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Ђаци спремно дочекали почетак нове школске године 
 

Данас је у Србији почела нова школска година, која ће зззз ззззззззз 
зззззз зззззз бити другачија од свих претходних. Упркос новим правилима 
понашања која су препоручена из епидемиолошких разлога, у свим основним 
школама најузбудљивији је полазак ђака првака. Тако је данас било и у Основној 
школи „Петар Николић“ у Самаилима, где је полазак првака поздравио 
градоначелник града Kраљева др Предраг Терзић. 

Први човек града Краљева је, заједно са руководиоцем Школске управе 
Бојаном Маринковић и директором школе Миланом Генчевићем, поздравио 28 
малишана који су пошли у први разред, али је разговарао и са другим ђацима који 
похађају ову школу. 

„Када дођете у овакву школу видите да у последњих неколико година 
домаћинским пословањем директора основне школе су приметни помаци“, 
нагласио је Терзић.  

Према речима градоначелника, град Краљево је обезбедио средства како 
би школа могла да обнови школски инвентар, реконструише зграду у којој наставу 
похађају деца од првог до трећег разреда, да изгради паркинг, али и да обезбеди 
столарију у издвојеним одељењима у Буковици и Ласцу.  

„Сада смо разговарали и о даљим улагањима како бисмо успели да ову 
школу обновимо, реконструишемо и да у свим сеоским срединама имају исте 
услове за школовање, као и у центру града“, изјавио је Терзић, па поручио да ће 
град Краљево поново обезбедити превоз за све ученике основних школа на 
његовој територији.  

Како је истакао, Град ће се трудити да обезбеди новац како би, у сарадњи 
са Школском управом, била успешно организована настава и спроведене све 
епидемиолошке мере у складу са препорукама Кризног штаба и Штаба за 
ванредне ситуације.  

Директор Основне школе „Петар Николић“ Милан Генчевић захвалио је 
градоначелнику града Краљева и начелници Школске управе што су препознали 
напоре који се улажу како би се обезбедили што бољи услови за рад како 
наставника, тако и ученика у овој школи. 

Генчевић је нагласио да су сви ученици, родитељи и наставници упознати 
са кућним редом, као и да су обезбеђене дезинфекционе баријере, маске и 
дезинфекциона средства како би спремно дочекали 1. септембар.  

Према речима директора, град Краљево је у реконструкцију фасаде на 
старом школском објекту уложио средства у висини од 720.000 динара, од којих је 
један део усмерен на куповину 250 квадрата ламината за пет учионица, а за 
замену столарије у школи у Ласцу утрошено је 550.000 динара. Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја финансирало је куповину новог намештаја, 
столарије и  рачунарске опреме. 

Руководилац Школске управе Бојана Маринковић подсетила је да као и 
протеклих година, Школска управа у сарадњи са градом Краљевом, 
традиционално обилази основне школе како би пожелели добродошлицу 
првацима.  



Како је истакла,  Основна школа „Петар Николић“ у Самаилима коју похађа 
укупно 218 ученика, заједно са издвојеним школским местима у Ласцу, Мрсаћу и 
Буковици, пример је добре школе која ниже успехе. 

„Ово је једна од основних школа која је укључена у пројекат једносменског 
рада, али ова школа ради са децом и после наставе кроз различите активности 
као што су здравствено и физичко васпитање, сналажење у природи, подршка 
ученицима у учењу, све за добробит ученика како би своје слободно време после 
наставе провели квалитетно и проширили своје знање“, појаснила је руководилац 
Школске управе Бојана Маринковић, па истакла да је Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја обезбедило довољан број визира за све оне ученике 
који из здравствених разлога не могу да користе маске. 

У име Школске управе, Бојана Маринковић пожелела је срећну и успешну 
нову школску годину свим ученицима на територији града Краљева. 
 
 
 


