Strajk w polskich szkołach!
Stało się!
Dzisiaj nauczyciele rozpoczęli swój strajk. Odeszli od
stanowisk pracy.
Musimy organizować dzieciakom czas.
Powstało wielkie zamieszanie, nikt tak naprawdę nie wie jak
strajk się zakończy. Kiedy się zakończy? Wielka niewiadoma.
Żadna ze stron nie chce się ugiąć. Nauczyciele żądali 1000 zł
podwyżki , skrócenia czasu stażu, zmianę oceny pracy
nauczycieli oraz zmianę ścieżki awansu.
Staram
się
być
neutralny, próbuję
się powstrzymać od
oficjalnego
komentarza.
Prawdą
jest
to,
że
nauczyciel odgrywa
bardzo ważną rolę w
życiu
naszych
dzieci, to między
innymi
oni
kształtują, nadają
kierunek, odkrywają
talenty. To od ich
podejścia
również
zależy jak bardzo
dziecko
chłonie
wiedzę.
To oni zaraz po nas
mają
największy
wpływ na nasze pociechy.
Jestem za tym by nauczyciele zarabiali więcej. To w końcu oni
przekazują nabytą przez siebie wiedzę naszym dzieciakom.

Jest spore zamieszanie jeżeli chodzi o ilość godzin na etacie
nauczyciela.
Nauczyciel pracuje 18h tygodniowo. Wielkie oburzenie gdy się
to wytyka nauczycielowi. Riposta jest taka, że nauczyciel
sprawdza sprawdziany, przygotowuje się do lekcji, poświęca
czas na pozostałe rzeczy związane z nauką.
Zgodzę się z tym bezapelacyjnie.
Zadam tylko jedno pytanie: Dlaczego nauczyciel nie
przygotowuje, nie sprawdza tych sprawdzianów w szkole?
Dlaczego w pokoju nauczycielskim czy też sali szkolnej nie
przygotowuje zadań, zagadnień? Wraz z dzwonkiem większość
nauczycieli opuszcza budynek szkoły.

Według danych z Oko.Press:
Aż 14 godzin poświęcają na przygotowanie do zajęć i
sprawdzanie uczniowskich prac. Na wypełnianiu dokumentów –
tzw. obowiązkach biurokratycznych – spędzają dodatkowe 3
godziny. A do tego: wycieczki i wyjścia dydaktyczne,
spotkania z rodzicami i indywidualna praca z uczniami poza
lekcjami.
W jaki sposób może nauczyciel udowodnić, że aż tyle godzin
poświęca na te wypełnienie wniosków, sprawdzanie prac
uczniowskich? Nikt nie jest
wstanie tego sprawdzić.
Nauczyciele, również zapominają powiedzieć głośno ile mają dni
wolnych od pracy w ciągu roku?

Ile dni wolnych ma nauczyciel?
– okresy przedświąteczne
– 1,5 miesiąca okresu wakacji
– dwa tygodnie ferii zimowych

Jakie dodatki i przywileje ma nauczyciel?
Rok pełnopłatnego urlopu zdrowotnego. Taki urlop dla
poratowania zdrowia regulują zapisy Karty Nauczyciela. Zgodnie
z jej art. 73

Trzynastka i czternastka!
Czyli dodatkowa pensja. Tego wątku chyba nie muszę rozwijać.
Co więcej, oprócz trzynastej pensji wielu nauczycieli w
styczniu otrzymuje też czternastkę.
Ten jednorazowy dodatek uzupełniający jest wypłacany przez
samorządy od 2009 roku. Zgodnie z Kartą nauczyciela, organ
prowadzący szkołę musi w styczniu przeanalizować, czy w
poprzednim roku zapewnił średnie pensje pedagogom na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku
stażystów jest to 2 717,59 zł, nauczycieli kontraktowych – 3
016,52 zł, mianowanych – 3 913,33 zł, a dyplomowanych – 5
000,37 zł miesięcznie (wszystkie kwoty – brutto).
Jeśli któraś z czterech grup zarabiała mniej, gmina musi
wypłacić jej wyrównanie. Otrzymują je wszyscy nauczyciele na
danym stopniu awansu, niezależnie czy sami zarabiali mniej,
czy więcej od średniej. Bez znaczenia jest także jakość ich
pracy.

