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KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania Prezydium Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej
19 maja 2016 r.

Minister edukacji Anna Zalewska będzie gościem Walnego Zebrania Delegatów Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. W ramach Dialogu
Społecznego powstanie specjalny zespół ds. edukacji. MEN oświadcza, że nie ma podstaw
prawnych, aby zmuszać nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych.

Minister Anna Zalewska będzie gościem WZD KSOiW we Wrocławiu. Dzień wcześniej,
podczas

ogólnopolskiej konferencji

„Standardy pracy nauczyciela” Ministerstwo Edukacji

Narodowej będzie reprezentować wiceminister Teresa Wargocka.
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał postulat NSZZ „Solidarność”
o wzroście wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2017 r. i zwrócił uwagę na konieczność
doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 po likwidacji tzw. godzin karcianych.
Minister Anna Zalewska poinformowała, że zwróciła się do Piotra Dudy –
przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego o utworzenie „podstolika” do spraw edukacji
z udziałem MEN, przedstawicieli korporacji samorządowych i związków zawodowych.
Ten specjalny zespół zająłby się m.in. tematem wynagrodzeń w oświacie i realizacją art. 42 ust. 2
pkt 2 Karty Nauczyciela. Jednocześnie minister Anna Zalewska oświadczyła, że nie ma podstaw
prawnych, aby nauczyciele prowadzili nieodpłatnie dodatkowe (poza pensum) zajęcia
dydaktyczne. O przypadkach nadużyć w tym zakresie NSZZ „Solidarność” będzie informował
Ministerstwo Edukacji. Ewentualne przypadki zarządzeń organów wykonawczych jednostek
samorządu terytorialnego nakłaniające dyrektorów szkół do planowania dodatkowych godzin
zajęć dydaktycznych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 powinny być
zaskarżane do wojewodów. Minister Zalewska zadeklarowała, iż w sprawie zmienionego art. 42
ust. 2. pkt. 2 Karty Nauczyciela i pojawiających się informacji o nadinterpretacji tego artykułu

po likwidacji „godzin karcianych” będzie rozmawiała 2 czerwca br. podczas konferencji
z udziałem samorządów.
Minister Anna Zalewska poinformowała także, że MEN pracuje nad zmianą ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kierunku objęcia sześciolatków subwencją
oświatową i wsparcia małych szkół. Przygotowywana jest odrębna ustawa o nadzorze
pedagogicznym. Do 15 czerwca br. kuratorzy oświaty mają przygotować założenia do tej ustawy.
Członkowie Prezydium KSOiW postulowali zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty,
m.in. w zakresie opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół.
Przewodniczący Ryszard Proksa przypomniał o sprawie przywrócenia ustawowego zapisu
o wysokości pensum nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów. Pani
minister Anna Zalewska stwierdziła, że trwają rozmowy w tej sprawie z tą grupą nauczycieli.
NSZZ „Solidarność” przedstawi swoją propozycję wysokości pensum tych pracowników oświaty.
Członkowie Prezydium KSOiW poruszyli także kwestię wynagrodzeń pracowników
administracji i obsługi szkół, w tym niekorzystnego, zwłaszcza dla dłużej pracujących, wliczania
dodatku za wysługę lat do ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Minister Anna Zalewska
ma rozmawiać na ten temat z minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską.
Ponadto przedstawiciele KSOiW poruszyli:
-

problem pensum nauczycieli wspomagających w oddziałach integracyjnych, których

obowiązkowy wymiar czasu pracy, zdaniem NSZZ „Solidarność”, powinien być taki sam jak
nauczycieli prowadzących,
- kwestię objęcia świadczeniem kompensacyjnym nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego,
- sprawę objęcia Kartą Nauczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali:
przewodniczący Ryszard Proksa, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Lesław Ordon,
Jerzy Ewertowski, Zbigniew Świerczek, Andrzej Piegutkowski i Wojciech Jaranowski.
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