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Okoliczności
powstania

Dlaczego nowy związek?



Związek wyrósł na fali niezgody i niezadowolenia pracowników oświaty oraz

samorządowców z powodu pauperyzacji zawodu nauczyciela, pogarszających się

warunków pracy i płacy pracowników oświaty, a tym samym degradacji oświaty, która

powinna być najważniejszym obszarem zainteresowania państwa. Wierzymy, że tylko

dzięki wspieraniu wszystkich pracowników polskiej oświaty i dążeniu do ich

współpracy, mamy szansę na przełamanie opozycji między nauczycielami,

pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Dlaczego nowy związek?



Proces tworzenia związku rozpoczął się w przedstrajkowym okresie działalności na

Facebooku grupy “Strajk Młodych Nauczycieli” (grupa o tej nazwie działała w 2017

roku). To tam po raz pierwszy zainicjowano dyskusję na temat potrzeby utworzenia

nowego związku zawodowego. Po zmianie administratorów i nazwy grupy na “Ja,

Nauczyciel” ponownie podjęliśmy ten temat, rozpoczynając w 30-tysięcznej wtedy

społeczności dyskusję o potrzebach i oczekiwaniach potencjalnych członków związku. 

Dlaczego nowy związek?



Wsłuchując się uważnie w głosy uczestników współorganizowanych przez nas Narad

Obywatelskich o Edukacji (NOoE) nie mogliśmy przegapić postulatów środowiska

oświatowego dotyczących konieczności wzmocnienia reprezentacji jego interesów w

przestrzeni publicznej. Po ponad rocznej pracy nad formułą związku, dokumentacją,

konsultacjami statutu, w czerwcu 2020 roku grupa założycielska podjęła uchwałę o

powołaniu Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska.

Dlaczego nowy związek?



Założyciele

NZZOP jest oddolną inicjatywą wywodzących się z różnych środowisk

założycieli - przedstawicieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych,

artystycznych, sportowych, leśnych, branżowych, przedszkoli i szkół

integracyjnych, specjalnych, publicznych i niepublicznych. Chcemy, aby

wprowadzane zmiany systemowe były oparte na skutecznych

działaniach, realnych, rzetelnych konsultacjach społecznych i otwartym

dialogu. 

Krótko o nas



Naszą siłą jest także różnorodność w poglądach. Daje nam ona gwarancję otwartości

na dialog ze wszystkimi uczestnikami systemu oświaty oraz jego otoczeniem.

Jesteśmy różnorodni, jednak potrafimy skutecznie dochodzić do kompromisu, kierując

się zasadą, że jedność to nie jednolitość. 

Dążymy do wypracowania jednolitego stanowiska w każdej sprawie dotyczącej

oświaty, także w tych newralgicznych, trudnych dla środowiska oświatowego.

Transparentność, niezależność partyjna, umocowanie w środowiskach lokalnych to

cechy wyróżniające nasz związek na tle innych. Jesteśmy i będziemy związkiem

otwartym na propozycje rozwiązań, współpracy i działań wszystkich pracowników

oświaty

Krótko o nas



NZZOP jest niezależnym od wpływów partyjnych i ideologicznych,

nowoczesnym związkiem zawodowym, który powstał, aby

reprezentować potrzeby zawodowe wszystkich pracowników oświaty

w dialogu społecznym oraz pozytywnie wpływać na rozwój polskiej

edukacji. 

Czym się kierujemy?

Nasza misja



Do czego dążymy?

Nasza wizja
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Wizja

Wierzymy,    że   oświata,   jako   podstawa   wszelkich   działań

i warunek zrównoważonego rozwoju, powinna

charakteryzować    się   wysoką    jakością    i    adekwatnością

do zmieniających się warunków.

Placówki oświatowe są odpowiedzialne za zapewnienie

edukacji  w   najszerszym   możliwym   znaczeniu   tego   słowa,

a jednym z ich głównych celów jest przygotowanie uczniów do

aktywnego, świadomego, demokratycznego obywatelstwa

oraz krytycznego podejścia do otaczającego świata, a nie tylko

kwalifikowanie ich do wejścia na rynek pracy



Wizja
W pełni finansowana przez państwo edukacja publiczna musi

być traktowana i rozwijana jako dobro wspólne. Aby to

osiągnąć, niezbędnym jest traktowanie wszystkich

uczestników procesu edukacyjnego na zasadach partnerstwa,

równości i sprawiedliwości. Uczniowie mają prawo do bycia

nauczanymi przez wysoko wykwalifikowanych

profesjonalistów. Nauczyciele powinni być szanowani,

odpowiednio    opłacani    i    posiadać     większą     autonomię

w doborze treści, sposobów organizacji i monitorowania

procesu nauczania a także własnego rozwoju zawodowego.

Niezależność tę powinni gwarantować dyrektorzy placówek

oświatowych z pomocą organów prowadzących, rodziców,

pozostałych pracowników oświaty i całej społeczności lokalnej. 



Wizja

Chcemy, aby osoby zaangażowane w proces

edukacyjny stanowiły rzeczywistą wspólnotę

równoprawnych  członków,  razem  dbających

o przyszłość i zmagających się z wyzwaniami

nowoczesności.



Budujemy wspólnie
Zaangażuj się w jednej z ról

Zapraszamy do współtworzenia struktur
regionalnych NZZOP.
Zależy   nam,   aby   także   one   złożone
były z zaangażowanych pracowników
oświaty,      otwartych     na     współpracę
i  chętnych  do  współdziałania  zarówno
na    rzecz    poprawy    warunków    pracy
i płacy, jak i poprawy jakości polskiej
oświaty w ogóle.

zapraszamy  do  współtworzenia  treści
na  naszej  stronie  internetowej.  Jeżeli
masz umiejętności i wiedzę, którymi
możesz podzielić się z innymi
pracownikami oświaty, możesz stać się
jednym z autorów publikujących
artykuły, dotyczące najważniejszych
zagadnień  dla  środowiska oświatowego.

