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1. Anayasada ifade edilen angarya yasağının ihlali niteliğinde, sendikamız üyesi öğretmenlerin

istekleri dışında resen
bağlı olarak planlanan

ve protokollere
ve projelere
kararı alınmıştır.

pilot iilerde başlatılan İlkokullarda
Yetiştirme Programı kapsamında yapılan resen
üyesi öğretmenler tarafından
kabul edilmeyerek, kurs görevinin 2017-2018 Öğretim

kararı alınmıştır.

3. Öğretmeniere istekleri dışında yapıian, ev ziyaretleri ve eğitim koçluğu
hukuka aykırı göreviendirmelerin
sendikamız üyesi öğretmenler tarafından

Yıl, sonuna kadar yerıne getirilmemesi
4. Rehber öğretmenlerin,
etmeyerek, bu görevleri

1Jc./.2.../ ..5.fL ... günü

tarihinde Genel Başkan Feray AYTEKİN AYDOGAN

görevlendirildikleri
hizmet içi eğitimlere,
kurslara, seminerlere
etkinliklere 2017-2018 Öğretim Yılı sonuna kadar katılmamaları

Yı!, sonuna kadar yapılmaması

tarihi
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2. Milli Eğitim Bakanlığı'nca
görevlendirmelerin
sendikamız

ve hülasası

gönderildiği

kararı alınmıştır.

gibi görev tanımlarıyia uygun oimayan
kabul ediimeyerek
2017-2018 Öğretim

görev tanımlarına uygun olmayan işleri ve istekleri dışında yapılan görevlendirmeleri
2017~2018 Öğretim Yılı sonuna kadar yerine getirmemeleri
kararı alınmıştır.

kabul

yapılan okullarda, sendikamız üyesi öğretmenlerin
öğle tatilIerincte,
temel gereksinimlerini
için, nöbet görevlerini 2017-2918 Öğretim Yılı sonuna kadar yerine getirmemeleri kararı alınmıştır.

S, Tam gün eğitim

karşılayabilmeleri
6. Sendikamız

üyesi öğretmeniere,

aynı hafta içerisinde

Öğretim Yılı sonuna kadar tutulmamasr

i

kararı alınmıştır,

verilen

ikinci ve daha fazla nöbet görevierinin

7. Pansiyanlu okullarda görev yapan veya görevlendirilen
sendikamız üyesi öğretmenlere
pansiyon nöbetlerinin 2017-2018 Öğretim Yılı sonuna kadar tutu!maması kararı alınmıştır,

istekleri

2017-2018

dışında verilen

8. Öğretmenlerin nöbet görevleri arasında yer almayan ancak yapmaya zorlandıkları okul servis araçlarının .f>lakasının
not edilmesi; servis araCJnl~ sürücQş.ür:ı.ün ye ser.v;s aracının kontrol edilmesi; öğrencilerin 'serVis"aracından
inmesi
"---'--------~-vearactn5inmesıne
nezaret edilmesi ve servis araçlarının gelmesine kadar geçen süre içerisinde öğrenciferle beraber
beklenmesi şeklinde okul idarelerince
verilen görevlerin
sonuna kadar yerine getirilmemesi
kararı alınmıştır.
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