
      
                                      

Поштоване колеге!

Поводом Дана Светога Саве и годишњице „Светосавске академије под ведрим небом“, сви синдикати у
просвети Србије и Форум београдских гимназија позивају вас на 

Светосавску трибину

Која ће се одржати у Малој сали Дома синдиката, у уторак 26. јануара, са почетком у 12 часова

На овај начин, четири синдиката просвете (СРПС, НСПРС Независност, УСПРС и СОС) скренуће пажњу
јавности  и  просветним  властима  да  ништа  од  обавеза  у  Споразуму,  потписаном  априла  2015,
Министарство просвете није испунило.

Познато вам је да је план о платним разредима изневерен и промашен, да се дистрибуција технолошких
вишкова опструише од стране школских управа, инспекција и директора школа, да је недавно повећање
плата од 4% симболично, а да измене Закона о основама система образовања и васпитања месецима
„леже у фиоци“.

Са друге стране, дошло је до појаве реваншизма у односу на синдикате просвете и на саме запослене од
стране просветних власти, инспекција  и многих директора школа. И сам министар просвете,  у својим
последњим изјавама, отворено напада синдикате и њихове представнике, а ставља се на страну оних
директора школа који су против распоређивања технолошких вишкова, који отворено одбијају да врше
преузимање  радника  (тврдећи  да  су  они  немотивисани  и  нестручни)  и  који  се  јавно  залажу  за
расписивање нових конкурса и да, самим тим, хиљаде наших колега остану без посла. 

Синдикати  просвете  недавно  су  затражили  од  МПНТР  повећање  плата  од  8%,  исплату  једнократне
годишње награде у износу од 5.000 динара и хитно распоређивање технолошких вишкова,  поготову у
Београду, где је стање најгоре и опструкција највећа.

На трибини ће бити донети заједнички закључци четири синдиката, а скоро је извесно да ће бити донета и
одлука о штрајку упозорења.

Сви синдикати ФБГ-а дужни су да одреде по најмање три представника који ће присуствовати Трибини!

Форум београдских гимназија ће, као и увек до сада, бити на челу у борби за одбрану права наставника и
отпор уништењу српског образовања. У то име, ваше присуство на Трибини ће бити драгоцено! 
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