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Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Drogie Koleżanki i Koledzy,
serdecznie dziękuję za kolejny rok wspólnej pracy związanej z wdrażaniem
reformy edukacji.
Doceniam Państwa rolę w funkcjonowaniu szkoły, dlatego robię wszystko,
by poprawić warunki pracy i zapewnić Wam optymalny rozwój zawodowy.
Nauczycielskie związki zawodowe są dla mnie bardzo ważnym partnerem,
dlatego z uwagą wsłuchuję się w ich opinie, aby przyjęte rozwiązania
jak najlepiej odpowiadały rzeczywistym potrzebom i wyzwaniom.
Odpowiadając na Państwa postulaty, od stycznia 2019 r. podejmę,
we współpracy z nauczycielskimi związkami zawodowymi, działania
zmierzające do zmiany przepisów Karty Nauczyciela dotyczących oceny pracy
oraz zasad przyznawania dodatku za wyróżniającą pracę. Powrócimy
do wcześniejszych zasad oceny pracy, natomiast o dodatek za wyróżniającą
pracę będą się mogli ubiegać wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień
awansu zawodowego.
Wspólnie ze związkami zawodowymi przyglądamy się, jak są realizowane
przepisy o czasie pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych.
Ponieważ docierają do mnie głosy o nieprawidłowościach, dlatego podjęłam
decyzję o zmianie przepisów w tym zakresie. W związku z tym zwiększę
w ramowych planach nauczania liczbę godzin do dyspozycji dyrektora,
aby wzmocnić finansowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania
ucznia.
Doceniam znaczenie Państwa bezpośredniej pracy z uczniami, dlatego
podejmę starania, by ograniczyć do niezbędnego minimum obowiązek
tworzenia nadmiernej dokumentacji szkolnej.

Drodzy Nauczyciele, ranga naszego zawodu, jego społeczne znaczenie oraz
odpowiedzialna praca na rzecz młodego pokolenia zasługują na godne
wynagrodzenie. Dlatego od początku mojej kadencji dokładam wszelkich
starań o sukcesywne podwyższanie płac nauczycielskich. Po pięcioletniej
przerwie, w 2017 roku, po raz pierwszy otrzymaliście zwaloryzowane
wynagrodzenie. W ciągu kolejnych 2 lat Państwa wynagrodzenia wzrosną
łącznie o 15,8 proc: w kończącym się roku płace wzrosły o 5,35 proc,
do stycznia 2019 r. otrzymacie kolejne 5 proc. podwyżki, a następny wzrost
płac nastąpi w styczniu 2020 r.
Jeszcze raz dziękuję za Waszą odpowiedzialną pracę. Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia życzę, aby ten szczególny czas w roku upłynął w radości i pokoju,
w gronie rodziny i najbliższych. W nadchodzącym Nowym Roku życzę
wszelkiej pomyślności, powodzenia i szczęścia każdego dnia.
Z wyrazami najwyższego szacunku
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