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Štrajk prosvjetara već duže vrijeme puni retke sadržaja, a mnogo je pozornosti medija uzela i vijest kako dvije sinjske škole
prekidaju štrajk. Jedna od njih je i Osnovna škola Marka Marulića.Na mjestu vršitelja dužnosti ravnatelja je Marko
Križanac, inače gradski vijećnik u sastavu HDZ-a.Priču o sinjskoj školi, potpuno neočekivano, kazao nam je jedan Sinjanin
koji je, govori, želio i javnost upoznati što se to događa u školi koja je odgojila generacije i generacije učenika, pa čak i
njegove roditelje.

- Mnogo nebuloza je u toj školi - započeo je monolog naš sugovornik (podatci su poznati redakciji) i tek nagovijestio toliko
stvari koje su se u proteklo vrijeme dogodile u školi koja se, među prvima, usprotivila štrajku prosvjetara. Pomalo naivno,
'okrećući leđa' kolegama koji svoja prava i dostojanstvo traže u uličnim prosvjedima.

Ta očigledna želja za medijskim prvijencom dogodila se u malenom Sinja u kojem se, kako kaže naš sugovornik, iza zidova
škole krije mnoštvo detalja koje običnom čovjeku postanu tek jasni kada priču zna od početnih faza. Zamolili smo, stoga,
Petra, kako ćemo za potrebe priče nazvati našeg sugovornika, da i s otkrivanjem krene od početka.

Događanja koja su prije nekoliko godina doveli i novinare u ovu sinjsku školu bila su oko odabira knjižničarke. Standardna
procedura natječaja 'urodila je plodom'. Za radno mjesto stručnog suradnika-knjižničara na neodređeno vrijeme pristiglo je
19 zamolbi. Sve zamolbe su ispunile uvjete, a od 11 zamolbi koje su stigle od magistara knjižničara ili bibliotekara izabrana je,
čudno, učiteljica razredne nastave Antonija Vrbatović. Tadašnji ravnatelj Davor Ratković povjerenje je, u izglasavanju te
odluke, dobio od četiri 'vanjska' člana Školskog odbora među kojima je bio i sadašnji ravnatelj Marko Križanac. Odabiru
se usprotivila jedna od profesorica, ali i predsjednica Odbora Jadranka Bulj koju je Križanac pozvao da, ako ne dokaže
kako je odabir protuzakonit, podnese ostavku na to mjesto. 
Priča tu ne staje. Križanac i još troje 'vanjskih' članova traže hitnu sjednicu i na točku Dnevnog reda predlažu smjenu
predsjednice Bulj. Četiri glasa 'za' su presudila, a njezinu funkciju preuzima Katica Bilandžić.
Nezadovoljstvo u školi koje se pojavilo izazvano cijelim slučajem htio je presjeći profesor Zdravko Bošnjak koji je, na
Dnevni red sjednice Učiteljskog vijeća, dodao i točku o radu ravnatelja i Školskog odbora. Čak 21 od 36 nastavnika glasalo
je kako oni ne rade u interesu škole. 

Iako je u svemu bilo obaviješteno i Ministarstvo prosvjete, oni tu nepravilnosti nisu mogli naći jer Zakon dopušta takve
odluke, ali 'zdravi razum' ipak navodi kako je ta odluka, po sinjski, pogodila 'u ništa'.
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Samo godinu dana kasnije, priča nam u nastavku Petar, došao je novi kaos u sinjsku osnovnu školu Marka Marulića. Učenici
su bili 'na nogama', nisu htjeli u školu jer je njihova profesorica geografije Anđela Vrdoljak, nakon nešto manje od tri
godine rada na određeno vrijeme, dobila otkaz, a na to mjesto stigao je novi profesor.
Nije to bio revolt koji je netko potaknuo, sami učenici su naslutili kako u svemu 'nešto smrdi' pa odlučili izaći ispred škole,
podržati profesoricu i nadležnima transparentima poručiti kako neće dopustiti takav epilog.

Zakopali smo i u arhivu i zbilja pronašli tekst o slučaju iz Sinja pa ponovno prenosimo i izjave profesorice koja je bila tužna
jer, kako kaže, ne može obavljati svoj posao u miru.
- Veći dio vremena sam bila na zamjeni profesorice koja je bila bolesna, a od prosinca sam bila na određeno, s tim da
mi se produžavao ugovor na dva mjeseca. Imala sam i drugih ponuda za posao, ali mi je obećavano da ću ovdje
dobiti stalni posao. Budući da već duže ovdje radim, imam iskustva, djeca su sama prepoznala da se donose čudne
odluke i tako su samoinicijativno reagirala. Tražila su od ravnatelja odgovor na pitanje zašto im ide njihova
dosadašnja profesorica, i to zadnja dva mjeseca nastave u ovoj školskoj godini kada im se trebaju zaključivati
ocjene, dolazi nova osoba koja ih uopće ne poznaje i zato su se pobunili - kazala je 23. travnja 2016. godine profesorica
geografije.

Petar nam otkriva još nešto uistinu zanimljivo. Križanac je, kaže, prije 'angažmana' u OŠ Marka Marulića bio tajnik tek
nekoliko kilometara udaljene OŠ fra Pavla Vučkovića.  Nakon toga je postao knjižničar u školi u kojoj je trenutno ravnatelj.
Isprike, vršitelj dužnosti ravnatelja.
Prije nego je došao i na to mjesto, ogorčeno tvrdi Petar, svoju suprugu zaposlio je na mjestu čistačice u jednoj od Područnih
škola u selima u kojima obrazovni proces traje od 1. do 4. razreda.

Zaključuje kako Sinjani cijelu priču o ovoj školi znaju, ali i kako se nitko, u isto vrijeme, ne želi zamjeriti političkom utjecaju
kakav vlada u OŠ Marka Marulića. Baš to je bio razlog, govori nam još Petar, da Sinj ponovno postane 'u centru pažnje' jer
su profesori prestali štrajkati.

Zbilja je čudno kako ravnatelj kaže da pritisaka nije bilo, a kako u isto vrijeme sindikalni povjerenik u toj školi, Zdravko
Bošnjak, tvrdi kako je ravnatelj ulazio u učionice i pozivao na rad te kako to kolege više nisu mogle izdržati, posebno one
koji su odnedavno radili na određeno vrijeme.
Ravnatelja sinjske škole uporno smo nazivali kako bi nam komentirao sve događaje koji su se u proteklo vrijeme dogodili u
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ovoj školi, ali pristup njegovom broju bio je onemogućen. Čim stupimo u kontakt s Markom Križancem objavit ćemo što nam
je rekao. 
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