
 Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије,

Председници Босиљки Јовановић

Писмо подршке

Поштована,

Као Одбор за прешколство Независног синдиката просветних радника Војводине делимо заједничку
бригу за статус запослених у предшколству. Незадовољство је велико и оправдано! За жртву коју
ових корона година (а и пре тога) подсносимо, у јавном интересу и за јавно добро, та иста држава
која нас на ту аутентичност и јединство позива, према нама, као струци, покузује само презир.

Сведоци смо дугогодишње борбе (не)признавања степена стручне спреме дошколованим
васпитачима- мастер и струковним специјалистима. Када и са добијеном пресудом на Касационом
Суду у Новом Саду, ПУ ``Радосно детињство`` не жели да поступи по налогу суда, те смо сада и у
поступку принудног извршења. Овај проблем није заобишао многе Установе.

Солидарна помоћ која се исплаћивала крајем последњих пар година, 2021.год заобишла је по обичају
и Сомбор и Вршац, а како видимо у неким градовима и општинама уме и плата да заобиђе, као и
додатак од 3% по детету за рад у васпитним групама у којима има деце са сметњама у развоју. То
нам је вероватно награда за труд који смо уложили. Не заборавимо и колеге који раде у
предшколству, у оквирима основних школа у Србији. Они, заједно са свим осталим запосленима у
образовању деле судбину огромног система за који држава, која је оснивач основних школа, никада
нема пара. Ниједна од евентуалних бенефита уговорених на нивоу града или општине њих „не качи“.
Додатка за старешинство нема нигде, као да нашу документацију воде неки други, други
комуницирају са родитељима...

Питање регреса и топлог оброка, за сада само за запослене на минималној заради у нашој агенди је
већ готово две године, тако да те проблеме јако добро разумемо.

На крају, оно што је кључно, зарада запослених која је дефинисана као производ основице и
припадајућег коефицијента, када говоримо о запосленима са најнижим коефицијентом, не износи ни



2/3 минималне зараде. Због корeкције таквих зарада, нарушени су сви распони међу коефицијентима.
Да се правила утврђена Уредбом о коефицијентима поштују, васпитач са седмим степеном би имао
115 хиљада основне плате, додатак за старешинство и припадајући регрес и топли оброк. Тек када се
та неправда искорени можемо причати о прихватљивом односу носиоца јавих власти према
образовању, а самим тим, и у његовој сржи – према предшколству.

Стога исказујемо подршку Вашој борби и позивамо све колеге из целокупног образовања да Вам се
придруже. Са друге стране верујемо да постоји простор, али и обавеза према чланству, да на
решавању побројаних проблема радимо заједно. У том смислу спремни смо да наставимо ову
комуникацију.

У Новом Саду,12.2.2022.

Одбор за предшколство НСПРВ


