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                                    PLAN PRACY  ORAZ  TEMATYKA POSIEDZEŃ 
 ZARZĄDU ODDZIAŁU  

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 
 W DĘBNIE 

              NA ROK 2014 
 
                                 Plan został przyjęty do realizacji w dniu 10 marca 2014 roku  
                                                                   Plan jest otwarty 
  
    
       DATA 
 

                                         
                                        TEMATYKA 

    
 
 
     
 
     cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     styczeń      

 

W ciągu całego roku: 
1. Pomoc prawna w  rozwiązywaniu problemów 
      wynikających z praw pracowniczych  
2. Obrona statusu zawodowego nauczycieli i pracowników pedagogicz 

nych 
3. Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej 
4. Udział w doskonaleniu systemu edukacji 
5. Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych 
6.  Upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa  

oświatowego i prawa pracy 
7. Monitorowanie zmian zachodzących w systemie oświaty, udział w  

opiniowaniu aktów prawnych oraz dokumentów przekazanych do  
konsultacji przez właściwe resorty 

8. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy 
9. Współdziałanie z władzami oświatowymi oraz jednostką samorządu 

terytorialnego w sprawach edukacji i jej pracowników, organizacjami 
społecznymi i pozarządowymi 

10. Współdziałanie z sojusznikami oświaty i Związku 
11. Pomoc koleżeńska oraz finansowa osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji zdrowotnej lub materialnej  
12. Aktualizacja strony internetowej 

 
 
 
 
 
1. Informacja z Prezydium ZG ZNP: 

- prowadzenie sporu zbiorowego – aktualny stan prawny; 
- „Wytyczne Prezydium ZG ZNP do funkcjonowania Komisji Ochrony Pracy 
   i koordynatorów SIP” oraz „Wytycznych do wyborów SIP”; 

 
2.     Projekty: 
 planu pracy 
 planu finansowego 
 terminarza narad, posiedzeń i szkoleń. 
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      luty 

1.   Przyjęcie bilansu finansowego za 2013 rok 
 
2. Przyjęcie do realizacji preliminarza wydatków na rok 2014 
 
3. Informacje o zamiarze likwidacji i przekształcaniu publicznych szkół i  

placówek oświatowych 
 

4.  Prace nad organizacją zabawy „Karnawałowo –Walentynkowej” i zbiórka  
     pieniędzy na szkołę litewską w Podborzu 
 
5.  Informacja o ubezpieczeniach Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej 
 
6.  Informacja o osiąganiu wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
      na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz o wypłacie                 
jednorazowego dodatku uzupełniającego w naszym Oddziale. 
 
7.  Ocena pracy ogniw ZNP i odpowiedzialności statutowej prezesów  
         Oddziałów ZNP. 
 

 
 
   
 
       
 
 
 
 
     marzec 

1. Zatwierdzenie Planu pracy na 2013 rok 
 
2. Zatwierdzenie terminarza narad, posiedzeń i szkoleń na rok 2013 
 
3.   Analiza stanu uzwiązkowienia w Oddziale liczebność w Ogniskach 
 
4. Analiza składki członkowskiej 
 
 
5. Udział Prezesa Oddziału jako członka Zarządu Okręgu w szkoleniu  
      wyjazdowym z udziałem Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego oraz  
      Prezesa ZNP 
 
6.   Przedstawienie Planu Pracy Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP  
 
7.   Prace zmierzające do uzyskania podwyżek dla pracowników       

Niepedagogicznych 
 

8.   Organizacja Dnia Kobiet  
 
10. Informacja dotycząca dyscypliny i odpowiedzialności działaczy  
      związkowych – udział w naradach, szkoleniach, realizacja uchwał 
 
11. Informacja o osiąganiu wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wypłata jednorazowego 
dodatku – analiza ankiety 
 

12.Informacja z Prezydium ZG ZNP: 
- działania Komisji ds. Równego Traktowania; 
- rozliczenie planu finansowego dla jednostek gospodarczych za 2013r.. 
 

13.   Informacja z Prezydium ZG ZNP: 
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       - spływ składki członkowskiej; 
       - tezy do dyskusji na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych oraz  
         konferencjach    delegatów; 
       - przebieg zebrań sprawozdawczo-wyborczych i konferencji delegatów  
        w  ogniwach ZNP. 
 
14. Informacja o osiąganiu wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
         na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz o wypłacie   
jednorazowego dodatku   uzupełniającego stan w Polsce. 
 
