
С А О П Ш Т Е Њ Е  ЗА ЈАВНОСТ

28.04.2020. године, у згради Владе РС, одржан је састанак Радне групе за припрему отварања
предшколских  установа  за  боравак  деце  након  прекида  ванредног  стања,  коме  су
присуствовали представница Владе РС,  представници  министарстава  и  представници
репрезантативних синдиката ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ,  Самостални синдикат предшколскиг
васпитања и образовања Србије и Синдикат Образовања Србије. 

Министар просвете, М. Шарчевић, је на почетку састанка нагласио да је на седници Кризног
штаба донета одлука о отварању предшколских установа и да је задатак Радне групе да донесе
мере и протоколе којих ће запослени и директори морати да се придржавају.

Представници  синдиката  су  изразили  неслагање  са  одлуком  да  се  предшколске  установе
отворе 11.05.2020. године, сматрајући да је то преурањено.

На састанку нису усвојени заључци, а следећи састанак Радне групе је заказан, за четвртак,
30.04.2020. године и са овог састанка ће предшколским установама бити упућено упутство за
рад.
 
На  конференцији за медије Кризног  штаба за сузбијање заразних болести, одржаној 28.04.
2020. године, најављујући предстојеће отварање предшколских установа, проф. др Бранислав
Тиодоровић је  између осталог рекао да „предшколске установе не треба  да служе само за
чување  деце, већ између  осталог, деца  треба  да  науче  колико  често  је  потребно  да  перу
руке...“.  
Уз  дужно поштовање  професору Тиодоровићу  морамо да  скренемо пажњу да  се  деца  у
предшколским установама не „ЧУВАЈУ“ већ се са њима обавља сложен васпитно образовни
рад. Такође у истом саопштењу медицинске сестре са средњом и високом стучном спремом се
називају приученим неговатељицама што представља својеврсну увреду  професије.

Запослени у предшколским установама се, осим неге, баве и васпитно - образовним радом, а
такође деци помажу у савлађивању вештина које ће им требати кроз одрастање. Поред тога,
уче их и практичним вештинама које су неопходне за живот у цивилизованом друштву. У те
вештине,  свакако, спадају  и одржавање хигијене,  правилне  животне  навике  за  одржавање
хигијене и подизање свести о важности истих.
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