Бранко Ружић: Број оболеле деце испод два одсто, не размишљамо о затварању школа; СПРС: Дец
субота, 21 новембар 2020 13:51

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић казао је да се број
заражених коронавирусом унутар образовног система повећава, али да тренутно међу
децом у предшколским и школским установама удео ковид-позитивних не прелази два
одсто.

Он је у интервјуу за Блиц навео да је сличан проценат заражених и међу просветним
радницма, те да Србија и даље има довољан број наставника за неометано
функционисање.

Ружић: Епидемиолошка испитивања показала да су се ученици у највећој мери
инфицирали у породичним и другим контактима, не у школи

"Епидемиолошка испитивања су показала да су се ученици у највећој мери инфицирали
у породичним и другим контактима, не толико у школи, што говори о дисциплинованим
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ученицима и просветним радницима и њима дугујемо велику захвалност", казао је
Ружић.

Министарство спремно за спровођење онлајн наставе

Он је додао и да се тренутно не размишља о затварању школа, а да је министарство
спремно за спровођење онлајн наставе ако епидемиолошка ситуација буде драстично
промењена. Говорећи о предлозима за продужење зимског распуста, Ружић је навео да
је у питању заправо предлог да се зимски распуст помери, обзиром да су распусти у АП
Војводини и остатку Србије различити.

"И о томе се разматра на седницама Кризног штаба. Уколико се одлучимо за то, имамо
све услове да ученици заврше школску годину, при чему је систем наставе на даљину
сигурна основа у сваком неповољном епидемиолошком периоду", казао је Ружић.

СПРС: Власт не интересује образовање, одбијен предлог за школски распуст

Унија синдиката просветних радника Србије (СПРС) оценила је да актуелне власти
образовање "не интересује", зато што је одбијен предлог синдиката да се школски
распуст продужи на недељу дана и да просветари са хроничним болестима пређу у
онлајн учионице.

Директорима све теже

У саопштењу те организације наводи се да се директори образовних установа жале да
им је "све теже да организују рад", јер нема ко да мења васпитаче, наставнике и остале
запослене заражене коронавирусом.

Деца се не тестирају и појма немамо колико их је болесних, али поуздано знамо да их је
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много

"Деца се не тестирају и појма немамо колико их је болесних, али поуздано знамо да их је
много. Наставника је у школама све мање јер су или ковид-позитивни или у изолацији
због чланова породице. Појма немамо о броју јер се подаци не објављују", додају у Унији
СПРС.

Кризни штаб шаље дезоријентисане сигнале

Овај синдикат указује и да Кризни штаб за сузбијање ковида-19 шаље "дезоријентисане
сигнале" и да њему 110.000 наставника и 25.000 васпитача "не значе ама баш ништа".

Унија СПРС је позвала родитеље да помогну просветном систему тако што неће слати
децу са симптомима коронавируса на наставу, прославе или тренинге.

"У школу се данас улази са зебњом, али не због неозбиљности наставника, васпитача и
ученика, већ због дезоријентисаних сигнала Кризног штаба чија је сулуда стратегија 'Ако
преживимо до сутра, видећемо шта даље'", закључује се у саопштењу.

(Бета, Блиц, Н1)
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