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У Основној школи Алекса Шантић у Сечњу одлуком директорке ове године за
обележавање дана Светог Саве неће бити дозвољени верски обреди, односно неће
бити свештеника, резања славског колача и предаје кумства, што је вишедеценијска
традиција.

  

  

Објава на друштвеним мрежама о обележавању Школске славе која је подељена и у
групи Атеисти Србије изазвала је бурне реакције родитеља основношколаца, али и
других мештана Сечња. Поједини родитељи покушали су да разговарају са директорком
школе о овој теми.

  

„Ја сам јутрос отишла до директорке школе и хтела сам да изразим своје негодовање
поводом новог начина обележавања школске славе, међутим од ње сам добила одговор
да уколико ми се не допада њен начин рада слободно испишем дете из школе", рекла је
Милена Ђуричин.

  

Родитељи су покренули петицију, за једно послеподне прикупљено је 150 потписа
мештана, а један од потписника је и сам председник општине. Већина родитеља не
жели да се прекине вишедеценијска традиција обележавања дана Светог Саве.
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„Ја на пример за своју крсну славу зовем свештеника у своју кућу да режем свој колач
тако да мислим ако је слава деце школска слава значи у тој кући треба да се пререже
славски колач, да се тај верски обред обави на том месту“, саопштио је Мићо Бабић.

  

„У моје време док сам ја ишла у школу обележавала се слава Свети Сава, у то време није
ни постојала веронаука, сада се не дозвољава Свети Сава, занима ме шта је следећи
корак, да се избаци веронаука из школе која је изборни предмет, значи изборни предмет
детета не родитеља, и ја сам као родитељ стала иза своје деце“, изјавила је Ранка
Томовић Зубац.

  

Прикупљени потписи предати су Школској управи, а о овом случају обавештено је и
Министарство просвете.

  

Директорка школе није желела пред камере РТВ-а, али нам је послала допис у коме нас
обавештава да ће школска слава бити одржана у оба објекта школе, да ће бити
интонирана химна Светом Сави, као и да ће се одржати приредбе о његовом животу и
делу, а да су након тога сви позвани у локалну цркву на литругију.

  

У Банату постоји више школа у којима се настава одвија на језицима националних
мањина и мешовитим одељењима, међутим до сада нису забележени приговори на
обележавање школске славе.

  

(РТВ)
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