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Szanowny Pan
Jarosław wieczorek
Wojewoda Śląski

Szunowny Panie Wojewoclo !

W zsliązku z naPływającymi do NSZZ Soliclarnośc1 pracowników oświatyi WYgh6\i/ania niePokojącymi sygnałami dotyczącymi przekrac zania kompetencji ptzez
niektórę iednostki samorządu terytorialnego i próbami wywierania nacisków na dyrektorów
szkół w zakresie ograniczenia łvysokości płacy pracownikom oświaty, prosimy o szybką
i skuteczną interwencję w ponizej opisanej sprawie.

"Zarządzanie z tYlnego fotela" organizacjąpracy szkoły stanowi ew-identrrie naruszenie
Prawa oŚwiatowego, zgodnie z którym to dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy ill;rłllntd*iłnYr:b 1ł PlacÓ:ł'ce l:autzvcieli i pracownikóri, łłie bedilc3,clr nauczy.cielal;ri.
{z* 'załałz,ęniu pisln*- którę skieroor,*iiŚn-,}, da tl1,,rektorów szkół i placó:.vek oświ;rtolvvch"
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Działania te polegają na:
- wYmuszaniu na dYrektorach,by rkolęi Ci wpływali nanalczycleli, aby nie wykazywali oni
faktYcznie PrzePracowanych godzin, np. godzin nadliczbowych, indywidualnego nauczania,- likwidowanie gruP przedmiotolvych (łączenie klas" grup) i wydawanie dyspozycji
nauczYcielom wYkazYwania godzin pracy zmniejszonych o połowę, np. nauczyciel, uczącjęzYka obcego miał 6 godzin, obecnie, po połączeniu grup jest zmuszony wykaz ywac trzy
godzinY i tak teŻ ma wypłacane, mimo, że czas pracy dla tych uczniów dwukrotnie się
zwiększył,
-w okresie Pandemii dYrektorzy zmieniają. a nawet usuwają plany lekcyjne dotychczas
funkcjonujące W Placówce, tj. ograniczają liczbę godzin t tau lr.izą *pi.y*:ue w wykazach
godzinowYch PracY, co jest niezgodne zprawdąi niekorzys tne orazkrzywdzące dla nauczycieli
( mniejsze wYnagrodzenie, niezgodne z rzeczywistym czasem pracy). Uważamy za wysoceniemoralne i niegodziwe takie próby oszczędzania na wynagrodzeniach w oświacie.
NauczYciele PoŚwięcają więcej czasu w ciągu dnia na pracę zdalną niz pracując w szkole.
NaleŻY zwroĆ uwagę, iz Pracodawca nie wyposażył nauczycieli w narzęd zia ptacy tj. lapto|,
Podłączenie do Intemetu, oProgramowanie, oświetlenie, ogrzewanie, wszystkie te koszty
Ponoszą nauczYciele, Poza tYm zwracamy uwagę, że w rodzinach rrarrczycielskich są ctzieci,
które również pracują zdalnie i potrzebują odpowiedrriego sprzętu.

Z Prawa wYnika, Że w myŚl art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia ż3 stycżnia 2009 r.o wo.jewodzie i administracji rządowej w wojewód ztwię,wo;ewoda jest organem nadzoru nad


