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Pomimo trwającego strajku nauczycieli, uczniom klas maturalnych w toruńskich szkołach
wystawiono oceny, po przerwie wielkanocnej zaplanowano posiedzenia rad
klasyfikacyjnych.
18 kwietnia 2019 roku, w dziesiątym dniu strajku przystąpiło do niego 936 nauczycieli i 13
pracowników administracji i obsługi pracujących w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
Pomimo trwającego od 10 dni strajku udało się przeprowadzić egzaminy kończące gimnazjum i
szkołę podstawową. Kolejnym wyzwaniem będzie przeprowadzenie egzaminów maturalnych dla
absolwentów szkól średnich. Egzaminy rozpoczną się w poniedziałek 6 maja.
- 26 kwietnia powinny zakończyć się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas maturalnych. Liczymy na
to, że niezależnie od sytuacji związanej ze strajkiem w oświacie uda się bez problemu przeprowadzić
egzaminy maturalne. Bardzo dziękuję za to, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty zostały
przeprowadzone – mówił prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej.
We wszystkich 19 szkołach prowadzonych przez gminę, gdzie mają odbyć się matury, maturzystom
wystawiono oceny. Do 26 kwietnia w szkołach muszą odbyć się rady kwalifikacyjne.
- W tym tygodniu rady zorganizowano w czterech szkołach, na żadnej nie osiągnięto kworum.
Dyrektorzy postanowili, że rady odbędą się 24 i 25 kwietnia, w liceum dla dorosłych 26 kwietnia –
wyjaśnia Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. – Jesteśmy w
stałym kontakcie z dyrektorami, liczymy także na informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po
Wielkanocy planujemy spotkać się z dyrektorami.
Od 10 dni w toruńskich szkołach trwa akcja strajkowa. Za czas, w którym nauczyciele nie prowadzą
zajęć dydaktycznych, nie otrzymają wynagrodzenia.
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- Strajkujący nie otrzymają wynagrodzenia za niewykonaną pracę, ale gmina nie zmieni wysokości
opłat, które przeznacza na oświatę. Pracujemy nad zmianami systemu nagród i wynagrodzeń, które
dotyczyć będą pracowników oświaty – dodaje prezydent Michał Zaleski.
Obecnie pracownik toruńskiej oświaty może otrzymać nagrodę na szczególne osiągnięcia – jej
maksymalna wysokość to 1500 zł. Obowiązuje tu trzyletni okres karencji. Musi o nią zawnioskować
dyrektor szkoły.
W toruńskich szkołach na etatach pedagogicznych zatrudnione są 3333 osoby, w administracji i
obsłudze 1211 osób.
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