Dodatek mieszkaniowy i wiejski
Nauczycielom przysługują też dwa obligatoryjne dodatki:
mieszkaniowy i wiejski.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom zatrudnionym na
wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców.
Wiejski jest przewidziany dla nauczycieli zatrudnionych na wsi
lub w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 5
tys. i wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Na terenie
wiejskim, na którym występuje deficyt kadry nauczycielskiej,
organ prowadzący szkołę może tę kwotę zwiększyć.
Dodatki do wynagrodzenia

Nauczycielom przysługują także konkretne korzyści finansowe, w
tym liczne dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, którego
wysokość uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego,
posiadanych kwalifikacji i wymiaru zajęć obowiązkowych.

Oprócz tego nauczyciel ma prawo do dodatków:
– za wysługę lat – jego wysokość zależy od przepracowanych lat
– motywacyjnego – jego wysokość dodatku zależy od osiągnięć w
pracy, wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć,
– funkcyjnego – przysługuje z racji zajmowanego stanowiska lub
pełnionej funkcji,
– za warunki pracy – przysługuje nauczycielom wykonującym
pracę w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
warunkach.

Ponadto nauczyciel ma prawo do nagród i innego
rodzaju świadczeń, w tym do:
– dodatku za uciążliwość pracy,
– dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
– nagród jubileuszowych,
– zasiłku na zagospodarowanie,
– odprawy (emerytalnej, rentowej,

z

tytułu

rozwiązania

stosunku pracy),
– nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Tyle informacji znalazłem w internecie.
Z całym szacunkiem ale według mnie Belfer nie ma tak źle jak
opisują media.

Kiełbasa wyborcza raz!
Dlaczego nauczyciele nie zaczęli strajku powiedzmy od 1
września? Nie rozpoczęli walki o swoje właśnie na początku
roku szkolnego?
Odpowiedź jest prosta i oczywista. Zbliżają się wyboru do
parlamentu europejskiego a jesienią wybory do naszego
kochanego sejmu.

Nasz rząd obieca wszytko co tylko polski lud zapragnie!
Zagłosujcie na nas a my Wam wiecie “hehe”…
Dodatkowo partia Prawa i Sprawiedliwości dolała oliwy do ognia
ogłaszając dodatki do zwierząt 500+ na krowę, 100+ na świnię!
W mediach zagrzmiało! Ludzie łykają jak pelikany wszytko co im
rząd przed nos podstawi.

Krótkowzroczność POLAKA
Martwi mnie tylko jedno…
Wszyscy się cieszą, że dostają dodatki: 500+ na dzieci
Emerytura+, Trzoda chlewna+
NIECH TE PLUSY NIE ZASŁONIĄ WAM MINUSÓW! Rząd

własnych

pieniędzy nie ma. On dysponuje wyłącznie zebranymi podatkami,
które uzyskali od każdego polaka.
Te długi, które są zaciągane by każdemu dać kasę będą spłacać
jeszcze nasze prawnuki! Każdy jest kowalem swojego losu i ma
prawo wyboru.
W Polsce jest 700 tysięcy nauczycieli. Dlaczego jest ich tak
dużo? W Niemczech średnia nauczyciela jest wyższa
czterokrotnie niż belfra z Polsce. W Niemczech mieszka dwa
razy więcej ludzi niż w Polsce i pracuje o połowę mniej
nauczycieli niż w Polsce.
Dlaczego więc świadomie ludzie wybierają ten zawód?
Pytanie zostawiam bez odpowiedzi.
Nauczycielu! Pomyśl o tych dzieciakach, które przygotowywałeś
do pierwszego najważniejszego egzaminu w jego życiu. Test
ósmoklasisty.
Czy strajk w tym terminie to ma być karta przetargowa?
Walcz o swoje bo twierdzę, że podwyżka ci się należy. Tylko
postaw się również na miejscu tych dzieci.
Powodzenia Tata sam w domu z dziećmi.
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