
 

 

 

 
                   

 INFORMATOR  DO  UŻYTKU   WEWNĘTRZNEGO       NR 2 wrzesień 2015 

 
WAŻNE!!!   OD 1 WRZEŚNIA 2015 roku WZNAWIAMY PROTEST! 

25 sierpnia 2015 roku Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego podjęło uchwałę o 

wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z dniem 

1 września 2015 r. W ramach akcji protestacyjnej ZNP wchodzi w spór z rządem RP. Jest to konsekwencja 

niespełnienia do 24 sierpnia 2015r.postulatów ZNP. Brak podjęcia merytorycznych rozmów przez rząd 

uruchomienia procedurę określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Szczegóły we Wkładce 

„Nasza Tablica” nr 5 w „Głosie Nauczycielskim” z 2 września 2015 r.  

Zobowiązuje się Prezesów Ognisk ZNP do oflagowania szkół i placówek oświatowych. 

 
UROCZYSTOŚĆ PRZY POMNIKU TON-U 

1 września 2015 r. odbyły się – jak co roku – uroczystości ZNP upamiętniające nauczycieli TON-u. 

Zgromadzeni oddali hołd nauczycielom tajnego nauczania i złożyli kwiaty w obecności Kompanii Honorowej 

Wojska Polskiego. Natomiast młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 279 z Pragi-Południe wystąpiła z 

programem artystycznym – składamy podziękowanie Pani Zofii Filip, dyrektorowi szkoły, nauczycielom i 

dzieciom za przygotowanie ujmującego za serce programu. Dziękujemy również…. za wystawienie Pocztu 

Sztandarowego i wszystkim naszym członkom za uczestnictwo w uroczystości. 

 
PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

W wyniku starań podjętych przez Oddział w naszych dzielnicach wzrastają wynagrodzenia pracowników 

administracji i obsługi. I tak:  

- Praga Południe – 120 zł średnio na etat od września 2015 roku; 

- Wawer – 250 zł średnio na etat z wyrównaniem od lipca; 

- Wesoła – 200 zł na średnio etat z wyrównaniem od. 

 

RAZEM DLA EDUKACJI! – KAMPANIA ZNP  

ZNP prowadzi kampanię informacyjną dokładnie wyjaśniającą na czym polega i czego dotyczy protest 

zachęcając, m. in. rodziców do wsparcia naszych działań.  Szczegóły kampanii znajdziecie na stornie 

internetowej ZNP.  

Oto link: http://www.znp.edu.pl/element/2463/Razem_dla_edukacji 
 

ODSŁONIĘCIE W WAWRZE TABLICY POŚWIĘCONEJ NAUCZYCIELOM TAJNEGO NAUCZANIA 

Zarząd Oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła wspólnie z władzami samorządowymi, 

dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 140 organizuje 13 listopada 2015 roku uroczystość odsłonięcia 

pamiątkowej tablicy poświęconej nauczycielom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej z dzielnicy Wawer. 

Równolegle na terenie szkół wawerskich dla uczniów organizowany będzie konkurs znajomości tematu. Dla 

uczestników przygotowano nagrody.   
 

SPOTKANIE KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA 

 2015 roku o godzinie 15.00 w  siedzibie Oddziału odbędzie się spotkanie Klubu Młodego Nauczyciela. Zapisy do dnia 

telefonicznie lub e-mailem. 
 

WYCIECZKA NA KASZUBY 
Zarząd Oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła organizuje wyjazd na Kaszuby. 

TERMIN: 25 – 27.09.2015 rok  

Warunkiem zapisu jest dokonanie w biurze Oddziału przedpłaty w wysokości … zł. 
Szczegółowe informacje znajdują się w Biurze Oddziału! 
MIKOŁAKOWE PACZKI DLA DZIECI NASZYCH CZŁONKÓW 

Prosimy o jak szybsze dostarczenie do biura Oddziału aktualnych list dzieci naszych członków na paczki 

mikołajkowe. Ostatni rocznik uprawnionych to 2001 rok.  

 

M i n i B  I  U  L  E  T  Y  N     i n f o r m a c y j n y 
ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE WAWER WESOŁA 03-964 WARSZAWA, AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 24 TEL/FAX 22 671-73-35 

Strona www.warszawappld.znp.edu.pl e-mail: znppld@intera.pl; praga-poludnie@znp.edu.pl   

http://www.znp-oddzial.lublin.pl/images/dokumenty/uchwaly/znp/Uchwala_nr_10_2015.pdf
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