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Országos Vezetősége tagjai részére

Ikt.szám: 122/2016.
Kedves Kollégák!

A Kormány és a Pedagógusok Sztrájkbizottsága tegnapi egyeztetése minden szempontból
eredménytelenül zárult.
A sztrájkfelhívásban megfogalmazott négy pont tekintetében nem közeledtek az álláspontok,
nem született egyezség, ezért a sztrájk nem vált okafogyottá.
A még elégséges szolgáltatásról sem tudtunk megegyezni. Nehéz is lett volna, hiszen Balog
Zoltán miniszter már pénteken nyilatkozott, hogy ebben a kérdésben álláspontjuk az, hogy a
sztrájk ideje alatt minden intézményben tartsanak ügyeletet, ahol a gyermekek felügyeletét és
étkezését biztosítani kell.
A tegnapi napon módosító javaslatot tettünk:
"Az óvodák és az iskolák tekintetében a sztrájkban részt vevők és a szolgáltatást igénybe vevő
létszámának ismeretében a polgármester, a tankerület, illetőleg a centrum vezetője a sztrájk
helyi vezetőjével közösen határozza meg, hogy melyik óvoda, illetve iskola vesz részt a még
elégséges szolgáltatás megszervezésében. A szolgáltatást úgy kell megszervezni, hogy ne járjon
aránytalan teherrel a szülő és a gyermek részére. A még elégséges szolgáltatás alatt a
gyermekek felügyeletének megszervezését, illetve az étkeztetést biztosítását kell érteni."
Ezt a javaslatunkat a tegnapi nap folyamán nem fogadták el. Abban állapodtunk meg, hogy ma
10 óráig adnak választ. 12 óra 12 perckor érkezett meg az EMMI-től a válasz, hogy fenntartják
eredeti javaslatukat és a miénket nem fogadják el.
A Pedagógusok Sztrájkbizottsága mindeddig jogkövető magatartást tanúsított, és az
elkövetkezőkben is így kell ennek lennie.
Két lehetőség állt előttünk. Az első az, hogy bírósághoz fordulunk. Ez az eljárás a bíróság
döntésétől függetlenül azt eredményezni, hogy április 20-án megállapodás hiányában a sztrájk
nem tartható meg.
A második lehetőség, amelyet az Oktatási Vezetők Szakszervezete és a Magyar Közoktatási és
Szakképzési Szakszervezete javasolt, hogy fogadjuk el az EMMI még elégséges
szolgáltatásáról szóló diktátumát, és április 20-án minden körülmények között tartsuk meg a
sztrájkot.
A sztrájk szervezésének egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a szülőket kellő időben
értesítsük az április 20-i munkabeszüntetésről, kérve őket arra, támogassák a Sztrájkbizottság
törekvéseit.
Szerdán reggel 8 órakor folytatódik az EMMI-vel a tárgyalás, a még elégséges szolgáltatásról
szóló, általuk diktált megállapodást alá fogjuk írni. Ennek ismeretében kérem, hogy az április
20-i sztrájk sikeres megszervezéséért a területeden mindent tegyél meg!

Az Országos Irodát egyre több intézmény keresi meg, ahol nincs a Pedagógusok
Szakszervezetének alapszervezete, de hallottak az április 20-i sztrájkszervezésről, és
szeretnének csatlakozni hozzá. Ezért kérem, hogy az elkövetkező napokban szervezőmunkád
során kiemelten foglalkozz azokkal az intézményekkel, ahol a PSZ-nek még nincs
alapszervezete!
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