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Genel Başkan

_

Feray AYTEKİN AYDOGAN

Anayasada tanımlanan angarya yasağının ihlali niteliğinde, sendikamız üyesi öğretmenlerin
mesai saatleri dışında resen
görevlendirildikleri
hizmet içi eğitimlere, kurslara, seminerlere ve protokoilere ve projelere bağlı olarak planlanan etkinilidere
2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar katılmamalan karan alınmıştır.

Rehber öğretmenlerin görevlerini kesintiye uğratacağından, çocuğun üstün yaran gözeblerek 2019-2020 eğibm-öğrebm yılı
sonuna kadar sendikamrz uyesi rehber öğretmenlerin
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Merkez Yürütme
Başkanlığında toplanarak;
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nöbet tutmaması karan alınmıştır.

Öğretmenlere istekleri dışında verilen, ev ziyaret/eri ve eğitim koçluğu gibi görev tanımlarıyla uygun olmayan, hukuka aykın
görevlendirmelerin 2019-2020 e~itim-öğretim yılı sonuna kadar yerine getirilmemesi karan alınmıştır.
Tam gün ~jtim yapılan okullarda, sendikamız üyesi öğretmenlerin, öğle tatillerinde temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri
için gerekli planlama okul idaresince yapılmamışsa, nöbet görevlerini 2019-2020 eğitim-öğretim
yılı sonuna kadar yerine
getirmemesi karan alınmıştır.

-------S--5endikamız-üyesl
öğretmenlere aynı hafta içerisinde verilen ikinci ve daha fazla nöbet görevlerini
yılı sonuna kadar yerine getirmemesi kararı alınmıştır.
~

2019.2020

eğitim-öğretim
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sendikamız üyesi öğretmenlerin, kendi okulları dışında re'sen verilen pansiyon nöbetlerini 2019-2020 eğitim-öğretim
kadar yerine getirmemesi kararı alınmıştır.

7.

Öğretmenlerin nöbet görevleri arasında yer almayan ancak yapmaya zorlandıkları okul servis araçlarının plakasının not
edilmesi, servis aracının sürücüsünün ve servis aracının kontrol edilmesi; öğrencilerin servis aracından inmesi ve araca
binmesine nezaret edilmesi ve servis araçlarının gelmesine kadar geçen süre Içerisinde öğrencilerle beraber beldenmesi
şeklinde okul idarelerince verilen görevlerin sendikamız üyesi öğretmenleree 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yerine
getirilmemesi kararı alınmıştır.

8.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında her eğitim-öğretim yılında doldurulan "Öz Değerlendirme
Eğitim-öğretim yılı boyunca sendikamız üyelerince doldurulmaması kararı alınmıştır.

9-

Kişisel veriler Içeren, öğretmenin görev tanımı içerisinde yer almayan ve zorunlu tutulan anketlerin
2020 eğitim-öğretim yılı boyunca doldurulmaması kararı alınmıştır.

10- İYEP kapsamında öğretmenlere istekleri dışında görev verilmesi durumunda,
eğitim-öğretim yılı boyunca bu görevleri yapmaması kararı alınmıştır.
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