
Бела Црква: Професорка добила отказ после пет година, јер није пристала да се учлани у СНС и постане бот; Марија Станковић: На моје место примљене су четири нове особе, од којих три никада нису радиле у школи
субота, 14 септембар 2019 17:24

Жеља за послом, способност, стручност, амбиција, ентузијазам и одличан однос са
ученицима нису били довољни Марији Станковић, професорки енглеског језика из Беле
Цркве, која је, како тврди, без посла остала само због тога што није пристала да се
учлани у Српску напредну странку и да уђе у интернет тим који оставља коментаре по
друштвеним мрежама.

  

  

- Радила сам у средњој школи која се зове Белоцркванска гимназија и економска школа
од 2014. године као професор енглеског језика. Нама су се уговори давали од
септембра до септембра, на сваких годину дана, због постојеће забране запошљавања -
започела је своју причу за Директно.рс Марија Станковић.

  

Иако претходних година није било никаквих проблема у обављању овог посла, будући да
је имала одличан однос са ученицима, Марија је у једном моменту предосетила да ће се
ствари променити.
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- У априлу месецу дошло је до смене директора у нашој школи и на неки начин је већ
најављено да ће доћи до проблема што се тиче продужавања уговора, уколико не
испунимо одређене услове.

  

Недуго пошто је дошао нови директор, за којег Марија каже да је члан Српске напредне
странке, почели су и "пријатељски савети" о томе коме би се требало обратити и који би
то услови могли да буду.

  

- Нико од мене није директно тражио да се учланим у странку, али је било "пријатељских
савета" да би требало да се обратим председнику општине Дарку Богосављевићу, члану
Српске напредне странке, да видимо шта ћемо са мојим уговором и са мојим политичким
ангажовањем. Ја нисам пристала да идем код њега, јер сматрам да председник општине
нема никакве везе са тим шта се дешава и ко се запошљава у школи. Ту постоји
директор, на коме је да одлучи ко ће да предаје енглески у нашој школи - каже за
Директно.рс професорска енглеског језика.

  
  

Нико од мене није директно тражио да се учланим у странку, али је било "пријатељских
савета" да би требало да се обратим председнику општине Дарку Богосављевићу, члану
Српске напредне странке, да видимо шта ћемо са мојим уговором и са мојим политичким
ангажовањем

    

Већ по повратку са годишњег одмора, Марија је схватила да ће остати без посла, што се
и десило. Она се овог 1. септембра није нашла пред ученицима.

  

- Када сам се са годишњег одмора вратила 20. августа већ сам предосећала да неће
ништа бити од продужења мог уговора. Агонија је трајала до 30. августа када је била
седница и знала сам шта ме чека. Из разговора са колегама сам сазнала каква ми је
будућност у школи. Мала је средина, информације лако долазе до људи. Овог септембра
ми није продужен уговор, а у писменом допису, у којем је требало да стоји објашњење,
писало је да је "то дискреционо право директора да одлучује ко ће се запослити на то
радно место".

  

Марија верује да је њено одбијање да се политички ангажује пресудило, јер сматра да
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другог разлога није било.

  

- Поред тог званичног одговора, сматрам да је незванични разлог мог останка без посла
искључиво политички, тачније то што сам одбила да будем "бот", односно да после посла
пишем коментаре на интернету. Ово је мало место и у дефициту смо са професорима
енглеског језика, како у Белој Цркви, тако и у околним селима, у којима енглески језик
предају углавном нестручни људи. Тако да други разлог, осим политичког не верујем да
постоји - искрена је Марија.

  

Ова професорка није завршила мастер, па каже да ће други баш то користити као
изговор за њен отказ.

  

- Ја себе сматрам нестручном само из разлога што нисам завршила мастер, већ само
четворогодишње студије на Филолошком факултету. Мислим да сам ипак далеко
стручнија од људи који су слушали само један или два семестра. Да су довели било коју
стручнију особу, са мастером, ја не бих посумњала да има проблем. Моји часови су
распоређени на четири нове особе, које су примљене да предају енглески језик, од којих
три никада нису радиле у школи. Претходних година недостатак мог мастера, који сам
наравно планирала, није било. Одједном, променом директора и мојим одбијањем да се
политички ангажујем, ја остајем без посла - каже она.

