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Samorząd zadecyduje o czasie pracy nauczyciela
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że rada gminy może ustalać pensum dla
nauczycieli pedagogów i logopedów nawet do 40 godzin tygodniowo. Z decyzji sądu zadowolone są
gminy, w Legionowie pozwoliła ona na „zaoszczędzenie” prawie czterech etatów mówi Elżbieta
Kiełbasińska, naczelnik wydziału edukacji i sportu. Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, wójt gminy Repki
ma nadzieję, że w przyszłości samorząd będzie mógł również decydować o pensum pozostałych
nauczycieli.

Z decyzją sądu nie zgadzają się oświatowe związki zawodowe. Zdaniem Sławomira
Wittkowicza, przewodniczącego Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych w
efekcie wyroku WSA pedagog zatrudniany przez gminę może pracować mniej niż jego kolega po
fachu zatrudniony przez powiat.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/595843,gmina_a_nie_karta_powinna_de
cydowac_o_liczbie_godzin_pracy_nauczycieli.html
Źródło: gazetaprawna.pl
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Obowiązek szkolny dla sześciolatków został odroczony o dwa lata. Samorządy i szkoły mają
czas do 2014 roku na odpowiednie przygotowanie sal i wyszkolenie kadry nauczycielskiej do
pracy z młodszymi dziećmi. Część gmin jest gotowa na przyjęcie sześciolatków, w szkole w
warszawskim Wawrze nauczycielka przeszła dodatkowe kursy, w białostockiej SP uczniowie
maja do dyspozycji sale z kącikiem rekreacyjnym, a SP w Poznaniu utworzyła Ośrodek
Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych, który wspiera uczniów i rodziców.
Niestety nie wszystkie szkoły są gotowe na przyjęcie „maluchów”. Problem pojawia się w
dużych miastach gdzie pierwsze klasy mają pełną liczbę uczniów i niekiedy działają na dwie
zmiany, a w szkole brakuje kadry przygotowanej do pracy z sześciolatkami.
Zdaniem byłego ministra edukacji Sławomira Kłosowskiego, MEN powinien jasno określić,
jakie wymagania powinna spełniać szkoła, aby mogła przyjąć sześciolatka.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/596160,szkoly-unikaja-przyjmowaniaszesciolatkow-wszystko-przez-odroczona-reforme.html
Źródło: gazetaprawna.pl

OECD o polskiej edukacji
Wśród krajów OECD Polska ma jeden z wyższych odsetek osób, które ukończyły szkołę
średnią. W grupie wiekowej 15-64 lata średniego wykształcenia nie ma 12 proc. osób, przy
średniej OECD 30 proc.
Zdaniem analityków OECD szkolnictwo niepubliczne powinno mieć szerszy dostęp do
środków budżetowych, które w formie zachęt skłaniałyby lepsze szkoły do pracy z trudną
młodzieżą. Podkreślają również, że powinien zostać zwiększony nakład na żłobki i
przedszkola. Eksperci sugerują również odejście od metody powtarzana klas, która ich
zdaniem jest kosztowna i mało efektywna.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/595831,polska-moze-byc-dumna-zeswojego-systemu-edukacji.html
Źródło: gazetaprawna.pl
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„(…) będę robiła wszystko, aby od 2014 roku sześciolatki poszły do
szkół”
Taką deklarację złożyła minister edukacji, Krystyna Szumilas podczas wywiadu dla Polskiego
Radia. Minister zapewnia, że przesunięcie obniżenia wieku szkolnego o dwa lata jest efektem
konsultacji społecznych, w których brali udział także rodzice. Jednocześnie uważa, że dalsze
przesuwanie tego terminu nie ma sensu.
Minister podsumowała ostatnie działania ministerstwa: przez 100 dni MEN przygotował
wiele aktów prawnych, organizację roku szkolnego, reformę szkolnictwa zawodowego, oraz
program Cyfrowa Szkoła, w którym weźmie udział 400 szkół.
Obecnie trwają badania czasu pracy nauczycieli, ich wyniki zostaną omówione przez zespół,
który ma wypracować stanowisko w sprawie Karty Nauczyciela. W skład zespołu wejdą
przedstawiciele samorządów oraz związków zawodowych.
http://www.polskieradio.pl/9/3/Artykul/546194,Szesciolatki-pojda-do-szkol-w-2014-rokuŹródło: polsieradio.pl

