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Поштовани министре просвете, науке и технолошког развоја,
Помислите ли некада у свом раду на просветне раднике који савесно и одговорно
обављају своје послове и радне задатке у условима проглашеног ванредног стања, као и
на потребу да се истима повећају плате за обављени рад у школама, бар за време
ванредног стања?
Као што је и Вама веома добро познато, већина наших колега просветних радника
радила је у ненормалним, технички неприпремљеним условима и то 24 часа дневно, а
ученицима у средњим стручним школама рачунар и није баш познато средство
комуникације у односу на много скупље ајфон и самсунг телефоне. Тешко ми је да
констатујем да неке колеге немају годинама могућности да обнове своју личну
рачунарску опрему, а требало је брзо и квалитетно радити на застарелој опреми. Да,
наши просветни радници су велики креативци па су успели и са овим изазовом да се
изборе. Никоме из Министарства, кад већ Вама није пало на памет да се наставницима,
па и ученицима омогући куповина рачунарске опреме по повлашћеним ценама?
Форум средњих стручних школа захтева од Вас, поштовани министре просвете, да одмах
предузмете мере и активности из Ваше надлежности, све у циљу да се врати углед, част
и достојанство понижених просветних радника.
Упозоравамо Вас да наставници неће више бити људи којима ће се свакодневно
упућивати најпогрдније увреде, како од стране родитеља, тако и од стране ученика.
Сматрамо да је потребно хитно отпочети активности на изради Уредбе о протоколу
заштите наставника у основној и средњој школи.
Апелујемо на Вас, поштовани министре просвете, најодговорније лице у делатности
просвете, као и на Владу и председника Републике Србије да у свом раду користите
примере европских земаља, те да убудуће у учионици буде максимум 20 ученика, све
како би се на квалитетнији и ефикаснији начин обављала настава, и наставник имао
времена да се посвети сваком ученику.
Ако желимо квалитетног и доброг техничара, мајстора, инжењера, здравственог
радника, лекара, пекара, месара, морамо видети како то раде у Европи, а одбијањем да
се поступи на тражени начин, сматрамо да сте одустали од квалитетних кадрова који су
потребни Републици Србији, одустали од сопственог именовања да руководите
пословима државне управе и стварате бољу државу за све грађане Републике Србије.
Овом приликом посебно желимо да укажемо и на потребу повећања капацитета наших
постојећих музичких школа која су прави расадник младих музичких талената.
Господине министре, ово су постулати средњих стручних школа, али апсолутно важе и
за све друге школе у Републици Србији. Зато Вас молимо да узмете у обзир изнете
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наводе из овог дописа, који су неспорни, пажљиво са сарадницима анализирате
актуелну ситуацију у делатности просвете, донесете одговарајуће одлуке и поступите
само у корист просветних радника Републике Србије и ученика којима су наше колеге
апсолутно посвећене у свом тешком и одговорном раду.

У Београду,
10. 05. 2020. год.

С Поштовањем,
Милорад Антић-Председник ФССШБ
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