Вимоги з питань захисту трудових прав працівників освіти та збереження
конституційних гарантій громадян України на здобуття освіти
Учасники акції протесту висловлюють категоричний протест проти:
змін до Конституції України щодо:
зменшення термінів обов’язкового навчання у загальноосвітніх школах до
дев’яти років;
вилучення норм про безоплатність освітніх і медичних послуг;
вилучення норм, які забороняють скорочення мережі закладів;
внесення змін до законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту» щодо:
скасування гарантій фінансового забезпечення галузі освіти;
збільшення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів не
менше 20 учнів, а в обласних центрах та Києві – не менше 30 учнів, а також в
групах продовженого дня - не менше 30 учнів;
збільшення наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів для дітей до
1 року – не менше 10 , до 3-х років – не менше 15, до 6-ти років – не менше 20;
збільшення наповнюваності груп позашкільних навчальних закладів не нижче
20 та 25 учнів у селах та містах відповідно;
закриття шкіл, особливо в сільській місцевості;
збільшення тижневої норми навчального навантаження вчителів, вихователів,
керівників гуртків;
збільшення нормативів для визначення чисельності науково-педагогічних
працівників;
зменшення, і без того найнижчої серед країн Європи, заробітної плати
педагогічних та науково-педагогічних працівників;
скасування надбавок за вислугу років, доплат за виконання обов’язкових видів
педагогічної роботи, допомоги на оздоровлення, винагороди за сумлінну
працю, підвищень за наукові ступені та вчені звання;
скасування виплати стипендій студентам, аспірантам, докторантам;
позбавлення учнів початкових, інклюзивних та спеціальних класів права на
харчування;
скасування пільгового проїзду студентів та учнів;

підвищення пенсійного віку до 65 років, збільшення страхового стажу, зокрема
для призначення пенсій за вислугу років педпрацівникам, зниження розміру
пенсій;
скасування гарантій на компослуги сільським педагогам;
звуження права на індексацію доходів громадян, зокрема стипендії;
скасування норми про відрахування коштів на оздоровлення, на охорону праці;
звуження права територіальних громад приймати рішення про реорганізацію та
ліквідацію навчальних закладів;
поповнення армії безробітних найбільш освіченою, інтелектуальною частиною
суспільства чисельністю майже 200 тисяч педагогів;
непослідовних дій стосовно щойно прийнятого закону «Про вищу освіту».

Учасники акції протесту ВИМАГАЮТЬ:
Дотримання вимог статті 22 Конституції України, якою заборонено при
внесенні змін до законів звужувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод.
Недопущення ревізії Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту»
у бік погіршення їх норм та гарантій.
Забезпечення державою безоплатності дошкільної, повної загальної середньої,
професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних
закладах;
Недопущення скорочення та масового вивільнення педагогічних, науковопедагогічних та інших працівників освіти.
Недопущення закриття загальноосвітніх навчальних закладів, особливо
сільської місцевості.
Недопущення зниження рівня заробітної плати працівників освіти.
Недопущення зниження рівня стипендіального забезпечення учнів та студентів,

збереження інших гарантій особам, які навчаються.
Недопущення підвищення пенсійного віку та скасування права на пенсію за
вислугу років педагогічним працівникам.
Вжиття владою заходів для ліквідації тіньової економіки, запровадження
справедливого оподаткування.