  

Према њеним речима, овакви проблеми присутни су у готово свим малим општинама, не
само у Белој Цркви, само што ретко ко жели да иступи у јавност.

  

- То сви врло добро знамо. Ја немам шта да изгубим. Посао сам изгубила због ствари које
ми је било јако тешко да прогутам. Радити у таквој средини је веома тешко. То је
поражавајуће - каже Марија.

  
  

Посао сам изгубила због ствари које ми је било јако тешко да прогутам. Радити у таквој
средини је веома тешко. То је поражавајуће
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Тако су њени планови за живот тотално поремећени и као код већине младих људи,
следи одлазак.

  

- Ја сам се после студија вратила овде, мужа довела овде и дете и свој живот сам
конципирала овде. Након овога што се десило мислим да ћемо врло брзо отићи одавде -
закључила је за Директно.рс Марија Станковић.

  

Контактирали смо Белоцркванску гимназију и економску школу како бисмо добили изјаву
од директора и проверили зашто професорки Марији Станковић није продужен уговор,
међутим неко запослених није смео да нам да званичну изјаву без дозволе директора
који није био у школи, али нам је потврђено да Марија Станковић од овог 1. септембра
није више запослена код њих. Такође смо послали мејл на званичну мејл адресу школе,
међутим, до објављивања овог текста нисмо добили одговор.

  

  

Мирјана Панчић Бужек, бивша директорка Белоцркванске гимназије и економске
школе: Истина је! Трпимо невероватне притиске

  

Узбуркала се јавност у Белој Цркви након што је храбра професорка енглеског језика
Марија Станковић иступила у јавност и обелоданила да је остала без посла због
одбијања да се учлани у Српску напредну странку. Да Маријина прича није празна,
потврдила је и њена колегиница, професорка српског језика Мирјана Панчић Бужек,
иначе бивша директорка Белоцркванске гимназије и економске школе.
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  Како је Марија Станковић рекла у опширној причи за Директно.рс, она је после петгодина остала без посла у школи, само због тога што није желела, ни хтела да сестраначки ангажује. Њене речи потврдила је бивша директорка школе, сада самопрофесорка српског језика Мирјана Панчић.  - Могу да кажем да сам изненађена Маријином храброшћу да изађе и да каже све тојавно. Она је изнела чињенице, оно што јесте, што је истина и што нам се дешава свима.Она је доследна, одговорна, паметна млада жена, која очигледно има став, а то је нештошто се данас не цени. Ја сам сазнала да Марија више неће радити, али се то очекивало,с обзиром на то да Марија није неко ко би пристао на уцене, и жена није пристала даботује и да иде на путовања и митинге - рекла је Мирјана за локални медиј.  Мирјана тврди да је и сама трпила невероватне притиске док је била директорка школе.Разлог је тај што није желела да запошљава нестручне људе само зато што имајупартијску књижицу.  - Ја трпим притисак. До скоро сам била директор и поднела сам оставку, јер нисам хтелада трпим притиске. Нова директорка очигледно има аверзију према мени и има некизадатак, па се притисци настављају. Ја нисам хтела да пристанем да запошљавам људепо партијској линији. Одбијала сам људе и док сам ја била директор запошљавали су сеони који су стручни. Млади људи, интелектуалци, који су се вратили у овај град. Стручни,пре свега. Гимназија је елитна школа и у њој треба да раде елитни професори. Ја нисамжелела да радим онако како ми је налагано да радим. Ја сам била ту докле год саммогла да штитим ту децу. Оног момента када то више нисам могла, ја сам поднелаоставку и вратила се на своје радно место - искрена је бивша директорка.  Највеће притиске је вршио председник општине Дарко Богосављевић, члан Српскенапредне странке.  - На мене је највећи притисак вршио председник општине Богосављевић. То се огледалоу томе да су касниле исплате. Имам и два писана доказа, када сам упитала због чегагимназија не добија исплате на време. Ја нисам играла по правилима и због тога саммалтретирана. Стручност је нажалост постала небитна, знање је небитно, образовање јенебитно. Битно је само да будеш послушан. Онај ко слуша он треба да живи, може даживи, зарађује и норму, и преко норме, а сви они који раде свој посао без да се петљајуу политику - нису пожељни - закључила је професорка Мирјана Панчић.  ( директно.рс )  
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