Data: _______2014
Către
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
____________________________________ *)
CONSILIUL LOCAL __________________________
PRIMARUL ___________________________
Subsemnaţii/Subsemnatele – salariați/salariate ai/ale unității de
învăţământ ________________________________________________,
oraşul _______________, judeţul __________________, membri ai
Sindicatului __________________________, afiliat la Federaţia Sindicatelor
din Educație „SPIRU HARET”, PROTESTĂM faţă de subfinanțarea procesului
de învățământ.
Este inadmisibil ca activitatea unei unități de învățământ să fie susținută
din punct de vedere financiar de salariații acesteia și de părinți, în condiţiile în
care învățământul, potrivit Constituției României, este gratuit, iar potrivit Legii
educației naționale nr. 1/2011, constituie prioritate națională.
În consecință, având în vedere campania denigratoare la adresa
personalului din învățământ din ultima lună, vă aducem la cunoștință pe
această cale că refuzăm să mai suportăm din salariile noastre cheltuielile
pentru cretă/markere, consumabile (hârtie, toner etc.), dotările pentru cercuri,
cluburi, activități extracurriculare și extrașcolare, precum și alte mijloace de
învățământ necesare în sălile de clasă, laboratoare, biblioteci, ateliere și săli de
sport.
În egală măsură, vă informăm că nu ne mai implicăm în organizarea
activităților din cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai
bun!", care presupun colectarea de fonduri de la părinți (vizite la muzee,
excursii tematice, ieșiri la spectacole etc.).
De asemenea, nu vom mai face apel la părinți să vină în sprijinul bunei
funcționări a unității și să contribuie la desfășurarea unui proces instructiveducativ de calitate (ceea ce, până în prezent, a presupus furnizarea de
materiale igienico-sanitare, de cretă/markere, de consumabile și alte mijloace
de învățământ, asigurarea pazei, ambientarea clasei, dotări pentru cercuri,
cluburi și alte activități extracurriculare și extrașcolare, participarea la
concursurile cu taxă pe specialități sau niveluri de învățământ, plata anumitor
categorii de utilități etc.), acestea fiind de competența administrației publice

locale și centrale.
Nr. crt.

Nume şi
prenume

Funcţia

Semnătură

_________________
*) Se trece denumirea corectă a unității de învățământ.
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