Plan pracy
Prezydium i Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie
na 2022r.
Opracowanie na podstawie:
 Uchwały programowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Okręgu Małopolskiego z
5 września 2019, Sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
 głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP w kadencji 2019-2024

Obrona statusu zawodowego i materialnego nauczycieli i innych pracowników
oświaty oraz emerytów, rencistów i nauczycieli na świadczeniu kompensacyjnym
poprzez:

 podejmowanie działań w celu poprawy sytuacji prawnej i materialnej oraz
obrony miejsc i warunków pracy pracowników samorządowych zatrudnionych
w
szkołach
i
placówkach
oświatowych,
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez
i JST wszystkich
szczebli ;
 przeciwdziałanie likwidacji, przekształcaniu i przekazywaniu szkół; współpraca
ze strukturami OPZZ w tych sprawach;
 wsparcie ogniw związkowych w zakresie uzgadniania regulaminów
wynagradzania nauczycieli, opiniowania projektów uchwał jst, opiniowania
arkuszy
organizacji
pracy
szkoły;
uzgadniania
aktów
prawa
wewnątrzzakładowego ( statuty, regulaminy)
 monitorowanie realizacji świadczeń wynikających z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych oraz funduszu zdrowotnego;
 upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego
i prawa pracy; opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń dotyczących
prawnego umocowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy
 współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy;
 wykorzystywanie uprawnień w zakresie uzgadniania, opiniowania i konsultacji
projektów aktów normatywnych i założeń do tych aktów.
 Wspieranie działań Sekcji EiR oraz Sekcji AiO w ramach działalności
statutowej

Prowadzenie działalności wewnątrzzwiązkowej poprzez:

 dalsze dążenie do optymalizacji struktur związkowych - inicjowanie tworzenia silnych
organizacyjnie Ognisk ZNP;
 podejmowanie działań promocyjnych na rzecz zwiększenia liczebności ZNP
 kontynuacja prowadzenia działalności klubów młodego nauczyciela ZNP;
 wspomaganie działaczy ZNP w realizacji zadań statutowych poprzez prowadzenie
działalności szkoleniowej, publikowanie informacji prawnych, oświatowych
i związkowych na stronie internetowej Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie
www.tarnow.znp.edu.pl
 promocję Związku poprzez popularyzowanie historii, dorobku i tradycji ZNP
 wykorzystywanie imprez, spotkań okolicznościowych i uroczystości dla promocji
Związku w środowiskach lokalnych
 utrzymywanie stałego kontaktu z mediami; informowanie o stanowiskach ZNP
w istotnych sprawach oświatowych i pracowniczych,
również w mediach
społecznościowych
 doskonalenie systemu przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej poprzez
wykorzystanie poczty elektronicznej, Internetu, mediów społecznościowych
 wspomaganie Prezesów Ognisk ZNP w pracy wewnątrzzwiązkowej: kalendarz zadań
prezesa, instrukcja kancelaryjna na poziomie oddziału, przykłady pism do władz
samorządowych, dyrektorów.
 egzekwowanie realizacji zapisów Statutu ZNP oraz uchwał władz i organów
statutowych; zwiększenie odpowiedzialności działaczy związkowych; wzmocnienie
dyscypliny wewnątrzzwiązkowej poprzez nadzór właściwych organów kontrolnych;
 współpraca z OKR – organizacja szkoleń dla członków OKR
 organizacja szkoleń dla SPAiO – organizacja szkolenia dla księgowych prowadzących
rachunkowość Oddziałów ZNP
 Udział w szkoleniach dla Prezesów Oddziałów Okręgu Małopolskiego w ramach
spotkań „Rejonów”
 kontynuowanie działań w zakresie wyróżniania działaczy ZNP odznaczeniami
państwowymi, resortowymi i związkowymi
 typowanie szczególnie wyróżniających się członków ZNP do Nagrody Wójta,
Burmistrza. Prezydenta, Starosty
 udzielanie porad prawnych członkom Związku oraz reprezentowanie pracowników
(członków ZNP) przed sądami pracy,

 opiniowanie pomocy finansowej z Funduszu Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP
oraz z Funduszu „Senior”;
 dbanie o efektywne i racjonalne gospodarowanie majątkiem i funduszem Oddziału
ZNP, wspomaganie w tym zakresie ogniw związkowych;
 organizacja cyklicznych imprez związkowych: pożegnanie członków ZNP
odchodzących na emeryturę, Bal Milusińskich, upominek z okazji DEN, „Bal Belfra”
i inne;
 promowanie działalności kulturalnej nauczycieli i pracowników przez organizację
indywidualnych wystaw w Tarnowskiej Galerii Twórczości Artystycznej” Tarnowska
Paleta ZNP”;
 organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych dla nauczycieli czynnych i
emerytów;
 rozwijanie programy prozdrowotnego „ Senior w sanatorium ZNP”
 dalsze rozwijanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającego przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie;
 Kontynuowanie imprez sportowych o Puchar Wójta, Prezydenta, Starosty w piłce
siatkowej,
 Udział Seniorów w Spartakiadzie Sportowej Seniorów w Krakowie.

Plan pracy
Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie
na 2022 r.

