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Gerbiami profesinės sąjungos nariai,
Kovo 31 d. įvykęs Lietuvos švietimo profesinės sąjungos
suvažiavimas, kuriame buvo aptarta ir įvertinta trijų metų veikla,
pademonstravo organizacijos solidumą, labai išaugusią įtaką
priimant švietimui svarbius sprendimus bei autoritetą tiek
Lietuvoje, tiek tarp mūsų kolegų Europos Sąjungoje. Dėkodamas
kiekvienam profesinės sąjungos nariui, kuriuos atstovavo
suvažiavimo delegatai, už pasitikėjimą išrenkant pirmininku dar
vienai kadencijai, puikiai suvokiu atsakomybę ir žmonių lūkesčius
po trijų metų matyti mūsų profesinę sąjungą efektyviai
atstovaujančią šalies mokytojų interesams bei ginančią jų teises.
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos
pirmininkas Audrius Jurgelevičius

LŠPS Veikla
Kovo 17 d. vyko Lietuvos švietimo profesinės sąjungos
Šalčininkų susivienijimo rinkimininkė – ataskaitinė konferencija.
Konferencijoje dar vienai kadencijai pirmininku išsirinktas Jan
Jurgelevič, taip pat priimta rezoliucija dėl naujo Švietimo
įstatymo.
Kovo 19 d. įvyko profesinių sąjungų organizuotas mitingas.
Mitinge tarp kitų, dalyvavo beveik 200 Lietuvos švietimo
profesinės sąjungos narių.
Kovo 31 d. vyko Lietuvos švietimo profesinės sąjungos
ataskaitinis - rinkiminis suvaţiavimas. Suvaţiavime dalyvavo 145
delegatai. LŠPS pirmininku dar vienai kadencijai išrinktas
Audrius Jurgelevičius. Pavaduotojais išrinkti Virginija
Apanavičienė, Erikas Gaigalas ir Romas Turonis. Suvaţiavime
dalyvavo bei kolegas pasveikinti atvyko kaimynai: Latvijos
švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkė Ingrida
Mikiško, Baltarusijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės
sąjungos pirmininkas Aleksandras Boiko ir Rusijos švietimo ir
mokslo profesinių sąjungų atstovė Ţana Dorochina. Taip pat
dalyvavo Europos profesinių sąjungų instituto mokymo programų
koordinatorius Jean - Claude Le Douaron, Europos komisijos
Švietimo ir kultūros departamento specialistė Maike Koops ir
Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto vykdantysis
direktorius Martin Riomer.

ARTIMIAUSI LŠPS
RENGINIAI
Balandţio 18 - 20 d. tarptautinis
seminaras "Švietimo sektoriaus
šakos kolektyvinė sutartis: kitų
šalių
patirtis
ir
pasirašymo
perspektyvos mūsų šalyje".

