Семинар „Правна заштита запослених у просвети и улога синдиката“
Семинар је одржан у посторијама
Форума БОШ 25. и 28. јуна 2010. године у две
групе
због
великог
интересовања
председника школских синдиката. Учеснике
је поздравила секретар Форума Јасмина
Лошић, а семинар су водили: Снежана
Стојановић, Радмила Додић, Јасмина
Станковић и адвокатски тим Форума Софија
Илић и Андрија Марковић.
Први део семинара уз видео презентацију
представио је законе и колективне уговоре, као и важност социјалног дијалога између
државе, послодавца и запосленог. Други део семинара интерактивном методом
водили су адвокати Форума. Кроз групни рад и одговоре на питања учесника четири
сата су брзо прошла. Највеће интересовање учесника семинара је за тумачењем члана
33 ПКУ, Закона о мобингу и појединачних проблема у школама.

Евалуација семинара
Од 23 евалуациона листа, 69,57 % је у потпуности задовољно семинаром, а
делимично 30,43 %. Коментари су позитивни са захтевом да се овакви семинари чешће
одржавају.
Учесницима семинара се највише допало:
• отворени дијалог
• практични део и стручни тим
• динамика
• објашњења адвоката
• вежбе
• одговори на питања
• правно тумачење
• проблематика везана за мобинг
• интеракција са предавачима
• поступност
• свестраност
• комуникативност
• добра организација

Учесницима семинара се најмање допало
мало времена за директна питања и одговоре
адвоката (26,09%), док већина учесника (73,91%)
сматра да им се на семинару све допало.
Сугестије у вези са семинаром своде се на
захтев за чешћим организовањем оваквих
семинара са различитим темама. Адвокати
Форума БОШ су расположени да једном
месечно посете наше школе и одговоре на
правна питања за која постоји велико
интересовање нашег чланства: технолошки вишкови, мобинг, положај запослених, ...

На предлог учесника семинара, адвокати су сачинили разрађен члан 33 ПКУ који
могу користити школске комисије за бодовање којим се утврђују технолошки вишкови.
Ове јесени одржани су бесплатни семинари у нашим школама: ОШ „Младост“,
ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, ОШ „Бошко Павковљевић Пинки“, ОШ „Ћирило и
Методије“, ОШ „Војвода Мишић“, ОШ „Стефан Немања“, ОШ „Змај Ј. Јовановић“, ОШ
„Раде Драинац“ и ОШ „Деспот С. Лазаревић“, ОШ „Иван Милутиновић“, ОШ „Двадесет
други октобар“, ОШ „Илија Бирчанин“, ОШ „Краљ Александар Први“, ОШ „Бранко
Ћопић“, ОШ „С. Јовановић-Сирогојно“, ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Ђуро Стругар“,
ОШ „Ратко Митровић“...

ПОЗОВИТЕ НАС И НАШИ АДВОКАТИ ЋЕ
ДОЋИ И У ВАШУ ШКОЛУ!

