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Obradował Zarząd Krajowy Związku!
10 i 11 czerwca 2019 r. w
Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w
Bydgoszczy miało miejsce
VI posiedzenia Zarządu Krajowego Wolnego Związku
Zawodowego „Solidarność –
Oświata.
Oprócz większości
członków Zarządu Krajowego w posiedzeniu, z głosem
doradczym, uczestniczyli:
K.
PawlaczykS k r z y p c z y ń s k a
(przewodnicząca Komisji
Młodych)
- L. Prus (sekretarz Biura
Związku)
- P. Garley (KM Białystok),
M. Brzeski (KM Białystok),
G. Magdziak (KM Gryfino).
Obrady toczyły się
ponadto w obecności Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku
Członkowie Zarządu powołali dwie Komisje:
- Skrutacyjną - A. ZiomekLewicka, D. Dziatkowiak, B.
Belicka (11.06.2019 r.) oraz
- Uchwał i Wniosków — K.
Strzelecka, T. Szymankiewicz.
Przewodniczący Związku
Sławomir Wittkowicz przedstawił obszerną i wyczerpującą informację z działalności Prezydium Zarządu Krajowego w okresie od ostatniego posiedzenia ZK, tj. od
23 kwietnia 2019 r. Również
bardzo merytorycznie omówił rezultaty konferencji
ISTP-OECD w Helsinkach,
pod nieobecność uczestniczącej w tej konferencji Dagmary Iwanciw.

Członkowie Zarządu zostali
też zapoznani z wynikami
kontroli Krajowej Komisji
Rewizyjnej z maja i czerwca
tego roku, a także ze sprawozdaniem finansowym za
2018 rok oraz z rozliczeniem
Funduszu Strajkowego.
Oprócz tego dyskutowano na
takie tematy jak:
Sytuacja po decyzji o zawieszeniu ogólnopolskiego strajku w oświacie,
Dalsze decyzje w sprawie
działań Związku,
„Okrągły stół edukacyjny”
organizowany przez Radę
Dialogu Społecznego.
W rezultacie Zarząd
Krajowy podjął trzy uchwały, w tym tę najważniejszą,
uchwałę Nr 34/IV - zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2018 r.
Inne ustalenia Zarządu Krajowego to:
- Przeprowadzenie ankiety
sondażowej wśród członków
Związku dotyczącej:
- Propozycji zmiany nazwy
Związku lub utrzymania dotychczasowej nazwy,
ustalenia 8-godzinnego dnia
pracy nauczyciela w szkole
(stanowisko pracy i realizacja obowiązków w szkole),
Negatywne stanowisko w
sprawie poselskiego (PiS)
projektu zmian w Karcie
Nauczyciela - w części wykraczającej poza porozumienie z 07.04.2019 r.
Należy przy okazji dopowiedzieć, że projekt ten, jako
poselski, bez przeprowadzenia konsultacji ze związkami

zawodowymi, stał się obowiązującym prawem 13
czerwca tego roku i zawiera
cztery ustalenia z 7 kwietnia
2019 r., tj.:
1.
2.

3.
4.

wdrożenie od 01.09
podwyżki o 9,6% ,
ustalenie minimalnej
stawki dla wychowawców na poziomie
300 zł (chcieliśmy
500) ,
powrót do starych
zasad awansu zawodowego,
powrót do starych
zasad oceny pracy
n a u c z yc i e l a
(likwidacja oceny
wyróżniającej, likwidacja obligatoryjności
dokonywania oceny
co 3 lata, likwidacja
dodatku za wyróżniającą pracę).

Ponadto, w projekcie znalazły się nigdy wcześniej nie
sygnalizowane i niekonsultowane zmiany zwiększające
uprawnienia Rzecznika Praw
Dziecka w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej
nauczycieli.
W tej sprawie nasz Związek
podejmie interwencje na
poziomie prac senackich
(26.06) i, ewentualnie,
u Prezydenta RP
Następne posiedzenie Zarządu Krajowego: wrzesień
2019 r.
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Refleksje na koniec roku szkolnego...
I minął, a właściwie mija, bo tak naprawdę kończy się przecież 31
sierpnia. To był trudny
rok. Nie da się ukryć.
Strajk - to jeden
trud...Nie o nim chcę
jednak dziś pisać. Zostawiam temat.
W
każdym nauczycielu zapewne on wciąż jest,
ale... Są w nas też inne
tematy, inne trudy...
Nauczycielska rzeczywistość końca roku.
Stres, stres, stres. Niepewność, jak poszły egzaminy... Niepewność,
jakie wystawić oceny...,
czy nasze propozycje są
właściwe, jak pomóc
tym uczniom, którym
nie szło zbyt dobrze, czy
pozostawiać na drugi
rok w tej samej klasie,
jak dopomóc w zdobyciu "paska", jak ocenić
zachowanie - sukcesów
mnóstwo, ale... swoje za
uszami ma... Naprawdę
nie jest to łatwe. Nie
narzekam. Tak było i
będzie. Do tego szczere
spojrzenie w głąb - czy

