Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli i znaczenia nauczycieli w procesie edukacji
Państwa dzieci, dlatego staramy się podnosić rangę i prestiż tego zawodu. Po raz pierwszy od
2012
roku,
w tak krótkim czasie (już w ciągu 17 miesięcy), zwiększamy wynagrodzenie tej grupy zawodowej.
To jedno z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciele będą zarabiali
więcej. Ich wynagrodzenia zasadnicze wzrosną – w zależności od stopnia awansu zawodowego –
od 371 zł do 508 zł. Przełoży się to na zwiększenie wynagrodzenia średniego od 444 zł do 818
zł.
Pensje nauczycielskie zostaną podniesione o 16,1 proc. Zagwarantowaliśmy na to
pieniądze w subwencji oświatowej.
Oprócz podwyżek zaproponowaliśmy także dodatki za wyróżniającą pracę,
która docelowo przełoży się na lepszą jakość pracy szkoły. Pomyśleliśmy również o młodych
nauczycielach, z najkrótszym stażem. Od września 2019 roku – podobnie jak w przypadku
wyprawki 300 zł na ucznia – będą oni otrzymywali przez dwa kolejne lata pracy 1 000 zł „na
start”. Warto wspomnieć również o dodatkowo płatnych godzinach na zajęcia rozwijające
zainteresowania Państwa dzieci. To istotne zmiany, które są odpowiedzią na potrzeby uczniów
i oczekiwania rodziców.
Myśląc o każdym dziecku, chcemy zapewnić wysoką jakość nauczania.
Dbamy o wyposażenie i bezpieczne otoczenie szkół. Wprowadzamy szerokopasmowy internet
oraz naukę programowania już od najmłodszych lat. Chcemy, aby każda sala lekcyjna
była wyposażona w nowoczesną tablicę multimedialną. Szkoła zmienia się, bo inne
są oczekiwania naszych dzieci i inne są wyzwania, z jakimi mierzą się każdego dnia.
Wiosną część uczniów przystąpi do egzaminów i będzie decydowała o wyborze dalszej
ścieżki kształcenia. To ważny czas nie tylko dla dzieci. To ważne również dla rodziców,
opiekunów i nauczycieli. Wierzymy, że egzaminy przebiegną w przyjaznej i spokojnej atmosferze,
która umożliwi uczniom osiągnięcie jak najlepszych wyników.
W tym roku do oddzielnej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych przystąpią absolwenci szkół podstawowych oraz uczniowie ostatnich klas
oddziałów gimnazjalnych. Informacje o zasadach naboru można uzyskać u nauczycieli
i dyrektorów, a także kuratorów oświaty. Szkoły zapewnią miejsce wszystkim absolwentom.
Są na to przygotowane. Warto zaznaczyć, że młodzież może wybrać z bogatej oferty szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Czekają na nią miejsca w szkołach branżowych,
technikach oraz liceach ogólnokształcących. Wspólnie z dziećmi zastanówcie się nad wyborem
najlepszej ścieżki kształcenia. Życzę powodzenia na egzaminach i podczas rekrutacji!
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