15. Ocena pracy ogniw ZNP i odpowiedzialności statutowej prezesów Ognisk  
       ZNP. 
 
16. Terminarz  zebrań (konferencji) sprawozdawczo-wyborczych w Ogniskach 
      i w Oddziale w Dębnie 

 
 
 
 

    
 
     kwiecień 

1. Analiza składki członkowskiej za pierwszy kwartał 
 

2. Zorganizowania spotkania dla Społecznych Inspektorów Pracy  
 

 
3. Prace związane z organizacją wycieczki do Wrocławia, Karpacza,  

      Szklarskiej Poręby , Pragi 
 

4.   Wykonywanie kartek Wielkanocnych przez Sekcję Plastyczną 
 

5.Mistrzostwa Polski  w Maratonie Pracowników Oświaty- Dębno 2014 
 
 
6. Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 

 
 

      
 
 
         maj 

1. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Oddziału w Dębnie  
 

2. Wyjazd na wycieczkę do Wrocławia, Karpacza,  
      Szlarskiej Poręby , Pragi 
 

3. Prace organizacyjne nad  „Czerwcówką”- festynem dla rodzin  
    Związkowców 
 

4. Spotkanie z przedstawicielem jst. i przedstawienie informacji na temat  
          Projektu organizacyjnego w roku 2014/ 2015 
 
5. Indywidualne spotkania związkowców, udzielanie pomocy w awansie     

zawodowym 
 
6. Informacja z Prezydium ZG ZNP: 

      - Centralny Klub Młodego Nauczyciela; 
      - sprawozdanie finansowe ZNP za 2013r. 
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     czerwiec 

1. Organizacja Festynu Rodzinnego „Czerwcówki” 
 
2. Praca biura w czasie wakacji- dyżury 

 
3. Informacja z Prezydium ZG ZNP: 

- wstępna analiza wniosków z zebrań o konferencji sprawozdawczo-wyborczych 
  w ogniwach ZNP; 
- tezy sprawozdania z działalności ZG, jego organów wykonawczych, sekcji,  
komisji, i agend w latach 2010-2014; 

       - współpraca międzynarodowa w I półroczu 2014r.; 
       - działalność ZG ZNP, jego organów wykonawczych, sekcji, komisji i agend w 
okresie 2013r. -  maj 2014r.   
 
4. Prace nad projektami: 

-  sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu, jego organów wykonawczych, 
sekcji, komisji w latach 2010-2014. 

       - programu działania Zarządu Okręgu na kadencję 2014-2018. 
       - uchwały Konferencji Delegatów ZNP 
       - regulaminu i porządku obrad Konferencji 

 
 

    
    wrzesień     
   

1. Organizacja pożegnania członków związku odchodzących na emeryturę 
 

2.Organizacja Dnia Chłopca Związkowca 
 

3.Informacja z Prezydium ZG ZNP: 
- zjawisko mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy – informacje dotyczące 
ilości  i rodzajach toczących się w tym zakresie spraw sądowych; 
- analiza działalności wybranych Filii OUPiS ZNP  
 

4. Sprawy dotyczące działalności Okręgu w kadencji 2014-2018 
 

   październik 1. Organizacja Święta Edukacji Narodowej przez SEiR uroczysta kolacja 
 
2. Wyjazd do teatru z okazji Święta Edukacji 
 
3. Prace nad zmianą regulaminu wynagradzania dla Pracowników  
 Administracji i Obsługi 

 
4.Informacja z Prezydium ZG ZNP: 

- materiały na 41 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP; 
- informacja o pracy Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi 
ZNP. 

 
 
 

   listopad 1.Pamięć o zmarłych - zapalanie zniczy na mogiłach zmarłych  
Związkowców 

 
2.Zorganizowanie warsztatów plastycznych – wiklina papierowa 
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3.Wykonywanie kartek świątecznych Bożonarodzeniowych przez Sekcję  
Plastyczną 

 
4.Informacja z Prezydium ZG ZNP: 

- materiały na 41 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP; 
- informacja o pracy Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi 
ZNP. 

 
 

 
    
 
    grudzień  

1.Przygotowanie i rozdanie paczek mikołajowych dla dzieci związkowców 
 

2.Kalendarz Ogólnopolskich Imprez Kulturalnych, Sportowych i  
      Turystycznych na rok 2012 
 

3.Prezentacja wyników badania warunków i czasu pracy nauczycieli 
 

4.Projekty: 
                    -  planu pracy ZO na rok 2013 
                    -  budżetu  ZO na rok 2013 
 

5. Informacja z Prezydium ZG ZNP: 
- materiały na 41 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP; 
- informacja o pracy Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi 
ZNP. 

 
 
 

 


