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KARTA NAUCZYCIELA
Wszystkie przepisy Ustawy Karta Nauczyciela na dzień dzisiejszy obowiązują w całości. Ministerstwo edukacji po
raz kolejny zapowiada likwidację Karty Nauczyciela po tegorocznych wyborach parlamentarnych. ZNP
zdecydowanie sprzeciwia się zamiarom likwidacji ustawy Karta Nauczyciela i destabilizacji statusu zawodowego
nauczycieli w Polsce, którego gwarantem jest właśnie Karta. Bądźmy czujni na kolejne działania ministerstwa!
ROZMOWY O PODWYŻKACH PRZEDSTAWICIELI ZNP Z MINISTER EDUKACJI
Przedstawiciele ZNP rozpoczęli cykl rozmów z minister edukacji w sprawie podwyżek. Związek domaga się:
- rozpoczęcia negocjacji płacowych dotyczących wzrostu płac nauczycieli w roku 2016 i minimum 10-procentowych
podwyżek;
- powrotu do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września;
- zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli,
- uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad ustawą o systemie oświaty.
SZKOLNICTWO SPECJALNE, OŚRODKI SOCJOTERAPEUTYCZNE, WYCHOWAWCZE
Zarząd Oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła wystosował pismo do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m. st. Warszawy w sprawie wyrównania dodatków motywacyjnych nauczycielom w/w placówkach do
poziomu zgodnego regulaminem wynagradzania nauczycieli, czyli 600 zł średnio na etat.
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Komisja Pedagogiczna działająca w Oddziale ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła wystosowała pismo do
Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy w związku z niekorzystnymi dla wszystkich pracowników
zmianami organizacyjnymi zaistniałymi w niektórych placówkach przedszkolnych, m.in. łączenie i skrócenie czasu pracy
grup wiekowych, zmniejszenie wymiaru zatrudnienia pracownikom niepedagogicznym. Czekamy na nową organizację
roku szkolnego 2015/2016!?
SZKOLENIE DLA PREZESÓW OGNISK
Zarząd Oddziału ZNP Warszawa Praga-Południe Wawer Wesoła organizuje 17 marca 2015 roku w siedzibie Oddziału
(al. Stanów Zjednoczonych 24) o godzinie 13.00, warsztaty skierowane do Prezesów Ognisk. Celem szkolenia jest
wyposażenie Prezesów Ognisk ZNP w umiejętności wspierania nauczycieli i pracowników szkoły znajdujących się
w sytuacjach trudnych.
KONFERENCJA DLA PREZESÓW OGNISK I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓEK OŚWIATOWYCH
Planowany termin konferencji to 13 kwietnia 2015 roku godzina 13.00 w budynku DBFO, ul. Grochowska 262. Temat:
„ŚRODOWISKO SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE WOBEC ZAGROŻEŃ CYBERPRZESTRZENI I ŚWIATA WIRTUALNEGO”
Celem będzie zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi
w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły
i rodziny. Prowadzący: prof. dr hab. Józef Bednarek, dr Anna Andrzejewska. Zapisy w biurze Oddziału.
WYCIECZKA DO WIEDNIA I BUDAPESZTU
Zarząd Oddziału ZNP organizuje objazdową wycieczkę kierunek Budapeszt – Wiedeń (4 dni )
TERMIN wyjazdu: O4 – 07.06.2015 rok (długi weekend – święto Bożego Ciała)
Warunkiem zapisu jest dokonanie w biurze Oddziału przedpłaty w wysokości 300 zł.
W ofercie jest też wyjazd na Wielkanoc do Rzymu. Do tej wycieczki nie ma dofinansowania. Wszelkie formalności
załatwiamy bezpośrednio z biurem turystycznym Api Travel.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biurze Oddziału!
BILETY DO KINA PRAHA
Zarząd Oddziału ZNP nadal organizuje ulgowe wyjścia do Kina PRAHA, tym razem na filmy:
·
DISCO POLO – 7 marca 2015 roku (sobota) godz. 16.30 – koszt biletu 12 zł
·
BODY/CIAŁO – 13 marca 2015 roku (piątek) godz. 18.00 - koszt biletu 10 zł
Wpłat dokonujemy w biurze Oddziału (al. Stanów Zjednoczonych 24):
·
na film DISCO POLO do 27 lutego 2015 roku (piątek) – odbiór biletów od 3 marca 2015 roku (wtorek)
·
na film BODY/CIAŁO do 6 marca 2015 roku (piątek) – odbiór biletów od 10 marca 2015 roku (wtorek)

