Sekcja Krajowa
Oświaty i Wychowania

NSZZ

Afiliant 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel.(58)308 44 59, 308 42 78, 308 42 86, fax (58) 308 42 77
edukacja@solidarnosc.org.pl
www.solidarnosc.org.pl/oswiata

KOMUNIKAT
z posiedzenia Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
w dniach 16-17 stycznia 2013 r. w Warszawie
Sytuacja pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, problemy
tzw. „małych szkół”, planowany strajk solidarnościowy na Śląsku, nowy projekt
ETUCE z zakresu bezpieczeństwa, obecna sytuacja w sektorze edukacyjnym,
współpraca z nowym prawnikiem – to główne tematy obrad Prezydium SKOiW
NSZZ „S”.
Prezydium SKOiW omówiło aktualną sytuację w sprawie Karty Nauczyciela
i Ustawy o systemie oświaty, zwracając uwagę na fakt, iż pomimo wcześniejszych
ustaleń, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przedstawiło żadnych propozycji zmian
w/w dokumentach. Sekcja Krajowa otrzymała zaproszenia na najbliższe Komisje
Sejmowe dotyczące Nadzoru Pedagogicznego oraz współpracy z NGO (organizacje
pozarządowe), w których będą uczestniczyli nasi przedstawiciele: Ewa Roszyk
i Lesław Ordon. Spotkania odbędą się w dniach 23 i 24 stycznia b.r.
Sekcja Krajowa zatrudniła nowego prawnika – Tomasza Gryczana, który będzie
wspierał Pana Mecenasa Soczyńskiego i specjalizował się pod jego opieką w prawie
oświatowym.
Prezydium SKOiW zajęło się także problemami: utraty statusu nauczyciela
przez pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministerstwu
Pracy i Polityki Społecznej oraz problemem tzw. „małych szkół”, nauczycieli klas
zerowych, a także pracowników pedagogicznych niebędących nauczycielami. Projekty
stanowisk dotyczących tych zagadnień zostaną przedstawione na najbliżej Radzie
Sekcji Krajowej w Krakowie.
W związku z planowanym strajkiem solidarnościowym na Śląsku, członkowie
Prezydium opracowali stanowisko popierające cele strajku i nawołujące do włączenia
się środowiska oświatowego w prowadzoną akcję.
Omówiono także stan przygotowań prowadzonego od wielu lat projektu polskoniemieckiego „Akademia Letnia Mazury” dla nauczycieli w Nowej Kaletce latem

2013 roku. Został przedstawiony wstępny program spotkania oraz stan rozmów
z GEW i Fundacją Friedricha Eberta.
Prezydium podjęło również kwestię zaangażowania się w nowy projekt ETUCE
z zakresu zdrowych i bezpiecznych warunków pracy w szkole - więcej informacji
o projekcie na stronie internetowej Sekcji.
Prezydium zdecydowało

o

objęciu

honorowym patronatem

konkursu

historyczno- literackiego „Żołnierzy Wyklętych” oraz rozpropagowaniu idei konkursu
w związkowych mediach i wśród członków Związku.
Prezydium SKOiW opracowało wstępny program upamiętnienia XX-lecia
Strajku Nauczycieli. Zostaną przygotowane materiały oraz wspomnienia uczestników
strajku, które zostaną opublikowane w Przeglądzie Oświatowym.
Członkowie Prezydium zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z Platformy
Usług Administracji Publicznej. Po założeniu specjalnego konta będzie można
wysyłać drogą mailową pisma i zapytania do różnych instytucji publicznych o takiej
samej mocy prawnej, co pisma wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru. Ułatwi to z pewnością prace Sekcji. Omówiono również kwestie serwera i
domeny internetowej Sekcji Krajowej.
Prezydium Sekcji Krajowej podjęło decyzję o wysłaniu pisma do tych
Zarządów Regionu, których Sekcje Regionalne Oświaty i Wychowania NSZZ „S”
niedopełniły obowiązku poinformowania o liczbie członków. Brak takiej informacji
skutkuje poważnymi konsekwencjami finansowymi dla całej Sekcji.
Przypominamy, że kolejna Rada Sekcji odbędzie się w dniach 21-22 lutego br.
w Krakowie.
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