Поштовани родитељи, ученици и суграђани,
Поводом неистина које су изнете у медијима током претходних дана, осећамо моралну
и професионалну одговорност да вас упознамо са следећим:
-

-

-

-

У четвртак, 23.01.2020. године, пре почетка наставе ( 6 сати ) група родитеља се
окупила испред школе како би изразила незадовољство због понашања једног
ученика.
Група родитеља је блокирала улаз у школу и онемогућили похађање наставе
ученицима од 5. до 8. разреда. Ученици нижих разреда су похађали наставу према
предвиђеном распореду.
Ученици су све време били безбедни у школском дворишту под надзором
одељењских старешина и дежурних наставника.
Ученици су након дужег времена отишли кући због ниских температура.
Полицијска патрола је на позив директора дошла у школу и све време била
присутна из превентивних разлога.
Након што су родитељи пристали да уђу у школу одржан је састанак на коме су
присуствовали помоћник министра просвете и начелник ШУ Београд.
На састанку је именована радна група од стране родитеља која ће активно
сарађивати са школом и представницима МПН у решавању проблема.
Изричито негирамо наводе да је тога дана и икада раније унет пиштољ у школу
или школско двориште, да је тог дана ученик школе витлао пиштољем, да га је
полиција јурила по учионицама и то наочиглед других ученика и наставника.
Истинитост нашег навода се може проверити у ПС Звездара.
Школа у свим насилним ситуацијама поступа у складу са Протоколом за заштиту
деце од насиља.
У конкретном случају већ три године активирана је спољашња заштитна мрежа. У
решавање проблема укључени су Центар за социјални рад, полиција, Дом здравља
Звездара, МПН и друге институције и организације о чему постоји обимна
документација у школи.
Поштовани родитељи, захваљујемо се на бризи за безбедност ученика и углед
школе коју сте испољили и уверавамо вас да су ученици ОШ „ Владислав Петковић
Дис“ безбедни у школском окружењу. Позивамо вас да као и до сада заједничким
залагањем унапређујемо све сегменте рада школе, а у нади да никада више
нећемо бити предмет неодговорног и неистинитог новинарског извештавања.
Срдачно,
Лидија Николић, директор

