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PETYCJA
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” żąda podwyższenia
wynagrodzeń nauczycieli o 15 % w 2019 r. Od wielu lat oczekujemy od rządu RP
podniesienia rangi społecznej zawodu nauczyciela, a jednym z jej wyznaczników jest
adekwatny poziom wynagrodzenia. Od kilkunastu lat relacja płacy nauczycieli w stosunku
do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej drastycznie spada.
Nasz Związek wielokrotnie postulował powiązanie wynagrodzeń nauczycieli
z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i odejście od uznaniowości.
Nowe przepisy zmiany prawa oświatowego już w fazie projektów wzbudziły nasz ogromny
sprzeciw. W wyniku reformy nauczycielom przybyło wiele dodatkowych obowiązków,
a jeszcze wydłużono awans zawodowy, opóźniając możliwość dojścia do wyższych stawek
wynagrodzenia. Uzyskanie najwyższego stopnia zawodowego dla nauczycieli
rozpoczynających karierę zawodową w nowym systemie będzie możliwe dopiero po 15
latach. Tym samym poprzez wydłużenie awansu straci on prawie 100 tys. zł.
(uwzględniając kwotę bazową obowiązującą od 1 kwietnia br., a każda jej waloryzacja tę
stratę powiększa).
Zaproponowano nam ponadto system oceniania pracy nauczycieli, który jest
niemiarodajny, wręcz arbitralny i nieprzystający do rzeczywistości szkolnej. I nie pomoże
tu dodatek 500+ dla „najlepszych” nauczycieli. Regulamin jego przyznawania, inny w
każdej szkole, wzbudza wiele kontrowersji w naszym środowisku.
Mimo trwających 3 lata negocjacji z Ministerstwem, nieuregulowany został przepis art. 42
ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, tzw. godzin karcianych, czyli świadczenia przez
nauczycieli nieodpłatnej pracy. Likwidacja „godzin karcianych” była przedmiotem
oczekiwania i znalazła się w programie rządu RP do szybkiej realizacji. Jednak
rozwiązania prawne wprowadzone przez MEN w praktyce okazały się nieskuteczne.
Konkretna propozycja zmiany tego przepisu, zaproponowana przez KSOiW, nie została
uwzględniona.
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W związku z brakiem zadowalających efektów z prowadzonego dialogu domagamy się
realizacji przedstawionych poniżej postulatów:
1. Wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli w wysokości 15 %
od 1 stycznia 2019 roku.
2. zmiana systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych.
3. Usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli
i awansu zawodowego.
4. Likwidacji godzin karcianych.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się podjęcia
natychmiastowych działań, prowadzących do realizacji powyższych oczekiwań naszego
środowiska. W przypadku braku porozumienia w tej sprawie jesteśmy gotowi podjąć
dalsze działania protestacyjne.

Z poważaniem
Ryszard Proksa
przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

2

