6. februar 2018

Spoštovani starši,
V sredo, 14. 2. 2018, Sindikat vzgoje in izobraževanja organizira splošno
stavko, ki se ji pridružujemo tudi zaposleni na Osnovni šoli Trzin.
Na dan stavke šola pouka in drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela ne bo
izvajala, prav tako vrtec ne bo izvajal programa.
Slovenski javni vrtci so glede na kakovost v vrhu Evrope. Zaposleni v vrtcih si prizadevamo, da
so vaši otroci, ki nam jih vsak dan zaupate, deležni odlične in varne vzgoje ter si želimo, da bi
tako ostalo tudi v prihodnje. Eno ključnih vlog pri ohranjanju in zboljševanju dosežene ravni
imamo nedvomno pomočnice in pomočniki vzgojiteljic in vzgojiteljev, vzgojiteljice in
vzgojitelji ter drugi strokovni delavci in delavke v vrtcih, vendar Vlada RS našega
pomembnega, odgovornega in zahtevnega dela ne vrednoti ustrezno. Mednarodne in
domače analize plač enoznačno ugotavljajo, da je vzgojno-izobraževalno delo plačano slabše
kot delo na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja, za katera je
zahtevana enaka stopnja izobrazbe. Ker Vlada RS do zdaj ni prisluhnila našim številnim
pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za izobraževanje ter odpravi
nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela, smo se bili prisiljeni odločiti
za stavko. To je skrajno sredstvo, ki ga imamo zaposleni še na voljo, da bi izrazili nestrinjanje
z nesprejemljivim odnosom slovenskega vlade do vzgoje in izobraževanja.

Ker se zavedamo, da bo stavka povzročila težave, bomo z namenom
zagotavljanja varnosti otrok na dan stavke v varstvo sprejeli otroke, ki jim
starši ne morejo zagotoviti varstva.
Zaradi načrtovanja organizacije varstva in prehrane vas prosimo, da
napoveste prisotnost otroka vzgojiteljici v skupini, najkasneje do petka, 9. 2.
2018.

Zavedamo se, da vas bo stavka prizadela. Iskreno se vam opravičujemo in vas
prosimo za razumevanje!
Spoštovani starši, prosimo vas, da nas podprete pri našem prizadevanju za
ohranitev kakovostnih javnih vrtcev v Sloveniji.
Stavkovni odbor OŠ Trzin

