
 
 
 
Унија синдиката просветних                                        - Градском штабу за ванредне  ситуације 
радника    Крагујевца                                                       града Крагујевца 
E mail: unija.034@gmail.com                                         -Школској управи Крагујевац 
Moбтел: 065 9442450                                                      -Медијима 
 

     Предмет:    А П ЕЛ 

Поштовани, 
Иако је одлука Кризног штаба Републике Србије да се од понедељка, 30.11.2020. настава у основним 
и средњим школама организује на даљину, у складу са нашим захтевима које смо вам упутили пре 
само 24 сата, потпуно смо затечени делом одлуке да се настава за ученике од 1 – 4. разреда 
основних школа изводи непосредно као и до сада.  Једино образложење које смо могли да чујемо 
од надлежних „да неко мора да чува децу“ је (за учитеље и наставнике страних језика, стручне 
сараднике, помоћно техничко особље... ) недопустиво  и крајње неприхватљиво. 
Зашто? 
Ако је циљ преласка на наставу на даљину да сачувамо здравље и животе свих учесника у наставном 
процесу 
1. Да ли су надлежни обавештени да међу оболелима има и учитеља, стручних сарадника, помоћно 

техничког особља и ученика узраста од 7-11 година, исто колико и старијих ученика основних 
школа и наставног особља у предметној настави; 

2. Да ли је макар просветним властима познато да наставници у првом циклусу образовања 
образују и васпитавају децу, и да нису дадиље које их чувају док су им родитељи на послу; 

3. Да ли надлежни знају да су деца тог узраста у школи мање од три сата, а да им запослени 
родитељи нису код куће још макар 4 сата у току дана, и ко их тада чува; 

4. Да ли су надлежни, доносиоци оваквих дискриминаторних одлука ( члан 110 /111. Закона о 
основама система образовања и васпитања ) истовремено и одговорни за последице одлука које 
доносе; 

5. Да ли се запосленима који обављају посао у првом циклусу образовања обезбеђују исти услови у 
циљу безбедности и заштите здравља на раду, као и осталим запосленима у школи? 
 

        У тренутку када се Србија налази на првом месту у свету по броју оболелих од Ковида 19 на 
милион становника и када сазнајемо да у Крагујевачком клиничком центру нема више места за 
кисеоничку терапију, Унија синдиката просветних радника Крагујевца пружа пуну подршку 
захтевима својих колега, Савезу учитеља Србије и свим осталим удружењима у активностима да се 
ова бесмислена одлука промени. 

         Позивамо Градске и просветне власти да својим угледом и ауторитетом обезбеде исте услове 
заштите здравља за све грађане Крагујевца. 

           Просветни радници Крагујевца, чланови УСПРК верују у Вас, 
                
  У Крагујевцу, 25.11.2020                                                                                 Љиљана Милетић, 
                                                                                                                                  председник УСПРК 
 

 
 

 


