżyli Sierpień
1980 i powstanie NSZZ „Solidarność”, dla uczestników strajku szkolnego w 1993 roku, dla uczestników głodówki w 1994 roku, dla uczestników wielu
akcji protestacyjnych, tak ważnym celem był – i
pozostaje – mądry, etyczny wymiar szkoły, godny
status polskiego nauczyciela-wychowawcy, pracowników administracji i obsługi szkół, pracowników kuratoriów, wydziałów edukacji. Godny,
także w wymiarze finansowym. To jest ważny
kierunek działań Sekcji Gdańskiej. Apelujemy, by
to poczucie podmiotowości zapewniać w jak najszerszym wymiarze. Wspólnie musimy pamiętać,
że Naród, który nie szanuje swoich nauczycieli,
skazany jest na bylejakość, a także, że Dialog to
rozmawiać, a nie tylko o nim mówić.
Całość wystąpienia
na stronie internetowej Sekcji.

Hymn
Solidarności
Solidarni!
Nasz jest ten dzień
A jutro jest nieznane
Lecz żyjmy tak
Jak gdyby nasz był wiek.
Pod wolny kraj
Spokojny kładź fundament.
A jeśli ktoś nasz polski dom zapali
To każdy z nas gotowy musi być...
Bo lepiej byśmy stojąc umierali
Niż mamy klęcząc na kolanach – żyć.
Solidarni!
Nasz jest ten dzień
Zjednoczmy się
Bo jeden jest nasz cel.
Jerzy Narbutt
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Oferta Sekcji
Szkolenia, awans
zawodowy, ZFŚS, SiP

Społeczna Inspekcja Pracy

Sprawą niezwykle ważną dla Sekcji jest
oferta szkoleniowa.
W mijającym roku odbyły się w Jastrzębiej Górze także szkolenia oświatowe: Jak
korzystać z prawa? Negocjacje związkowe
(problemy prawa oświatowego, prawa pracy,
prawa związkowego).
W Sekcji bezpłatnych porad dla członków „S” ws. awansu zawodowego nauczycieli udzielają: Barbara Kamińska i Hanna
Kowalewska-Minkiewicz.
W „S” szkolenia organizuje m. in.:
 Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, Filia nr 3 w Gdyni. Więcej
na stronie: www.idn.gda.pl
 Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.gda.pl/dzialszkolen (to między innymi: „Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych”, „Rozwój
związku”, dla skarbników KM, dla
komisji rewizyjnych, dla społecznych inspektorów pracy).

Uwaga: w poszczególnych Komisjach
Zakładowych/Międzyzakładowych mogą
być organizowane szkolenia z zasad podziału, regulaminów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W siedzibie „S” comiesięcznie odbywają
się spotkania dla Społecznych Inspektorów
Pracy na temat najnowszych regulacji prawnych (organizuje się też – atrakcyjne cenowo
– szkolenia podstawowe dla SIP-owców).

Oferta zajęć z historii
NSZZ „Solidarność” w regionie gdańskim oferuje – bezpłatnie – przeprowadzenie zajęć dla grup młodzieży (w szkołach lub
w siedzibie „S” w Gdańsku – np. w trakcie
odwiedzin Placu Solidarności, Sali BHP
w Stoczni Gdańskiej). Proponowany temat:
poznanie faktów z najnowszej historii Polski, Grudzień 1970 roku, Sierpień 1980 roku,
z okresu stanu wojennego, strajków z 1988
roku.

Informator (kalendarz)
nauczycielski na rok
szkolny 2018/2019
Można zamawiać „ NAUCZYCIELSKI
INFORMATOR NA ROK SZKOLNY” (wy-

dawca: Stowarzyszenie Instytut Promocji
Nauczycieli „Solidarność”).
Informator ma format B6. Jest wzbogacony o odrębny notesik alfabetyczny.
Zamówienia można składać: tel./fax.
58/308-43-49, e-mail: przegladzamowienia@wp.pl
Atrakcyjna cena!
Uwaga: w ofercie także możliwość zamawiania dwutygodnika „S” oświatowej”:
„Przegląd Oświatowy”.

Zespół interwencyjny
w Gdańsku ds. mobbingu
Członkowie „Solidarności” oświatowej w
regionie gdańskim mogą korzystać z pomocy Zespołu, który powołała „S” oświatowa w
Gdańsku: www.solidarnosc.pomorze.pl.
Zjawisko mobbingu, niestety, czasami występuje także w szkołach. Zespół ma za sobą udane interwencje w indywidualnych sprawach
członków „S” (przypominamy, że zapisy dotyczące mobbingu są już w Kodeksie Pracy).
Występujące problemy można zgłaszać
– za pośrednictwem przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej danej struktury „S”
oświatowej – na adres: Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.: 58 308 47 25 fax: 58 308 47
26, mail: biuro@solidarnosc.pomorze.pl

Karta Nauczyciela
Szanowni Nauczyciele, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oświatowego,
redakcja „Przeglądu Oświatowego” przygotowuje aktualną

Kartę Nauczyciela
ze szczegółowym komentarzem mecenasa Bogumiła Soczyńskiego.

W tekście jednolitym Karty Nauczyciela wyróżniono pogrubionym drukiem wszystkie zmiany wprowadzone
ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), łącznie
z tymi, które wchodzą w życie 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. oraz 1 września 2020 roku.
Natomiast drukiem pochyłym wyróżniono fragmenty tekstu, które obowiązują do czasu wejścia w życie wyżej
wymienionych zmian, czyli odpowiednio do: 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. oraz 1 września 2020 roku.
Dodatkowo wszystkie zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zostały opatrzone
przypisami ułatwiającymi korzystanie z tekstu Karty.
Wszystkich zainteresowanych niniejszym wydaniem prosimy o pilne składanie zamówień w celu ustalenia
potrzebnego nakładu. Dystrybucję planujemy w drugiej połowie marca.