Lider Redaktor



Budujemy wspólnie
Zaangażuj się w jednej z ról

Wszystkich członków zapraszamy do
udziału w naszych konsultacjach, ale
także  do   zgłaszania   propozycji   zmian
i rozwiązań bieżących problemów. Dzięki
Twojemu wkładowi merytorycznemu
mamy    szansę    wpływać    na    zmiany
w systemie edukacji tak, by stał się on
jak najlepiej dopasowany do zmieniającej
się rzeczywistości

Doradca

jeżeli czujesz, że warto wspierać
działania NZZOP kwotą większą niż
minimalna składka członkowska, możesz
dokonać jednorazowego lub cyklicznego
przelewu środków na konto organizacji.
Wszystkie przychody i poniesione koszty
będą regularnie opisywane w zakładce
na stronie Związku tak, abyś zawsze miał
pewność, że Twoje pieniądze zostały
dobrze wykorzystane.

Darczyńca

Dołącz    do    zespołu   moderatorów
grup członkowskich w portalach
społecznościowych. Jeżeli dysponujesz
odrobiną   czasu   i   czujesz   się   dobrze
w środowisku social mediów, możesz
współtworzyć grupę bezpośrednio
kontaktującą się z członkami NZZOP,
szybko reagującą na zgłaszane
problemy.

Moderator



Kontakt

kontakt@zwiazekoswiata.pl
http://www.zwiazekoswiata.pl

http://www.facebook.com/ZwiazekOswiataPolska
Prezeska: Dagmara Rucińska 515 710 132

Rzecznik Prasowy: Ewa Bachman 600 214 906

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska
ul. Osiecka 41
64-100 Leszno



Grupa założycielska

Dagmara Rucińska
PREZESKA

Dagmara Rucińska, gmina Piaski,
woj. wielkopolskie, społecznik,
zatrudniona w Niepublicznej Szkole
Podstawowej, absolwent Szkoły
Liderów, Akademii Samorządowej,
radna Gminy Piaski.

Marek Mendel
WICEPREZES

Marek Mendel, zam. woj. opolskie,
dyrektor, nauczyciel techniki i
informatyki. 35 lat pracy na różnych
poziomach edukacyjnych. Absolwent
Szkoly Liderów PAFW.

Robert Kaczmarek
WICEPREZES

Robert Kaczmarek, Koszalin,
nauczyciel historii, działacz

społeczny, organizator akcji
charytatywnych.



Grupa założycielska

Emilia Ogonowska-Jaroń
SEKRETARZ

Emilia Ogonowska-Jaroń, Kielce, woj.
Świętokrzyskie. Nauczyciel w
szkołach muzycznych, oboistka,
teoretyk muzyki, wokalistka.
Działalność artystyczna,
popularyzatorska oraz naukowa.

Ewelina Stach
SKARBNICZKA

Ewelina Stach, Sławno, woj.
zachodniopomorskie.
Wykształcenie Zarządzanie i
Marketing, Matematyka.
Absolwentka Akademii
Samorządowej, radna miasta
Sławno, działaczka na rzecz
społeczności lokalnej, założycielka
stowarzyszenia SWA „Krok po
kroku”.

Robert Karlik
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Karlik, woj. śląskie. Nauczyciel
dyplomowany wychowania fizycznego
i informatyki (33lata). Dyrektor
Technicznych Zakładów Naukowych
w Dąbrowie Górniczej (14 lat).
Działacz społeczny i sportowy,
inicjator wielu przedsięwzięć
edukacyjnych. Specjalista w zakresie
prawa oświatowego oraz europejskich
systemów edukacyjnych.

Andrzej Chmielewski
CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Chmielewski, Straszyn,
woj. pomorskie. Programista,

Absolwent Akademii
Samorządowej, radny gminy
Pruszcz Gdański, społecznik.



Anna Dąbrowska
PRZEWODNICZĄCA

Anna Dąbrowska, gm. Szadek, woj. łódzkie,
nauczycielka języka angielskiego, języka
polskiego, pedagog, doradca zawodowy. Autorka
projektów promujących naukę języka angielskiego
na terenach wiejskich w ramach Programu English
Teaching, Ambasadorka Programu English
Teaching, absolwentka Programu Liderzy PAFW,
inicjatorka działań na rzecz kultury i dziedzictwa
regionalnego.

Ewa Bachman
CZŁONKINI KOMISJI

Ewa Bachman, Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie,
magister filozofii UWr, socjoterapeutka, trenerka,
koordynatorka wielu projektów społecznych,
certyfikowana facylitatorka transformacji konfliktu
metodą Nansen Fredssenter, przez 12 lat kierownik
świetlicy środowiskowej, absolwentka Programu
Liderzy PAFW, ambasadorka Programu Równać
Szanse, prezes Stowarzyszenia Oświata Polska.

Grażyna Zajkowska
CZŁONKINI KOMISJI

Grażyna Zajkowska, Szczecin. Z zamiłowania
muzyk, absolwentka Akademii Muzycznej.
Doświadczona nauczycielka, z wieloma
sukcesami swoich podopiecznych oraz nagród.
Z wachlarza studiów podyplomowych, historia
jest jej największą pasją. Patriotka, miłośniczka
zwierząt (w tym jej psa i kota), filantropka i
wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Grupa założycielska - Komisja Rewizyjna


