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Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty!  

Koleżanki i Koledzy!  

APEL 

W maju 2021 r. odbyło się posiedzenie, powołanego przez ministra edukacji w 2016 r., 
Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, na którym zaproponowano pracę 
tego Zespołu w trzech roboczych grupach tematycznych ds:    

• systemu awansu zasadowego nauczycieli, 

• systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli,  

• oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkoły.    
 

Nasza organizacja zamierza aktywnie uczestniczyć w pracach ww. grup roboczych           
w oparciu o przedstawione przez Koleżanki i Kolegów nauczycieli opinie, propozycje 
dobrych i oczekiwanych przez nasze środowisko rozwiązań. Ponadto zwrócimy się                 
do lokalnych władz samorządowych, aby poznać ich propozycje zmian w pragmatyce 
zawodowej nauczycieli. Wszystkim będziemy konsekwentnie przedstawić nasze 
propozycje. 
 

Zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych członków naszej organizacji                   
do kontaktu i przesłanie nam własnych propozycji rozwiązań systemowych                                  
w przedstawionych obszarach pragmatyki zawodowej nauczycieli oraz odniesienie się                   
do ministerialnych propozycji. Jesteśmy dostępni zarówno stacjonarnie, telefonicznie,              
jak i online.  
Zaangażowanie znacznej liczby pracowników oświaty w naszą działalność  

• utrudni wprowadzanie niekorzystnych zmian w Karcie nauczyciela i innych aktach 
prawnych, statusie zawodowym, naszych emeryturach, 

• ułatwi negocjacje ws. wynagrodzeń,      

• nie pozwali na likwidację szkół i przedszkoli, zwalnianie pracowników, 

• wzmocni pozycję negocjacyjną naszych przedstawicieli na różnych szczeblach, 
 pomagając w rozwiązaniu wielu problemów pracowniczych i oświatowych.  
 

W czerwcu 2021r. w pracach dwóch z ww. grup udział wzięli Minister Edukacji i Nauki, 
przedstawiciele związków zawodowych  i  samorządu terytorialnego.  
Przedstawiciele związków zawodowych podkreślili, że m.in. zmiany dotyczące awansu 
zawodowego nauczycieli powinny być poprzedzone szczegółowymi rozstrzygnięciami               
w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli  i z taką propozycją chcemy się zapoznać.                                                          
W załączeniu przedstawiamy Państwu materiał wyjściowy MEiN do dyskusji w ramach 
prac Zespołu  do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.  
 

Apelujemy do wszystkich, którym bliskie są własne sprawy i losy polskiej oświaty,  
o zrzeszanie się w strukturach naszej organizacji. 

         Marzena Kardasińska         

           Przewodnicząca 

            MOZ Pracowników Oświaty  

 
 
 
 
 


