Spoštovani učitelji in učiteljice,
spoštovane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic,
sprašujete se, kaj bomo imeli spet za povedati!? Zakaj spet neko besedičenje!? Ne bomo
dolgovezili, saj to ni potrebno. Želimo zgolj črno na belem zapisati tisto, kar je bilo izrečeno pred
Vami na 1. sestanku dne 29. septembra 2017.
Čeprav niso bili prisotni absolutno vsi učitelji (in vzgojiteljice), zaposleni na OŠ Rogatec, pa
vendarle upamo, da Vam je bila prenesena resnična vsebina sestankovanja. Ali ne!? Predstavniki
staršev smo bili izbrani s strani staršev, nobenemu izmed nas ni bila vsiljena ta funkcija. Sedanja
sestava Sveta staršev je bila izbrana z namenom, da so VSI starši obveščeni o projektih, načrtih in
vseh zadevah nasploh, ki se tičejo OŠ Rogatec in Vrtca Rogatec. Da tudi starši sodelujemo v
programih, v katere so vključeni naši (in vaši) otroci.
Istočasno bi radi izvedeli, s katero izjavo smo Vas užalili, ne samo zmerjali, ampak baje tudi
poniževali? Presenečeni smo nad Vašimi besedami! Že na samem začetku sestanka kot tudi takrat,
ko je ravnatelj predčasno zapustil sestanek in s tem pokazal nespoštovanje ne samo do nas, ampak
tudi do Vas, zaposlenih v OŠ, je bilo rečeno, da Vas spoštujemo kot učitelje in nismo proti Vam, saj
če bi dvomili v Vašo strokovnost, Vam ne bi zaupali svojih otrok!? Ali ni bilo rečeno: »Zato dragi
učitelji, kapo dol.«!? Nihče ni napadel Vas kot strokovni kader, kot učitelja, ki mu je izbran poklic
ne samo služba ampak poslanstvo, kot smo tudi sami poudarili. Tako Vam kot nam je v interesu
civilizirana komunikacija, ki je med samim sestankom na momente presegla pravila lepega
obnašanja s strani nadrejenega ravnatelja, ki pa v tem pismu ni glavna tema. Ne zanima nas ne
politično ozadje, ne športni dosežki, nam gre za korekten in spoštljiv odnos med starši, učitelji in
vzgojitelji, ki konec koncev, VSI skupaj dajemo zgled otrokom, ki obiskujejo vrtec in OŠ v
Rogatcu.
Verjamemo, da se bo Vaša profesionalnost in pedagoška naravnanost nadaljevala še naprej, ker v
niti enem trenutku nismo podvomili v Vaše znanje in v Vašo željo za opravljanjem službe v dobro
naših IN Vaših otrok.
S prijaznim pozdravom, starši.

