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A Pedagógusok Szakszewezetének XXI. Kongresszusa kinyilvanítja, hogy továbbra is
kiáll azok mellett az elvek és értékekmellett, amelyeket aPSZ XX. Kongresszusa fogadott el
az oktatási rendszer iövőjéről. Emellett azanban indokoltnak tartja ráirányítari a figyelmet
arra, hogy a köznevelés rendszere az ország érdekeit és nem az állarn érdekeit kell' hogy
szolgálja. Mindezekre tekintettel a xX. kongresszuson elfogadott zátőközleményt a
következőkkel egészítiki:

A

köznevelés rendszerének állami irányítás és állami fenntartás alá vonása
átgondolatl anul, előzetes hatástanulmrínyok elkészítéseés az érdekeltek bevonása nélkül
valósult meg. A létrejött hivatali rendszer keretei közé beolvasztott intézmények
miiködőképességüket csak az intézmények vezetői, pedagógusai és más dolgozói át|agon
felüli munkateljesítménye, erőfeszítéseeredményeképpen órizték meg. Az egyetlen
intézmény-szewezetbe bevont köznevelési intézmények kiszolgáltatottak az étIlami akaratnak,
a minisáer bármikor, brármelyiket átszewezheti, összevonhatja, megszüntetheti.
A Pedagógusok Szakszervezete _ mint az egyetlen reprezentatív, legnagyobb
ágazati órdekvédelmi szervezet - ezért a leghatározottabban követeli, hogy bevonása
nélkül a miniszter ezekben a kérdésekbenne hazzon döntést. Kiiveteli továbbáo hogy az
állami intézményfenntartó tartsa tiszteletben a köznevelési intézményektörvényben
biztosított szakmai iinálltóságát. Azokban a kérdésekben, amelyekben a köznevelési
intézmónyek vezetőio nevelőtestíiletei jogosultak döntenio semmilyen formában ne
avatkozzon be.

1.

A

nemzeti koznevelésről szóló törvény az állami intézményfenntartó központ
keretei közé beolvasztott köznevelésí intézmények részérenem biztositja a költségvetési
gazdáIkodási lehetőségét, és vezetői részérekorlátozza a munkáltatói jogok gyakorlását. Ezek
nélkül a jogosítványok nélkül azonban a köznevelési intézmények törvényben biztosított

2.

szakmai önállósága

A

nem tud érvényesülni.

Pedagógusok Szakszervezete ezért a leghatározottabban követeli, hogy az
állami intézményfenntartó kiizpont intézményekre bontsa le a rendelkezésére álló
köItségvetési keretet, és a tervezésbe, valamint a rendelkezésre álló források felosztásába
vonja be az érintett kiiznevelési intézmény vezetőjét. Követeli továbbáo hogy az állami
intézményfenntartó központ a ktiznevelósi intézményekbenfoglalkoztatottak feletti
egyób munkáltatói jogok gyakorlását engedje ált Lz intézmóny vezetőjének. Az
intózményvezető bevonása nélkül az adott intézményrevonatkozóan kinevezésre, illetve
a foglalkoztatás megszüntetésére ne kerüljön sor.
3. A pedagógusok új foglalkoztatási rendjének bevezetéséreátgondolatlanul, előzetes
hatástanulmányok elkészítéseés az érdekeltek bevonása nélkiil került Sor. Az utolsó
pillanatban, a tanévkezdés előtti napon jelentek meg azok a jogszabá|yok' amelyek aIapján az
égy.' intézményekben el kellett készítenia pedagógusok foglalkoztatását meghatéroző
dókumentumokat. Értelemszerűen ezért arszágosan egységes gyakorlat nem alakulhatott ki.
Számos helyen megszegték azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján a pedagógusok részére
tanÓrai foglalkozásokat és egyéb foglalkozásokat hatiírozhatott meg a munkáltató. Sok

esetben az előírt heti huszonhat őra tanórai és egyéb foglalkozást meghaladóan kötelezték a
pedagógusokat tanítani, mivel megfelelő szakember Lttányában ellátatlanul maradtak volna
feladatok. Egységes gyakorlat hiányábat a pedagőgusokat indokolatlanul arra kötelezték,
hogy bent maradjanak aköznevelési intézményben akkor is, ha alTa nem volt sztikség' akkor
is, ha elthez a feltételek nem álltak rendelkezésére.

