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Dąb Solidarności i Wolności
10 listopada br., dokładnie w 40. rocznicę
rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, z inicjatywy Regionu Środkowo-Wschodniego, przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca posadzony został Dąb Solidarności
i Wolności.
Jak podkreślał przewodniczący lubelskiej Solidarności,
Marian Król, ma on przypominać zarówno o strajkach Lubelskiego Lipca, jak również
o wielkiej spuściźnie Solidarności. Przewodniczący zwracał
również uwagę na ogromne
znaczenie, jakie w wychowaniu
młodego pokolenia ma przeka-

zywanie wiedzy historycznej.
Ks. Arcybiskup Stanisław
Budzik w swoim wystąpieniu
nawiązał rówPinież do posadzonego drzewa,
wspominając
konieczność
wspólnej dbałości o środowisko naturalne. Swoje słowa podsumował modlitwą
ekologicznej
encykliki Laudato Si papieża Franciszka.
W uroczystości
wzięli
udział
także
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds.
Oświaty i Wychowania Mariusz Banach,

Wicemarszałek Województwa
Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz delegacje i poczty
sztandarowe Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność, a także szkoły
podstawowej nr 40 w Lublinie.
Zaproszeni goście wspólnie
wkopali w ziemię sadzonkę dębu, odsłonili okolicznościowy
pomnik i złożyli pod nim wieniec.
Sadzonka dębu została
ufundowana
przez
spółkę
Garden Designers, zaś pomnik, w formie kamienia
z umieszczoną tablicą, wykonał Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz z Łucka k. Lubartowa.
Agata Witkowska

Lublin
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Spotkanie z Ministrem
Edukacji i Nauki
16 listopada br., w siedzibie
Zarządu Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
w Lublinie, spotkali się Minister
Edukacji i Nauki Przemysław
Czarnek, Przewodniczący Zarządu Regionu Marian Król, Przewodnicząca Rady Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania
Wiesława Stec oraz Wiceprzewodniczący Sekcji Waldemar
Jakubowski.
Na spotkaniu poruszono
wiele zagadnień dotyczących
oświaty zarówno tych związanych z bieżącą sytuacją, jak
i niedoskonałością całego systemu. Zdalne nauczanie wiąże
się ze zbyt swobodną interpretacją prawa przez JST, wskazaliśmy więc na konieczność
doprecyzowania
niektórych
przepisów. Zgodziliśmy się też,
mimo pewnych wątpliwości,
z argumentacją ministerstwa
dotyczącą zasad dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania
koniecznego
w zdalnym nauczaniu.
Z kolei minister zapowiedział
zwiększenie kompetencji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli zarządczej
tak, by kuratoria oświaty
miały rzeczywisty wpływ na
przestrzeganie
prawa
w szkołach i placówkach
oświatowych. Z naszej
strony została zgłoszona
propozycja zmian w arkuszach
organizacyjnych
w taki sposób, by uniemożliwić pracodawcom ukrywanie rzeczywistego poziomu
zatrudnienia.
Rozmawialiśmy
również o problemach, które
generuje mieszany system zarzadzania oświatą
(podział kompetencji mięGłos związkowca 44-45/2020

dzy
organy
nadzorujące
i zarządzające). Minister Przemysław Czarnek nie widzi możliwości istotnej zmiany tego
systemu w najbliższym czasie.
Zgodziliśmy się wszyscy z potrzebą podniesienia prestiżu
zawodowego
pracowników
oświaty, w tym z realizacją postulatu szóstego porozumienia
podpisanego z „Solidarnością”,
prace nad jego realizacją mają
zostać podjęte wiosną.
Następnie poruszyliśmy kwestie związane z badaniem jakości pracy. Jest to bardzo trudna
problematyka ze względu na olbrzymią liczbę zmiennych, które
należałoby uwzględnić w pomiarze. Przypomnieliśmy jednak, że
istnieją już gotowe narzędzia, jak
edukacyjna wartość dodana, które można by zastosować. Zaproponowaliśmy również stworzenie
stałego, niezależnego od pracodawców mechanizmu nagradzania dla wyróżniających się nauczycieli, który pozwoliłby wypromować liderów w środowiskach
lokalnych.

W trakcie dyskusji wskazaliśmy na problem braku istotnego
i zorganizowanego wsparcia
w realizacji misji wychowawczej
i edukacyjnej szkół ze strony
mediów i różnego typu instytucji.
Ewentualne
współdziałanie
w tym zakresie z pewnością
przyniosłoby pozytywne efekty
i pozwoliło uniknąć wielu rażących i niepożądanych społecznie
sytuacji.
Dyskusja dotyczyła również
planowanych zmian w podstawach programowych i listach
lektur, wszyscy zgodziliśmy się
z koniecznością ich wprowadzenia. Oczywiście szczegółowe
rozwiązania w tym zakresie muszą zostać gruntownie przemyślane i skonsultowane ze środowiskiem oświatowym. Na koniec
minister Przemysław Czarnek
poprosił o pomoc w tworzeniu
katalogu kazusów zbędnej biurokracji w szkołach, gdyż jest to
problem, którym chciałby zająć
się w pierwszej kolejności. Wyraził także gotowość regularnego
spotykania się z przedstawicielami Zarządu Regionu ŚrodkowoWschodniego oraz Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania
w Lublinie.
Waldemar Jakubowski
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11 listopada
Narodowe Święto
Odzyskania Niepodległości
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