Градски секретар Владимир Тодић у ФССШБ 19.02.2009

Градски секретар Владимир Тодић био гост на седници ИО ФССШБ. Теме које су
разматране биле су:

1. Стручно усавршавање
2. Безбедност наставника и ученика.
3. Школски одбори.
4. Инспекцијске службе.
5. Јубиларне награде за 2008.
6. Солидарна помоћ

Господин Тодић указао је да је стручно усавршавање битно за образовање, и да је срж
свега сам наставник. Градски секретаријат за образовање сва стручна уавршавања за
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које школе поднесу захтев плаћају. Не постоје фаворизоване школе у плаћању стручног
усавршавања.
Градски секретаријат улаже у надрзоре и осветљења, али техником се не може решити
насиље по школама. Медији морају да постану партнер у образовању, наставничко веће
је посвећено само лошим ученицима и то се мора исправити. Образовање не сме да буде
у функцији дневне политике, већ свако друштво мора да има стратегију образовања.
Градски секретар је сагласан да школси одбори не обављају добро свој део посла и да
се будући закон мора изменити овај распоред 3+3+3, као и да родитељи морају имати
више саветодавну улогу него улогу органа управљања.
За јубиларне награде град нема довољно средстава, јер је у 2008. тек исплатио 2005 и
2007 годину, и да то представља велика средства и за град (потребно је око 100
милиона динара). Сматра да ће врло брзо кренути исплата јубиларних награда за 2008
годину.
Солидарна помоћ је неким школама исплаћивана, а некима не. Сваки предстевник
синдиката који има проблем да закаже састанак са директором трба да се обрати
градском секретаријату за решавање тог проблема.
Душица Чанчаревић изнела је проблем у Техничкој школи „Колубара“. Тодић одговара да
као и у свакој организацији и овде има и добрих и лоших инспектора, као и да је
министар упознат са проблемима ове школе. Треба заказати разговор. Министарство градски секретар за образовање - синдикат.
Графичка школа указала на проблеме у својој школи блокирања школског рачуна.
Господин Тодић је рекао да је упознат и да је тога јутра разговарао са директором о
свим важим питањима у вези ове школе и да ће се наћи решење за овај проблем.
Кривичну пријаву против директора може поднети орган руковиђења или управе.
Питања су постављали и представници Геолошке школе, за часове географије,
представници Тесле и медицинске школе Београд за солидарну помоћ, представник
Зуботехничке коме се обратити када се добије судска пресуда ...
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