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Обраћам Вам се у име руководства предшколске установе "Радосно детињство"
Нови Сад са захтевом да измените предметни текст у складу са изјавом коју сам путем
телефона дала аутору спорног текста и очекујем да се убудуће сличне ствари не
понављају.
Наиме, у спорном тексту наведено је : „На питање зашто васпитачице перу
прозоре, рибају просторије кад им то није у опису посла и због чега се толико раније
сређују вртићи од датума отварања, директорица ПУ "Радосног детињства" Маријана
Попов нам је одговорила да вртићи морају бити спремни, да су то уобичајене
припремне радње, да је урађена анкета међу родитељима и да је довољно деце
пријављено да би се вртићи отворили. Она је додала да се чекају званичне препоруке и
да ће онда доста тога моћи више да каже.“
Напред наведена тврдња није цитирана на исправан начин.
Не улазећи у мотиве аутора текста, као директор предшколске установе, ја јесам
рекла да се вртићи спремају у уобичајеној процедури и темпу којим се вртићи иначе
припремају за рад након одсуства деце, али то нисам рекла као одговор на наведено
питање.
Аутор текста ме НИЈЕ питао да ли васпитачи перу прозоре и рибају просторије.
Комплетан текст, почев од наслова је стављен у погрешан контекст.
Мој одговор је у целости извучен из контекста што тексту даје погрешну
конотацију и јавност добија нетачну информацију.
Напомињем да се припремне радње у циљу отварања вртића одвијају у складу са
наредбом Градског штаба за ванредне ситуације- руководство је свакодневно у
контакту са запосленима и од преко 2000 запослених једино је саговорник аутора
текста очигледно незадовољна што вртићи почињу са радом.
У питању је колегиница која се ниједног тренутка није обратила руководству установе
како би евентуално указала на нејасноће већ се обраћа новинару који читав текст
ставља у конотацију да је отварање вртића након готово 2 месеца и потребе родитеља
лоше.
Не желим да организација рада предшколске установе коју похађа преко
16000 деце служи дневно-политичким тежњама и захтевам да се овај демант са
извињењем Установи објави на исти начин као и спорни текст.
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