Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
H-1085 Budapest Somogyi Béla u. 20.
T: (1)214-5842 T/F: (1)266-3464
pdsz@t-online.hu www.pdsz.hu

Kedves Pedagógustársaink!
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 2016. március 9-én bejelentette a kormánynak
sztrájkköveteléseit.
A
követelések
a
PDSZ
honlapján
megtalálhatók:
http://www.pdsz.hu/cikk/36905
A sztrájktárgyalások a kormánnyal megkezdődtek. A törvény lehetőségeivel élve, nyomás
gyakorlás céljából bejelentettük, hogy – a tárgyalások folytatásával párhuzamosan – 2016.
április 15-én, pénteken 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartunk reggel 8-10 óráig.
A KLIK elnökével történt egyezség értelmében, az intézmény gondoskodik a beérkező
gyermekek felügyeltéről. Ennek megszervezése – a nem sztrájkoló kollégák és az oktatást
segítő alkalmazottak részvételével – az intézményvezető feladata. Ugyanerre kértük levélben
a többi munkáltatótót is, beleértve az óvodavezetőket, a szakképzési centrumok főigazgatóit,
valamint az egyházi és magánintézmények igazgatóit.
Mivel a sztrájk munkavállalói jog és a fenti időpontra szervezett munkabeszüntetés jogszerű
ezért abban bárki részt vehet az iskola munkavállalói közül, szakszervezeti tagságtól
függetlenül. A sztrájkolókat semmiféle joghátrány nem érheti, azonban a munkabeszüntetés
idejére munkabér nem jár. A sztrájkolók a sztrájk idején kötelesek a munkahelyükön (az
intézményben) tartózkodni, de munkavégzésre kötelezni őket nem lehet.
A felügyelet könnyebb megszervezése érdekében célszerű a szülőket értesíteni a várható
munkabeszüntetésről. (Erről az intézményvezetők információt kaptak.) Szakszervezet
hiányában ugyancsak célszerű a sztrájkolók közül egy koordinátort felkérni, aki előzetesen,
(csütörtök délig) felméri a várható részvétel mértékét és erről tájékoztatja az intézményvezetőt
illetve lehet sztrájkbizottságot alakítani, de nem kötelező. Neveket az intézményvezető
előzetesen nem kérhet. A sztrájk befejezése után azonban le kell adni a nem sztrájkolók
névsorát. Sztrájkolni sztrájkbizottság nélkül is lehet !!!!!
Amennyiben a közalkalmazotti, illetve üzemi tanács tagjai részt vesznek a sztrájkban, a
sztrájk idejére, amennyiben a szervezésben is részt vállalnak, akkor annak kezdetétől,
szüneteltetni kell megbízatásukat, erről az intézményvezetőt írásban kell értesíteni.
A munka törvénykönyvének 216. § (1) bekezdésének b) pontja tiltja munkavállaló
kölcsönzését a sztrájkban részt vevő munkavállaló helyettesítésére. Kérjük, jelezzétek
irodánknak, ha erre sor kerülne!
Akinek nincs órája a sztrájk ideje alatt, kifejezheti szolidaritását sztrájkolókkal: kimehet az
iskola elé, fekete pólóba öltözhet, kitűzhet kockás esernyőt, fekete szalagot, kockás inget
teríthet a hátára, stb. Ezekről az akciókról és a sztrájkolókról (természetesen a
beleegyezésükkel) készítsetek fotókat és töltsétek fel a PDSZ FB oldalára!
Javasoljuk, hogy e napon a sztrájkolók is feketébe öltözzenek.
Kérjük, hogy sztrájk befejezés után küldjetek email-t az intézmény és a település
megjelölésével a pdsz@t-online.hu címre a résztvevők és a szolidaritást vállalók számáról!
Együttműködéseteket köszönjük.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének sztrájkbizottsága