zrealizowałam wszystko, co powinnam…, a
co jeśli nie utrwaliłam?
Czy wybory, których
dokonywałam, były
właściwe? Pytanie za
pytaniem... Nieprzespane noce - bo tak dużo
do robienia, bo stres...
A tu jeszcze wypisywanie świadectw, jeszcze
nagrody, jeszcze pożegnania, jeszcze program
na zakończenie... I jeszcze gdzieś w tym
wszystkim u wielu z
nas własne dzieci...
Damy radę? Pewnie, że
tak. Jak nie my, to kto?
Damy radę, choćbyśmy
mieli paść ze zmęczenia
po wszystkich uroczystościach. Jeszcze zmobilizujemy się na rady
podsumowujące, na porządkowanie pracowni
i... powoli zaczniemy
otwierać nasze umysły i
ciała na wakacje. Długo
będzie to trwało. Zbyt
wiele w sobie nosimy.
Myślę, że przynajmniej
dwa tygodnie będziemy
się przestawiać na tę

nową rzeczywistość.
Gratuluję nam każdej
udanej lekcji, każdego
nowego pomysłu, każdego małego kroczku
uczynionego przez tych
najsłabszych uczniów i
każdego sukcesu tych
najlepszych. Gratuluję
dotrwania do dziś. Gratuluję dobrych rozmów
z uczniami, codziennej
wymiany uśmiechów i
spojrzeń sympatii. Gratuluję siły i mądrości w
rozwiązywaniu konfliktów klasowych, w wychowywaniu dzieci i
młodzieży. Gratuluję
każdej owocnej rozmowy z rodzicami i niegasnącej nadziei na kolejne owocne dyskusje.
Gratuluję w miarę spokojnego wytrwania w
burzy emocji i napięć
ludzkich.
Życzę prawdziwego,
głębokiego wytchnienia. Róbmy w wakacje
to, co lubimy. Zostawmy szkolną rzeczywistość. Zresetujmy się.
Niedługo przecież no-

wy rok szkolny... Nowe wyzwania, problemy, bieg codzienny i
stres.
Dumna jestem z tego,
że nauczam, że mam
tak duży wpływ na
młode pokolenie. Wierzę, że młodzi ludzie zaowocują w
przyszłości tym, co
próbowałam, co starałam się im przekazać
swoim nauczaniem, ale
i postawą, na lekcjach i
poza nimi, na wycieczkach, na przerwach, na
portalach społecznościowych. Moi nauczyciele też mieli na mnie
wpływ. Uczennicą będąc wprawdzie nie garnęłam się do tego, by
wołać za nimi: "O, Kapitanie, mój, Kapitanie!". Kapitanami jednak byli. I ja też, mam
nadzieję, takim kapitanem w końcu się okażę, chociaż w maleńkim stopniu.
Niech takie przeświadczenie zrodzi się dziś w
każdym czytającym ten

Wiersz dedykowany uczniom kończącym edukację...
Poczuj mnie - mówi
życie.
Poczuj, póki jeszcze
jest czas.
Już niedługo skończę
się
i ty też się skończysz.
Umrzemy.
Nie tak prosto i zwyczajnie.

Nie tak kolorowo i
radośnie jak drzewa.
Śmierć tylko przez
chwilę odbije się w
naszych twarzach,
znieruchomiałych od
bólu? z radości? - nie
wiem.
Jednak...
Poczuj mnie. Proszę.

Zaśpiewaj, namaluj,
napisz.
Niech chociaż jedna
chwila mnie,
jedna, jedyna
ocaleje dzięki tobie.
Poczuj.
I nie płacz już.
Chodźmy dalej pod
rękę tą niekończącą

się drogą,
która - gdy nie ocalisz chociaż chwilipoprowadzi nas donikąd.
MŁ-S

