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18. 05. 2012.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА

Израда сајта ОЈОСОС-а (www.sind-obr.le.org.rs).
Израда нацрта Правила о раду Одбора ЈОСОС-а.
Успостављена сарадња са Школском управом – Лесковац и обезбеђено
праћење процеса распоређивања технолошких вишкова.
Извршен притисак поводом покушаја Градске управе за друштвене
делатности да примора школе у Лесковцу да обрачун јубиларних награда
раде у нето износу.
Спречен покушај Школске управе да изманипулише листу технолошких
вишкова и постигнут „договор у 8 тачака“, који се и данас поштује.
Усвојена нова Правила о раду Одбора, формирано Председништво,
дефинисана структура Одбора са наглашеним обавезама и одговорностима.
Одржана информатичка обука о коришћењу сајта за чланове
Председништва.
Одбор иницира начин решавања проблема око преузимања технолошких
вишкова за „спорне“ предмете: физичко васпитање, ликовна култура, физика
и хемија. Поводом тога одржани састанци са директорима „спорних“ школа и
пронађена решења.
Одржан састанак у Градској управи за друштвене делатности у Лесковцу,
успостављена сарадња и договорена исплата јубиларних награда у бруто
износу (што није била пракса ранијих година).
Успостављена међународна сарадња са шпанским синдикатом просветних
радника.
Одржана конференција за медије и дат рок свим локалним управама у округу
да исплату јубиларних награда изврше: за 2009. – до 15.12.2011, за 2010. –
до 30.12.2011. и за 2011. – до 15.1.2012.
Одржан дводневни семинар за чланове Одбора у хотелу „Влаина“ на
Кукавици.
Због непоштовања задатих рокова у вези са исплатом јубиларних награда,
Одбор запретио покретањем тужби.
Постигнут договор у већини општина у округу око исплате јубиларних
награда. Обустављена утужења.
Усвојен Глобални годишњи план рада Одбора.
Упућени дописи вишим органима Синдиката у циљу тражења помоћи у
реализацији планираних активности.
Одбор надлежним општинским органима скреће пажњу на повећање
безбедности око школа.
Одбор спречава забрану паркирања возила радника школа у школским
двориштима у делу Града Лесковца.
Усвојен Пословник о раду Председништва Одбора.
Дефинисани и упућени захтеви вишим органима Синдиката.
Расписане и започете Прве спортске игре Синдикалних организација СОС-а у
Јабланичком округу.
Ажурирање и одржавање сајта и писање и припрема свих материјала за сајт.
Одржане седнице Одбора
Одржане седнице Председништва
Одржане конференције за медије и гостовања на тв-емисијама
Присуство састанцима у Школској управи и другим институцијама локалних
управа.
Присуство седницама Републичког одбора СОС-а и седницама других тела
СОС-а.
Започето формирање активне базе чланства у округу.
Пријем колега, разматрање проблема, писање представки, жалби, дописа...
Организован Синдикални скуп за чланове Одбора.

председник Одбора,
Ничић Александар
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ПЕРИОД: април 2011- мај 2012.

