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ZNP PROPONUJE FINANSOWANIE PENSJI NAUCZYCIELI W CAŁOŚCI Z BUDŻETU PAŃSTWA! 

Propozycja ZNP polega na zmianie finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z subwencji oświatowej               

na dotację celową. Takie rozwiązanie zdejmie z samorządów ciężar finansowania wynagrodzeń 
nauczycielskich, które w 100% byłyby wypłacane przez MEN. W tym celu związek inauguruje prace Komitetu 

Inicjatywy Ustawodawczej. ZNP musi zebrać minimum 1000 podpisów niezbędnych do zarejestrowania 

Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, a następnie co najmniej 100 tys., by projekt trafił pod obrady Sejmu.                     

O rozpoczęciu akcji zbierania podpisów poinformujemy w odpowiednim terminie! 
 

PRZEDŁUŻAMY AKCJĘ „RAZEM DLA GIMNAZJÓW!” 

W związku z ogłoszeniem przez minister edukacji ogólnopolskiej debaty o systemie oświaty, która ma potrwać 

od lutego do czerwca 2016 roku, Związek Nauczycielstwa Polskiego przedłuża akcję „Razem dla gimnazjów!”, 

polegającą na zbieraniu podpisów „za utrzymaniem stabilizacji w oświacie”. Podpisy można przekazać                       

do naszego Oddziału lub złożyć na stronie internetowej ZNP: 

http://www.znp.edu.pl/element/2619/Gimnazja._Nadal_zbieramy_podpisy 
 

ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA W 2016 ROKU  

Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. godziny karciane. Zdaniem Związku zapis ten może być różnie 

interpretowany, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia liczby niepłatnych godzin realizowanych 

przez nauczyciela poza pensum dydaktycznym. Ponadto w nowelizacji uregulowano przepisy dotyczące 

postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Przewidziano objęcie wszystkich nauczycieli przepisami      

o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przepisy przewidują także stworzenie rejestru w tym zakresie.                           

W nowelizacji znalazły się również przepisy dotyczące przyznawania tytułu honorowy profesor oświaty.  

 
NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 

Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków przewiduje znowelizowana 

ustawa o systemie oświaty. Dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku siedmiu lat, po rocznym 

obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dla sześciolatków. W miejsce obowiązku przedszkolnego 

dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane 

zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich. 

 
SPOTKANIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

W najbliższym czasie planowane są spotkania pracowników administracji i obsługi z dyrektorami DBFO.                                 

O ich terminach powiadomimy w najbliższym czasie.  

 

CZERWCOWY WYJAZD DO BYDGOSZCZY 
Zarząd Oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła organizuje w czerwcu wyjazd do Bydgoszczy. 

Wyczerpujące informacje prześlemy do Prezesów mailem po uzgodnieniu szczegółów! 
 

TURYSTYCZNIE DO SAKSONII 

W dniach 26-29 maja 2016 roku organizujemy wycieczkę do Saksonii. W programie: zwiedzanie Drezna, 

Pałacu Moritzburg, fabryki porcelany w Miśni, browaru w Piranie lub twierdzy Kӧnigstein, Budziszyna. 

Ogólny koszt to 930zł. Warunkiem zapisu jest dokonanie wpłaty w wysokości 30 %. Decyzję o dofinansowaniu 

dla członków ZNP podejmie Zarząd Oddziału po naborze chętnych na wyjazd. 
 

KULB MŁODEGO NAUCZYCIELA 

Z inicjatywy KLM Zarząd Oddziału planuje zorganizować szkolenie dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na nauczyciela mianowanego (nie tylko członków ZNP). Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.    

O terminie i miejscu szkolenia powiadomimy mailem. 
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