
 

Stanowisko nr 1 

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 9.03.2016 r. 

w sprawie nowelizacji ramowych planów nauczania 

 

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów widzi niezbędną potrzebę nowelizacji ramowych 

planów nauczania w celu poprawy jakości nauczania poprzez: 

- zwiększenie liczby godzin z przedmiotów ogólnokształcących na poszczególnych etapach  

  edukacyjnych, w tym nauczania historii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych, 

- przywrócenie godzin do dyspozycji dyrektora, 

- przywrócenie przedmiotów w klasach IV – VI SP, np. zamiast przyrody biologia i geografia, historia     

   zamiast historia i społeczeństwo, 

-wprowadzenie zajęć usprawniających umiejętności manualne dzieci. 

 

           Przewodniczący 

       Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

        Piotr Gierszewski 

 

 

Stanowisko nr 2 

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 9.03.2016 r 

w sprawie ustroju szkolnego  

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów popiera stanowisko Komisji Międzyzakładowej z dnia 

9.12.2015 r. w sprawie zmian ustroju szkolnego, czyli sprzeciwia się likwidacji gimnazjów. 

Jednocześnie widzi potrzebę wydłużenia o rok nauczania w szkole ponadgimnazjalnej.  

         

           Przewodniczący 

       Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

        Piotr Gierszewski 

      

    



Stanowisko nr 3 

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 9.03.2016 r. 

w sprawie poprawy sytuacji w szkole 

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów stoi na stanowisku, że konieczne jest wystąpienie   

Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z listem otwartym 

do Ministra Edukacji Narodowej zawierającym poniższe propozycje zmian, które wpłyną na poprawę 

sytuacji w polskiej szkole: 

1.Podnieść autorytet zawodu nauczyciela, wzmocnić prawnie rolę rad pedagogicznych. 

2.Przywrócić równowagę między prawami i obowiązkami uczniów i rodziców, a uprawnieniami 

nauczyciela, szkoły. 

3.Zmniejszyć liczebność uczniów w klasach ze względu na coraz większą liczbę uczniów z deficytami 

rozwojowymi, z zachowaniem możliwości podziału na grupy. 

4.Objąć uczniów szerszą opieką psychologiczno-terapeutyczną i pedagogiczną oraz rehabilitacyjną. 

5.Obowiązkowo zatrudnić doradców zawodowych w gimnazjach. 

6.Uprościć procedury przenoszenia uczniów do gimnazjów przysposabiających do pracy dla uczniów 

mających problemy w uczeniu się. Tam, gdzie to konieczne zwiększyć liczbę takich szkół, czy 

oddziałów. 

7.Stworzyć warunki, odpowiednie narzędzia do pracy z uczniami, którzy sprawiają bardzo poważne 

trudności wychowawcze, łamią prawo, zagrażają bezpieczeństwu innych uczniów. 

8.Zmienić przepisy odnośnie orzecznictwa. Szkoła powinna mieć prawo kierowania ucznia na badania 

do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i mieć prawo do otrzymania opinii czy orzeczenia. 

9.Wprowadzić mechanizm wyciągania konsekwencji w stosunku do rodziców, którzy nie wywiązują 

się ze swoich rodzicielskich obowiązków, np. w przypadku dużej absencji ucznia, niewłaściwych 

zachowań dziecka. Znieść także prawo ucznia pełnoletniego do samodzielnego usprawiedliwiania się. 

10. Dokonać zmian w systemie oceniania i klasyfikowania: 

a) przywrócić drugoroczność (zasada: uczyć i wymagać); 

b) przywrócić skalę ocen 1-6 w pierwszym etapie edukacyjnym; 

c) podnieść próg zdawalności matury; 

d) znieść obowiązkowy egzamin maturalny z przedmiotu w zakresie rozszerzonym, którego  wynik 

nie ma wpływu na zdawalność matury; 

e) zmienić formułę obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego i wprowadzić kryteria jego zdawalności. 

                       

                                                   Przewodniczący   

                                                                                  Międzyzakładowego Zebrania Delegatów  

                                                                                                  Piotr Gierszewski 

 

 



Stanowisko nr 4 

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 9.03.2016 r. 

w sprawie zmian w Ustawie Karta nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty 

 

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów postuluje następujące zmiany w Karcie nauczyciela 

i ustawie o Systemie Oświaty: 

1. Ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli - specjalistów w szkołach: pedagogów, psychologów,      

logopedów, doradców zawodowych na poziomie 20 godzin tygodniowo; 

2. Objęcie Kartą nauczyciela pracowników  placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

3. Objęcie Kartą nauczyciela nauczycieli wszystkich szkół i placówek oświatowych niezależnie 

od organu prowadzącego; 

4. Przywrócenia corocznego negocjowania regulaminów wynagradzania nauczycieli; 

5. Wydłużenia stanu nieczynnego dla nauczyciela do 1 roku, w związku ze zmianą wieku obowiązku 

szkolnego oraz zapowiadanych zmian w ustroju szkolnym. 

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący 

       Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

        Piotr Gierszewski 

 

 

     Stanowisko nr 5 

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 9.03.2016 r. 

w sprawie podwyżek wynagrodzeń 

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów domaga się niezwłocznej podwyżki wynagrodzeń 

nauczycieli, które od 2012 r. nie uległy zmianie. 

 

                                                                                                                 Przewodniczący 

       Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

        Piotr Gierszewski 

 

 



Stanowisko nr 6 

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 9.03.2016 r 

zmian podstaw programowych 

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów oczekuje zmian w zakresie podstaw programowych, 

w tym nauczania historii najnowszej w gimnazjum oraz większej korelacji międzyprzedmiotowej 

i pomiędzy poszczególnymi etapami kształcenia. 

                                                                                                                     Przewodniczący 

       Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

        Piotr Gierszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       



            Apel nr 1 

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 9.03.2016 r. 

w sprawie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli 

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zwraca się do Prezydenta Miasta Gdańska o: 

-  zabezpieczenie dodatkowych środków na wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników administracji    

   i obsługi na tych samych stanowiskach w poszczególnych typach szkół, 

-  podniesienie dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli, wychowawców w internacie,    

  bursie, nauczycieli szkół podstawowych, liceów i techników, nauczycieli wspomagających w klasie     

  integracyjnej, 

-  podniesienie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów, 

-  podniesienie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, 

- przywrócenie obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi w sprawie przyznawania 

wysokości dodatku motywacyjnego i nagród dyrektora szkoły.  

         Przewodniczący 

       Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

        Piotr Gierszewski 

 

 

Apel nr 2 

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów  

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 9.03.2016 r. 

w sprawie przejęcia szkoły w Gdańsku Kokoszkach 

 W związku z prawomocnym  wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, 

MZD zwraca się do Prezydenta Miasta Gdańska o przejęcie od 1 września 2016 r. prowadzenia szkoły 

podstawowej w Gdańsku Kokoszkach przez Gminę Miasta Gdańska. MZD popiera działania Komisji 

Międzyzakładowej w sprawie usunięcia przez Prezydenta Miasta naruszeń prawa związanych 

z przekazaniem do prowadzenia szkoły podstawowej podmiotowi niepublicznemu - spółce z o.o. 

„Pozytywne Inicjatywy - Edukacja” z Pucka. 

MZD wyraża nadzieję, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powstrzyma inne 

samorządy przed podobnymi praktykami. 

                                                                                                                    Przewodniczący 

       Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

        Piotr Gierszewski 

 


