СОНК
БАРА
ДА
СЕ
ПЛАТИ
ЗГОЛЕМЕНИОТ ОБЕМ НА РАБОТА НА
РАБОТНИЦИТЕ ВО УЧИЛИШТАТА
На денешната Прес-конференција, што се одржа пред седиштето на
СОНК, со почитување на протоколите и строгите мерки на
претпазливост, претседателот на СОНК, Јаким Неделков, јавно
побара од директорите на училиштата да им се исплати додаток
на плата за зголемен обем на работа, на оние работници коишто
во месец октомври заради реализација на воспитно-образовниот
процес беа ангажирани повеќе од законската норма. Од таа
причина, ова е јавно укажување до сите директори да го
почитуваат Законот за работни односи, Општиот колективен
договор за јавен сектор и Известувањето од Министерство за
образование и наука, со тоа што во платата за месец октомври,
на сите оние коишто имаат прекувремена работа, да им се
исплати додаток за прекувремена работа. Во спротивно, ние како
синдикат, ќе реагираме во рамките на нашите надлежности и во
согласност со сите закони за оставрување на правата од работен
однос на нашите членови.
Исто така, СОНК укажа, преку средствата за јавно
информирање,на сите оние наставници кои работат онлајн настава
од училиште и бараат доброволно да работат од дома, истото да
им се овозможи,заради заштита од Корона вирусот. Со тоа ќе се
избегнат можностите за зараза на наставниците при патувањеод и
до работа и контакти на работното место, а воедно ќе се
заштеди одредена сума на средства за патување, од една страна
и за затоплување на училниците, од друга страна. Уште еднаш
потенцираме, да им се овозможи само на оние наставници, кои
доброволно сакаат да ги користат сопствените ресурси – домашен
интернет, домашен компјутер и домашна просторија.

СОНК побара од Министерството за образование и наука што
поскоро да ја разгледа можноста за реализирање на наставата
наместо со физичко присуство од 1-во до 3-то одделение, истата
да се одвива онјалн во домашни услови. Исто така, да им се
овозможи работа од дома и на
сите оние наставници коишто
доброволно би се согласиле да ги користат сопствените ресурси,
се со цел да се заштитат од можната инфекција, особено
хронично болните и повозрасните работници.

