
Kalendarium działań  

Prezydium  

Krajowej Sekcji Oświaty  

i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”  
  w okresie od 25 listopada 2020 r.  

do 17 lutego 2021 r. 



Posiedzenia Prezydium 

KSOiW 

- 8 spotkań 

- tematyka 

 



 

 

 

Spotkanie Prezydium  

z Ministrem Edukacji i Nauki  

 

 

 

 9 – 10 grudnia 2020 r. 

• nauczyciele w 1 grupie programu szczepień 

• realizacja Porozumienia, system wynagradzania 

• wzmocnienie roli kuratoriów oświaty 

• edukacja włączająca 



Edukacja włączająca 

16.12.2020 

udział w konferencji dot. edukacji włączającej 

 

26.01.2021 

spotkanie z  Sekretarzem Stanu M. Machałek 

 

08.02.2021 

udział w e-spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym 

– „Model funkcjonowania Specjalistycznych 

Centrów Wspierających Edukację Włączającą” 

(woj. małopolskie) 



Zintegrowany System 

Kwalifikacji 
07.12.2020  

udział w spotkaniu podsumowującym debatę 

publiczną Zintegrowany System Kwalifikacji – 

most łączący edukację i rynek pracy  

 

11.12.2020  

udział w posiedzeniu Rady Interesariuszy ZSK  

 

14.12.2020  

udział w posiedzeniu Rady Interesariuszy ZSK 



Warsztaty eksperckie 

01.12.2020  

Udział w warsztatach eksperckich projektu 

partnerskiego Komisji Krajowej  

„Schematy Dialogu Społecznego  

dla Godnej Pracy w sektorze publicznym  

na poziomie samorządów”  



Sejmowa Komisja 

Edukacji, Nauki  

i Młodzieży  

11.12.2020  

udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży  

- apel o testowanie i szczepienia  

dla pracowników oświaty 

- czas i warunki pracy nauczycieli w pracy zdalnej 
 

17.02.2021 

udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży 

- informacja NIK o wynikach kontroli kształcenia 

w szkołach specjalnych 

 

 



Rada Dialogu 

Społecznego 

 

28.01.2021  

udział w plenarnym posiedzeniu Rady 

Dialogu Społecznego 

- brak realizacji Porozumienia z 2019 r. 

- biurokracja w czasie zdalnego nauczania 

- projekt zmian dot. edukacji włączającej 
 



Odznaczenia, nagrody 

13.01.2021  

uzgodnienie regulaminu przyznawania 

odznaczeń i nagród w Ministerstwie 

Edukacji i Nauki 

 

10.02.2021  

uzgodnienie podziału ZFŚS i nagród dla 

szkół artystycznych w Centrum Edukacji 

Artystycznej 
 



Prezydium w strukturach 

międzynarodowych 

18.01.2021  

udział w seminarium Europejskiego Komitetu 

Związków Zawodowych (ETUCE) w przedmiocie 

edukacji włączającej 

 

21 - 22.01.2021  

udział w posiedzeniu Grupy Roboczej Platformy 

Edukacyjnej EZA  

 

27.01.2021  

udział w spotkaniu z przedstawicielami Europejskiej 

Agencji Bezpieczeństwa  

i Zdrowia Pracy  

 



Podsumowanie 

• Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni w 1 grupie 

programu szczepień 

• Umożliwienie uzyskania szybszej ochrony przed 

COVID-19 pracownikom administracji i obsługi  

w placówkach oświatowych 

• Zdecydowane działania w walce o prawa młodzieży 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich 

nauczycieli, ograniczenie negatywnych skutków 

reformy 

• Poprawa warunków pracy nauczycieli realizujących 

zdalne nauczanie: ochrona wizerunku i dóbr 

osobistych pracowników oświaty, godziny 

ponadwymiarowe 

 



Dziękuję za uwagę! 

Ryszard Proksa 

 