Įdomu
Kovo 19 d. po protesto akcijos įvyko
Lietuvos
švietimo
ir
mokslo
profesinių
sąjungų
federacijos
(LŠMPSF) bendras susirinkimas.
Posėdţio metu buvo svarstoma
LŠMPSF pirmininko kandidatūra.
Susirinkimas po neilgų diskusijų
vieningai
pritarė
Rūtos
Osipavičiūtės kandidatūrai.
Kovo 31 - balandţio 1 dienomis
Vilniuje viešėjo Latvijos švietimo ir
mokslo profesinės sąjungos (LIZDA)
delegacija. 7 ţmonių delegacijai
vadovavo profesinės sąjungos pirmininkė Ingrida Mikiško. Kolegos
iš Latvijos susitiko su Lietuvos
švietimo
profesinės
sąjungos
atstovais. Buvo aptartas tolesnis
profesinių sąjungų bendradarbiavimas. Latvijos mokytojų atstovai
lankėsi
Švietimo
ir
mokslo
ministerijoje bei įvairiose Vilniaus
švietimo įstaigose.
Norite savo mieste ar mokykloje surengti
seminarą?
Susiekite su mumis: romasturo@gmail.com,
tel.+37065756286
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Tyrimas
Šių metų vasario – kovo mėnesiais Lietuvos švietimo profesinė sąjunga vykdė tyrimą dėl mokytojų tarifinio
atlyginimo koeficientų dydţio nustatymų kriterijų. Tyrimo metu gauti duomenys iš 96 mokyklų: 9 pradinių,
38 pagrindinių, 34 vidurinių mokyklų , 12 „išgrynintų“ ir 3 „ilgųjų“ gimnazijų.
Tyrimo rezultatai patvirtino tai, ką LŠPS ekspertai prognozavo prieš įvedant atlyginimų koeficientų
“ţirkles” – pagrindinis kriterijus nustatant atlyginimo dydį yra ne mokytojo darbo sudėtingumas ar kokybė,
bet mokyklai skirtų biudţeto lėšų kiekis. Tokia situacija neleidţia kalbėti apie tai, kad ŠMM nustatyta
mokytojų darbo uţmokesčio sistema skatina ugdymo kokybės augimą ir teisingesnį atlygį uţ darbą. Tyrimas
išsklaidė švietimo valdininkų skleidţiamą mitą, kad „ţirklių“ įvedimas išplečia mokyklų savarankiškumą.
Toms mokykloms, kurios nejaučia katastrofiško finansų stygiaus, „optimaliai naudoti lėšas“ įsakmiai nurodo
mokyklos steigėja savivaldybė ir vadovai, vengdami nemalonumų, uţmiršta tartis su profesine sąjunga.
Analogiška situacija matosi ir skiriant valandas uţ vadovavimą klasei – iš esmės viską lemia turimų pinigų
kiekis, neatsiţvelgiant į klasės auklėtojo darbo kokybę ir sudėtingumą.
Ţiūrint į ateitį, tyrimo atskleista situacija kelia didelį nerimą. ŠMM planuoja dar labiau plėsti koeficientų
„ţirkles“, vis didesnes galias mokytojų darbo uţmokesčio ir darbo krūvio nustatyme skiriant mokyklų
vadovams. Deja, tiek šis tyrimas, tiek daţnos mokyklos patirtis rodo, kad socialinio dialogo kultūra ir noras
šią kultūrą puoselėti neauga taip, kaip to norėtų mokytojai ir jiems atstovaujančios profesinės sąjungos.
Daugiau apie tyrimo rezultatus galite pasiskaityti puslapyje www.svietimoprofsajunga.lt

Darbo apmokėjimo aprašas
Balandţio 5 dieną vykusiame LR Trišalės tarybos Švietimo komiteto posėdyje buvo svarstomas Švietimo
įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projektas.
Projektą parengė Švietimo ir mokslo ministerija, pasiūlymus ir pataisas šiam projektui teikė ir Lietuvos
švietimo profesinė sąjunga.
Siūlomi esminiai pakeitimai yra šie:
mokytojams tarifinis atlygis bus nustatomas uţ 18 kontaktinių darbo valandų per savaitę (ne
pedagoginių);
tarifikuojamų 1-3 valandų skaičių nustatys mokyklos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais
(nebuvo derinimo);
vadovavimo klasei valandų skaičių nustatys mokyklos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais
(nebuvo derinimo);
išimtos pedagoginės 5 val. vadovams ir pavaduotojams, taip pat praplečiamos vadovų koeficientų
„ţirklės“ maţinančios ţemiausius koeficientus;
priedai dirbantiems su spec. vaikais nustatomi tik vienam iš vadovų;
numatyti priedai tautinių maţumų mokytojams, kurie dėstys lietuvių kalba; prie papildomų darbų
pridėtas laboratorinių, praktinių ir kitų tiriamųjų darbų vykdymas.
Buvo nutarta, kad projektas bus išsamiai svarstomas
kitame LR Trišalės tarybos švietimo
komiteto posėdyje.
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