Kraków: podwyżka za zwolnienie
Dyrektorzy krakowskich szkół będą decydować, ile etatów pracowników obsługi i
administracji może przypadać na daną liczbę uczniów w szkole. Za wykonanie zadania
dyrektorzy mają dostać dodatki do pensji, od 800 do 1200 zł miesięcznie. Taka propozycja ze
strony miasta nie odpowiada nauczycielom, traktują to jako formę przekupstwa.
W Krakowie różnica między zarobkami nauczycieli, a dyrektorów szkół jest niewielka. W
budżecie znajdują się 2 mln zł na dodatki dla nauczycieli, których wypłatę mogą wstrzymać
związki zawodowe. ZNP proponuje podział tej puli między dodatki dla dyrektorów szkół i dla
nauczycieli.
http://oko.dziennik.krakow.pl/pl/region/miasto-krakow/1209512-dwa-miliony-na-premiedla-dyrektorow-szkol.html
Źródło: oko.dziennik.pl
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Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole "Falochron" we współpracy z
urzędem miasta Kraków postanowiła otworzyć Ośrodek Interwencji w Kryzysach
Wywołanych Przemocą Szkolną. Ma on przede wszystkim wspierać nauczycieli
doświadczających przemocy szkolnej. Jak wynika z badań Stowarzyszenia Nauczycieli i
Wychowawców w Wielkiej Brytanii 39 proc. nauczycieli było ofiarami przemocy w szkole. W
Polsce tego typu badania nie były przeprowadzone, ale coraz częściej słyszy się o
przypadkach agresji w stosunku do pedagogów. Krakowski ośrodek ma pomóc nauczycielom
radzić sobie w takich sytuacjach. Urzędnicy liczą, że uda się go sfinansować ze środków
unijnych.
http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/1,101865,11207747,Nauczyciele_tez_sa_ofiarami_szkol
nej_przemocy.html
Źródło: gazeta.pl

Subwencja na przedszkola
Premier Donald Tusk w 2013 planuje uruchomić pomoc budżetową dla samorządów na
przeszkola w formie subwencji lub dotacji z budżetu państwa. Jest to element polityki
prorodzinnej, a także chęć obniżenia opłat za przedszkola jakie ponoszą rodzice.
http://www.rp.pl/artykul/10,827136-Tusk-zapowiada-pomoc-budzetowa-dlaprzedszkoli.html
Źródło: rp.pl

Nauczycieli przybywa, a szkół ubywa
W ciągu ostatnich pięciu lat zlikwidowano 3 tys. szkół. Gminy przyznają, że gdy likwidują
placówki oświatowe, starają się zapewnić nauczycielom miejsca pracy. Samorządy
chronienie etatów nauczycielskich tłumaczą niechęcią do konfliktowania się ze środowiskiem
pedagogów i zaleceniami MEN.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,11226592,Szkol_coraz_mniej__a_nauczy
cieli_przybywa.html?lokale=warszawa
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Źródło: gazeta.pl

Listowne powiadomienie o likwidacji szkół
Do 29 lutego władze Radomia mają czas na powiadomienie rodziców o zamiarze likwidacji i
łączeniu szkół. Magistrat postanowił powiadomić każdego rodzica z osobna wysyłając do nich
listy. Listy do rodziców dostarczyli magistraccy gońcy. Rodzice są informowani, że po
połączeniu w nowym zespole uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w tych
samych klasach.
http://radom.gazeta.pl/radom/1,35219,11224219,Miasto_pisze_do_rodzicow__Jeden_ucze
n__ale_dwa_listy.html
Źródło: gazeta.pl

Kontakt: Joanna Kielan j.kielan@icm.edu.pl
Tel. (022)347 42 15,
Adres korespondencyjny:
c/o MEN, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Prosimy o przesyłanie uwag, komentarzy oraz propozycji.
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