Штрајк професора средњих школа!
понедељак, 13 април 2009 16:50

Поједини професори гимназија и средњих школа у Београду данас ће највероватније
ступити у штрајк, пошто им још нису исплаћене јубиларне награде за прошлу годину!

БЕЗ КОМЕНТАРА... Владимир Тодић, градски секретар за образовање

Према најавама представника Форума београдских гимназија и Форума средњих
стручних школа, часови ће трајати 30 минута, а након тога ће професори који су у
штрајку излазити са часа.
Председника Форума средњих стручних школа Милорад Антић објашњава да је 1.629
просветних радника требало да добије јубиларне награде за 2008. до 31. децембра. У ту
сврху, из градског буџета је требало да буде издвојено око 100 милиона динара.
- Новац још није исплаћен, а градски секретар за образовање Владимир Тодић обратио
нам се писмом у којем је рекао да ће бити исплаћен највероватније до краја ове школске
године. Београд је једини град у којем просветним радницима још није исплаћен овај
новац, и зато ступамо у штрајк. Очекујемо да ће нам се придружити сви просветних
радници. Зато се штрајк и зове „солидарност" - објашњава Антић.
Према његовим речима, професори ће после навршених пола сата одлазити са часа, а
„ђаци ће или остати у учионици, или ће их професори испраћати из учионице."
- Највероватније ће бити хаоса и проблема са децом, а остале колеге које нису у штрајку
неће моћи да држе часове. Ако се за то време нешто догоди са децом, главни кривци
биће надлежни из Скупштине града, који просветне раднике желе да избаце на улицу.
Просветари су до сада већ много пута били изиграни. Сумњамо и да се те јубиларне
награде одређују мимо правила - каже Антић.
Градски секретар за образовање Владимир Тодић јуче није желео да коментарише
најаву штрајка.
- Сачекајмо понедељак да бисмо видели да ли ће штрајка заиста бити. Обратио сам се
Форуму београдских гимназија и Форуму средњих стручних школа писмом пре три дана рекао је за Пресс јуче Тодић.
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