Data

Tematyka

1 – Zatwierdzenie planu posiedzeń Prezydium i
Zarządu Oddziału oraz planu szkolenia Prezesów
Ognisk na 2022 r.
2 – Omówienie wniosków i uwag do planu
pracy na 2022 rok.
01.02. 3- Sprawozdanie i przyjęcie bilansu oraz planu
2022 finansowego na rok 2022
4 –Informacja dotycząca planowanych zmian w
przepisach prawa oświatowego
5 – Organizacja Balu Milusińskich
6 – Omówienie tematyki szkoleń dla członków
związku prowadzonych przez prawnika
związkowego.
7 – Sprawy bieżące
1-Przedstawienie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022
rok.
2- Informacja z realizacji art.30KN w mieście i
poszczególnych gminach.
08.03. 3 – Terminarz posiedzenia Komisji Oświaty 2022 omówienie
4– Informacja z posiedzenia Komisji
Kuratoryjnej ds. odznaczeń państwowych i
resortowych.
5- Informacja na temat wytycznych do arkuszy
organizacyjnych na nowy rok szkolnych.
6- Organizacja wyjazdu na baseny termalne z
okazji Dnia Kobiet.
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7- Przygotowania do udziału w uroczystości Dni
Pamięci w Oświęcimiu. Wyjazd autokarowy.
7- Sprawy bieżące
1- Spotkanie z Wójtem Gminy Tarnów,
Skrzyszów, Wierzchosławice, Wietrzychowice,
Wojnicz i Dyrektorem Wydziału Edukacji UM
Tarnowa– omówienie wytycznych do arkuszy
organizacyjnych na nowy rok szkolny.
2 – Podjęcie uchwały w sprawie Złotej Odznaki
ZNP
3- Podjęcie uchwał dot. ochrony członków.
4- Informacja z posiedzenia komisji w sprawie
przyznania odznaczeń KEN
5 -Informacja na temat przebiegu konkursów na
stanowisko dyrektora w placówkach
oświatowych.
6– Sprawy bieżące.
1 – Analiza składki członkowskiej za pierwszy
kwartał 2022.
2-Podsumowanie działalności Społecznego
Inspektora Pracy .
3- Informacja na temat konsekwencji
wynikających ze zmian w prawie oświatowym –
redukcja etatów nauczycielskich.
4- Omówienie organizacji wyjazdu do
sanatorium
5 – Przygotowanie trzydniowej wycieczki do
Sopotu, Gdańska i Gdyni .
6- Sprawy bieżące
1 – Podsumowanie pracy oddziału za połowę
roku 2022
2 - Organizacja pikniku rodzinnego .
3– Typowanie aktywnych członków ZNP do
nagród Kuratora, Ministra Kultury, Prezydenta,
Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4 – Informacja o planowanych wystawach
plastycznych indywidualnych i zbiorowych w
ramach działalności galerii”Paleta”
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5 – Omówienie formy dotacji do ognisk
6 – Informacja na temat pracy Zarządu Głównego
i Komisji Pedagogicznej
7-Sprawy bieżące.

13.09. 1 – Informacja na temat organizacji nowego roku
2022 szkolnego w Tarnowie i Gminie Tarnów
2 – Informacja na temat spływu środków na
Zakładowy Fundusz Socjalny do poszczególnych
placówek.
3 – Organizacja konkursu fotograficznego
„Ocalić od zapomnienia „
4 –Omówienie uzwiązkowienia w
poszczególnych placówkach.
5- Sprawy bieżące
1 – Obecna sytuacja kadrowa w placówkach
11.10. oświatowych po wprowadzeniu reformy.
2022 2– Organizacja pożegnania członków ZNP
odchodzących na emeryturę
3– Organizacja imprezy „Babskie Andrzejki””
4 – Przygotowanie akcji krwiodawstwa z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
5- Sprawy bieżące
1– Omówienie współpracy z poszczególnymi
jednostkami samorządu terytorialnego
podlegającymi Zarządowi Oddziału ZNP w
15.11. Tarnowie – nagrody z okazji Dnia Edukacji
2022 Narodowej
2 – Organizacja Turnieju Siatkówki o Puchar
Prezesa ZNP
3 – Omówienie wyników współpracy z OPZZ
4 -–-Organizacja „Mikołajkowego „wyjazdu na
baseny termalne
5 - Sprawy bieżące
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1 – Podsumowanie pracy Zarządu Oddziału ZNP
w Tarnowie za rok 2022
2 - Organizacja Balu Belfra
20.12. 3- Spotkanie opłatkowe
2022 4– Sprawy bieżące.
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Na bieżąco członkowie ZNP uczestniczą w zajęciach UTW, wystawach
artystycznych „Palety” a także korzystają ze zniżkowych biletów do teatru.
Plan działania Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie został przyjęty
Uchwałą Nr8/02/2022 z dnia 1 lutego 2022
Plan jest otwarty.

Posiedzenia o godz.12.00 w Biurze Oddziału ZNP
Zapamiętaj, zanotuj, bądź na każdym posiedzeniu Zarządu

www.tarnow.znp.edu.pl
prezes-ziut@wp.pl
tarnow@znp.edu.pl
www.znp.edu.pl
www.krakow.znp.edu.pl

