
 Око стотину "малих" матураната поново испред Министарства просвете, траже да се поништи мала матура и да им се омогући да се у средњу школу упишу на основу успеха из основне
среда, 19 јун 2019 13:48

 Око стотину свршених основаца окупило се поново испред Министарства просвете у
Београду, тражећи да се поништи мала матура и да им се омогући да се у средњу школу
упишу на основу успеха из основне.

  Они су се окупили на тротоару испред министарства у Немањиној улици и носе
транспарент на којем пише "Украли сте нам будућност".   

  

У овом тренутку још није јасно да ли ће они тражити пријем у Министарству просвете
или ће организовати протестну шетњу.

  

За разлику од протеста у уторак, када је одложен тест из математике јер су у јавност
"процурела" питања, данас са њима нема представника родитеља, али присуствује
неколико представника иницијативе "Један од пет милиона".

  

 1 / 2



 Око стотину "малих" матураната поново испред Министарства просвете, траже да се поништи мала матура и да им се омогући да се у средњу школу упишу на основу успеха из основне
среда, 19 јун 2019 13:48

  

  Саобраћај у Немањиној улици одвија се несметано. Скуп обезбеђује неколикополицајаца.  Ђаци су јуче протестовали и у Нишу и у Крагујевцу.    GAME OVER pic.twitter.com/ynTq5kIN8Q  — Напредни клуб (@napredniklub) June 19, 2019      Поносни смо на вас децо. Овим сте положили испит. Ви сте нада нове, слободне Србијеи будите веру да људско достојанство и честитост нису изгубљени у нашем народу. pic.twitter.com/kjIyDVzkG4  — Sava Janjic (@SavaJanjic) June 19, 2019    Протест ђака и у Крушевцу  Око 150 свршених основаца из већине градских основних школа у Крушевцупротестовало је испред Градске и Школске управе тражећи да ове године завршнииспит буде поништен, а да се упис у средње школе обави на основу успеха из основнешколе. Крушевачки осмаци, који су због "проваљивања" теста из математике и одлагањаполагања тог предмета, први пут протестовали јуче поподне, данас су се испредГрадске управе окупили око пола дванест, односно након полагања комбинованог теста.  Ђаци сматрају да завршни испит ове године треба да буде поништен јер је тест изматематике "проваљен", а сумњају да су можда поједини успели да дођу и до преосталадва теста. Кажу да би требало применити решење из 2013. године, када је такође дошлодо "проваљивања" теста, а када су се ђаци у средњу школу уписали на основу бодова изосновне школе.  Ученици су узвикивали "нећемо пријемни", "укините пријемни", "Косово је Србија", анакон окупљања испред Градске управе прошетали су до зграде Школске управе, где суузвикивали исте пароле и правили буку дувањем у пиштаљке и трубе.  У једом тренутку део окупљених ђака ушао је у зграду у којој је седиште Школске управеКрушевац и попео се до првог спрата, али су одустали након што су им полицајциобјаснили да не смеју да узнемиравају запослене и да протест могу да наставе испредзграде. Мали матуранти су носили пароле "не знате да сачувате неколико папира, апокушавате да вратите Косово", "нећемо пријемни", "поништите пријемни", "нећемопријемни, хоћемо правду".  (Бета)  
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