Pedagógusok Szakszervezete ezért a leghatározottabban ktiveteli, hogy
munkaszervezésP' formája. A 2013.
kerüljön felülvizsgálatra a pedagógusok
"új
került
rendszer eltérő terheléseket eredményezett
szeptemberétől bevezetésre
ellenszolgáItatás nélkül. Ezért áltítsák vissza zz űn. kötelező óra intézményétoly módon,
hogt intézménytípusonkénthatáror.zákmeg a kötelező őraszámot, amely nem lehet több
22 őránáJ. Ktiveteli továbbá, hogy ennél több óra tartása esetén a többletmunkát
óradíjban fizessék ki. Töröljék el az ún. kötött munkaidőt. A kormány oldja meg a
nyugdíjas pedagógusok továbbfog|alkoztatásának kérdéseit.A kormány vizsgálja felül a
pedagógusokat megillető pótlékrendszert.
4. A pedagógusok munkája, a gyermekekkel való törődés nem igazodhat az állami
elvarásokhoz. Minden pedagógus a úhízottgyermekekhez igazodva kell, hogy alakítsa a
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nevelés és oktatás folyamatát.
A Pedagógusok Szakszewezete ezértkőveteli, hory az állami ellenőrzés rendszere
és folyamata, a pedagógusok minősítési eljárása minden esetben eryénre szabott leryen,
és arra fordítson figyelmet, az érintett pedagógus munkája milyen segítséget nyújtott a

rábízott gyermekeknek ahhoz, hogy személyiségüket a lehető legteljesebb mértékben
kiteljesítsék
5.

A pedagógiai munka elképzelhetetlen alkotói

szabadság, a véleménynyilvánítás és a

gondolkodás szabadsága nélktil.
A Pedagógusok Szakszewezete ezórt elfogadhatatlannak tartja, hogy a Nemzeti
Pedagógus Kar alapszabá|ya vary etikai kódexe bármilyen formában korlátozza a
pedagógusokat e jogaik ryakorlásában. A Pedagógusok Szakszeruezete kijelenti, hory
sem a munkáltatónak, sem a Nemzeti Pedagógus Karnak nincs joga ellenőrzés a|ávonni
a pedagógusok világnézetét, politÍkai hovatartozását, magánéletót. Leghatározottabban
kiáll amelletto hogy a pedagógusok magánélethez való joga semmilyen formában nem
sérülhet.
6.

A pedagógusok előmeneteli rendszere nem szolgálja

a köznevelési intézményekben

folyó munka színvonalának emelését. A Pedagógusok Szakszervezete nem vitatja, hogy a
pedagógusok jelentős része az új illetményrendszerben többletjövedelemre tett szert. Ez az
előmeneteli rendszer azonban érzéketlena többletteljesítményre, a minőségi munkrára' nem
ismeri el a többlettudást, és nem ösztöniiz azt$ ismeretek megszerzésére.
A Pedagógusok Szakszervezete ezért a leghatározottabban követeli' hogy az

előmeneteli rendszer ismerje el a pedagógus szakvizsgát, és az érintetteket minél
rövidebb idő alatt, minősítő vizsga nélkiil véglegesen sorolják át a Pedagógus II.
fokozatba. Kiiveteli továbbá, hory az állami intézményfenntartó kiizpont olyan
jutalmazási rendszert dolgorzon ki, amely alkalmas a végzett munka alapján tiirténő
kültinbségtételre.
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Pedagógusok Szakszervezete XXI. Kongresszusa a parlamenti választásokon
induló pártok oktatási programjának elemzésekor a fent leírt elvárások teljesülését
fogia szem előtt tartani.
Budapest, 2013. november 23.
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