Cena jednego egzemplarza 8,50 zł brutto.

Zamówienia przyjmujemy drogą e-mailową. Odbiorca pokrywa koszt przesyłki.
e-mail: przegladzamowienia@wp.pl
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Adresy biur
Regionu Gdańskiego
Dział Szkoleń ZR 58 308 42 76,
58 305 54 79
e-mail: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
Dział Organizacji i Rozwoju Związku
58 308 44 54 lub 58 301 04 44 e-mail:
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl oraz
dzial.rozwoju@solidarnosc.gda.pl

BIURO PRAWNE
Przypominamy, że „Solidarność” Regionu Gdańskiego zatrudnia prawników, którzy
udzielają bezpłatnie porad i wyłącznie członkom Związku NSZZ „Solidarność” z aktualną
legitymacją związkową (można ją otrzymać lub uaktualnić w swoich organizacjach związkowych). Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny
(udział w sprawach sądowych) – tel. 58/308-42-74 lub 58/308-44-69.
Uwaga: w sprawach związanych z oświatą, w dniach obrad Rady Sekcji, przyjmuje także
prawnik – Tomasz Gryczan. Istnieje możliwość ustalenia wyjazdu i dyżuru Pana Mecenasa w danej organizacji związkowej (np. część wspólna dla członków „S” i ew. porady
indywidualne).

Dział Informacji 58 308 42 72 e-mail:
magazyn@solidarnosc.gda.pl
Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów 58 308 42 70, e-mail: emeryci@solidarnosc.gda.pl
Biuro Pracy 58 301 34 67, 58 308 43 47
e- mail: biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

Biura Oddziałów ZR
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 502 17
285
Gdynia, ul. Śląska 52, tel. 515 240 490;
gdynia@solidarnosc.gda.pl

radca prawny
Iwona
Jarosz- Lipkowska
radca prawny
Joanna
Kobus-Michalewska
radca prawny
Tomasz Wiecki
doradca prawny
Łukasz Sulej

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-10.00

8.00-16.00

----

9.00-16.00

-----

----

8.30-11.00

11.00-17.00
Oddział
Gdynia

8.30 -16.00

-----

9.00-15,00

------

9.00-15.00

----

9.00-14.00

----

12.00-15.00

8.30-16.00

----

8.00-15.00

8.30-16.00

9.00-16.00

8.30-15.30

9.00-15.30

9.00-15.00
Oddział
Gdynia

Kartuzy, ul. Hallera 1, tel. 502 172 289,
Kościerzyna, ul. Traugutta 7, tel. 502 172
282, jozefr@poczta.onet.pl
Lębork, ul. B. Krzywoustego 1, tel. 663
775 705, jak.stan@gmail.com
Malbork, Plac Słowiański 4, tel. 516 059
047, malbork@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16, tel. 502 172 281
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11, tel.
502 172 281, starograd@solidarnosc.gda.pl
Tczew, ul. Podmurna 11, tel. 506 074 609
tczew@solidarnosc.gda.pl
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1,
tel. 502 486 003

Biuletyn
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24,
tel.: 58 308 44 22, fax: 58 308 42 01,
oswiata@solidarnosc.gda.pl
Redakcja: Anna Kocik, Wojciech Książek
Opracowanie graficzne i skad: Ryszard Kuźma
druk: drukomania.pl.
Numer zamknięto 17 sierpnia 2018 roku.

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz

Uwaga: W wykazie dyżurów mogę zachodzić zmiany – aktualny jest na
www.solidarnosc.gda.pl

Ciekawostki na 100-lecie niepodległości Polski

Szkoła w II RP

Odzyskująca niepodległość Polska musiała zmierzyć się z ogromnymi dysproporcjami w rozwoju ziem zagarniętych przez
poszczególnych zaborców. Szkoła nie była
wyjątkiem. W województwach zachodnich
nauczaniem początkowym było objętych
94,7 proc. dzieci, w centralnych 66,2 proc.,
a we wschodnich już tylko 34,7 proc.
Wiele szkół, zwłaszcza wiejskich, zatrudniało tylko jednego lub dwoje nauczycieli.
Ostatecznie wprowadzono obowiązkową
szkołę podstawową dla wszystkich dzieci
od 7 do 14 roku życia. Szkołą średnią było
ośmioklasowe gimnazjum zakończone

maturą umożliwiającą podjęcie studiów
wyższych. Tę strukturę zmieniła reforma
z 1932 roku, która utrzymała obowiązek
uczęszczania do szkoły przez siedem lat,
ale egzamin dający możliwość kontynuacji
nauki w gimnazjum odbywał się po szóstej
klasie, siódma była przeznaczona dla tych,
którzy zamierzali zakończyć naukę na poziomie podstawowym. Żeby dostać się na
studia, gimnazjalista musiał ukończyć jeszcze dwuletnie liceum. Problemy finansowe
i mała liczba nauczycieli sprawiały, że wiele
dzieci nie wypełniało teoretycznego obowiązku szkolnego.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
•
•
•
•
•

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.
zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
ferie zimowe w województwie pomorskim: 11 – 24 lutego 2019 r.
wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.
zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

