ZNP

Nauczyciel w przedszkolu bez dodatku za wychowawstwo. Taki jest efekt
porozumienia oświatowej S z
25 czerwca połączone senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i
Administracji Państwowej rozpatrzyły uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy &ndash; Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zapis pozbawiający nauczycieli
przedszkoli dodatku za wychowawstwo.
25 czerwca połączone senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i
Administracji Państwowej rozpatrzyły uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy &ndash; Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zapis pozbawiający nauczycieli
przedszkoli dodatku za wychowawstwo. Przypominamy, że już podczas prac sejmowych komisji
wnosiliśmy o objęcie dodatkiem funkcyjnym za wychowawstwo również nauczycieli przedszkoli. Z naszej
inicjatywy posłowie PO zgłosili poprawkę, zgodnie z którą dodatek ten powinien przysługiwać nie tylko z
tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, ale również oddziału. Niestety, poprawka ta została
odrzucona przez posłów PiS. Rozpoczęcie procedowania ustawy w Senacie to ostatnia szansa na
wprowadzenie korzystnego rozwiązania dla nauczycieli przedszkoli. Dlatego przedstawicielka ZNP,
uczestnicząca w posiedzeniu senackich komisji, ponownie wniosła o objęcie dodatkiem za wychowawstwo
również nauczycieli przedszkoli. W odniesieniu do tej kwestii, wiceminister edukacji Marzena Machałek
nie pozostawiła najmniejszych wątpliwości co do intencji strony rządowej. Regulacje ustawowe
pozbawiające nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo nie ulegną zmianie. Prawdopodobnie
dokonane zostaną zmiany na poziomie rozporządzenia regulującego płace nauczycieli, tak, by to
samorządy (w zależności od możliwości finansowych) mogły decydować o przyznaniu nauczycielom
przedszkoli dodatku za wychowawstwo. Ponadto podnoszona była kwestia braku zabezpieczenia środków
na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. ZNP zwracał uwagę na ten fakt już podczas
posiedzenia sejmowych komisji. Domagał się także wykreślenia z projektu ustawy czasu obowiązywania
wzrostu wynagrodzeń, tj. od 1 września do 31 grudnia 2019 r. Senatorowie połączonych komisji przyjęli
ustawę bez poprawek. Powyższe problemy ZNP przedstawi podczas rozmów z kierownictwem resortu
edukacji w piątek, 28 czerwca.
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