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Nauczycieli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

My, Nauczyciele Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, 8.04.2019 r.
podjęliśmy trudną decyzję o przystąpieniu, a następnie kontynuowaniu bezterminowego strajku
nauczycieli. Decyzja ta podyktowana została wieloma powodami. Jednym z nich, ale nie jedynym, jest
nasze niskie wynagrodzenie i jego skutki: relatywnie najniższe od 2008 r., kilka miejsc pracy powodujące
frustrację i przemęczenie; pensja nauczycieli stażystów zbliżona do płacy minimalnej; niska pozycja zawodu
nauczyciela na rynku pracy i w społeczeństwie.
Inne powody nie mniej ważne to:
 brak nowoczesnego, przyjaznego tak uczniom, jak i nauczycielom systemu edukacji na miarę XXI w.
 przeładowana i przestarzała tzw. "nowa podstawa programowa"
 skrajne przeciążenie siódmo- i ósmoklasistów z powodu niemożliwej do zrealizowania podstawy
programowej
 dwa roczniki w szkołach średnich
 zlikwidowanie nauczania indywidualnego na terenie szkoły
 obarczanie nauczycieli kolejnymi zadaniami, które powodują, że czas przeznaczony na nauczanie
w dużej mierze pochłania biurokracja
 opłacanie wymaganego w tym zawodzie doskonalenia z prywatnych środków.
Apelujemy do rządzących o zaprzestanie ignorowania problemów polskiej szkoły i polskich nauczycieli dla
dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Wy, drodzy uczniowie oraz Wasze dobro byliście, jesteście i będziecie
dla nas najważniejsi - stanowicie sens naszego życia zawodowego, w które często angażujemy się bardzo
osobiście. Jesteśmy gotowi do natychmiastowego podjęcia pracy, jednak najpierw oczekujemy spełnienia
naszych postulatów.
Nie możemy ulegać presji w postaci moralnego szantażu, dotyczącego np. obowiązku przeprowadzania
egzaminów i klasyfikacji "dla dobra uczniów" czy akceptować posuniętego do granic przyzwoitości zarzutu,
że jesteście naszymi zakładnikami. Naszym zdaniem, dobro uczniów leży w godziwym wynagradzaniu
nauczycieli za ich rzetelne wykonywanie doniosłej społecznej roli, w której Wy jesteście podmiotem.
Przerwanie strajku oznaczałoby zmarnowanie niespotykanej dotąd mobilizacji wielu tysięcy dotychczas
spolegliwych i przemęczonych nauczycieli. Stawiałoby pod znakiem zapytania sens PROTESTU oraz
świadczyłoby o akceptacji poczynań władzy (tej czy innej) i obecnej sytuacji w oświacie (dziś nastąpiła
kumulacja, ale problem trwa od lat). Odmawiając świadczenia pracy w słusznej sprawie, dajemy WAM
bezcenną lekcję odwagi, determinacji i postawy obywatelskiej. Walczymy o godność, szacunek i dobro nie
tylko swoje. Słowa poparcia, które płyną do nas z zewnątrz, dodają nam otuchy i jedynie utwierdzają
w przekonaniu, że "warto bronić swoich przekonań". Będziemy kontynuować akcję strajkową aż do skutku.
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