
 

2007/08. школска година 
 
 

У септембру... 
 
На иницијативу професора информатике, Илдике Фаркаш, и педагога 

школе, Светлане Фрајлић, ученици скоро свих одељења школе учествовали су у 
радионици на тему превенције наркоманије, коју су извели стручњаци Фондације 
менталне хигијене из Суботице „Exspecto“ (Mentálhigiéne alapítvány). Тако су 
ученици свих одељења, изузев I3 и I4,  од 11. до 19. септембра у преподневним 
сатима присуствовали извођењу радионице а у поподневним сатима похађали 
наставу. Иначе, оснивач  фондације је Општина Суботица,  донатор Покрајински 
секретаријат за здравство и социјалну политику а у стручном тиму фондације су 
психолози, педагози, консултатнти менталне хигијене, као и за болести зависности,  
и психотерапеути.      

 
*** 

И ове године је спроведена разменa ученика са америчким школама.  
Поновљен је  само други део процедуре : одабрани ученици су позвани на разговор  
и након селекције, међу позванима су се нашли наши ученици :  Маја Брановачки ,  
Анико Варга (Varga Anikó) и Виктор Нађ Абоњи (Nagy Abonyi Viktor),  који су 
боравили у америчким градовима Денверу и Алабами. Боравак је трајао од 10. 
септембра до 6. октобра. Пратилац наших ученика овај пут је био  психолог 
Сепеши Золтан (Szépesi Zoltán). Како је тема ове размене  била „Владавина права и 
правосуђе“ , по повратку из Америке обавеза ученика је била да изведу акцију  са 
позитивним утицајем на околину.  Ученици сенћанских школа су заједно извели 
акцију увођења селективног прикупљања отпадака у средњим  школама  користећи 
при томе додељена им, скромна материјална средства.  

 
У октобру...    
 

У Ади је током октобра месеца одржано традиционално лингвистичко 
такмичење под називом „A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok“, на ком је Кечкеш 
Томаш освојио 3. место. 

 
*** 

Октобар је био успешан месец и за школске стонотенисере. На општинском 
такмичењу Сенћанска гимназија је заузела 1. место у екипној конкуренцији, 
захваљујући Владимиру Радоњићу и Буш Имреу (Bús Imre), а у појединачној 
конкуренцији Владимир Радоњић је такође заузео 1. место.   

Окружно такмичење је донело исте резултате : још једном у екипној 
категорији 1. место за „Сенћанску гимназију” и 1. место за Владимира Радоњића у 
појединачној категорији. 

Успеси на окружном такмичењу обезбеђује нашој школи, односно њеним 
ученицима, директно учешће на Школској олимпијади у Нишу, 7-14 маја. 
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*** 

На седници Наставничког већа, одржаној 3. октобра разматран је план прославе Дана 
школе. 

Следећа седница Наставничког већа одржана је 18. октобра ради планирања органозоване 
посете међународном сајму књига у Београду.   

 
*** 

Од 22. до 17. новембра је реализована трећа разменa ученика  србијанских 
школа  са ученицима америчких. Од наших ученика овај пут у Америци су 
боравили Естер Илеш (Illés Eszter), Богларка Рудић (Rudics Boglarka), Антал Апро 
(Apró Antal)  и Жужана Ленђел (Lengyel Zsuzsana).  

 
 

У новембру... 
 

На Општинском такмичењу у одбојци  мушка екипа наше школе освојила је 
1. место, а женска 3. место.  

*** 
Успехом на рецитаторском такмичењу  „Wass Álbert“ у Сенти ученица Коња 

Рената се пласирала на финално такмичење у Боњхаду у Мађарској.  
 

*** 
 И ове године је крајем месеца у  Бику  (Bük) у Мађарској  одржано  финале 

такмичења  у шаху и стоном тенису  под називом „Златна екипа“ ( Kárpát-
Medencei ősmagyar nemzeti diákbajnokság). Ово такмичење окупља ученике са 
подручја Карпатског базена и има међународни карактер. Наши представници су 
се опет овенчали медаљама : Радоњић  Владимир  у стоном тенису, у појединачној 
конкуренцији - 1. место, Новак Томаш (Novák Tanás) у шаху -  1. место. 

 
 

*** 
   
Већ традициопнално у Суботици је одржано Регионално такмичење научних 

радова под називом  „Tudok” на ком су успешно учествовали и наши ученици. 
Тако су се на државно првенство , које се одржава у Мађарској 7. и 8. марта 
пласирали :  

Стантић Себастијан (Sztantity Szebasztian)  и Тот Дороћа (Tóth Dorottya) из 
области мађарског језика и књижевности, Ханђа Тамаш (Hangya Tamás) и Варга 
Виктор (Varga Viktor) из области заштите животне средине, Фаркаш Арпад (Farkas 
Árpád) и Биро Мађари Таш (Bíró Magyari Tas) из ботанике,  Деме Лили (Döme Lili) 
и Тот Агнеш (Tóth Ágnes) из области медицине.    

 
*** 

Седница Наставничког већа на којој је разматран успех ученика на крају првог квартала, 
одржана је 7. новембра.  

*** 
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Традиционално  такмичење из домовинске историје ( на покрајинском 

нивоу)  и ове године је одржано у Суботици , 17 новембра. Наши ученици : Фајка 
Ева, Тот Дороћа, Лехолцки Саболч и  Сиђи Миклош, освојили су треће место.  

 
 

У децембру... 
 
 Дан школе смо и ове године прославили свечано, 15. децембра, уз учешће 

гостујућих гимназија из Кикинде, Новог Сада и Мађарске . Свечана академија је 
одржана у свечаној сали СО Сента а коктел у свечаној сали наше школе.  

 
*** 

На Општинском такмичењу  из стрељаштва, одржаном у Сенти, 
захваљујући својим ученицима „Сенћанска гимназија“ је побрала награде : у 
екипној конкуренцији - 1. место, у појединачној - 1. место – Варга Виктор. Екипу 
су сачињавали Варга Виктор(Varga Viktór), Латки Томаш (Latki Tamás) и Хегедиш 
Ласло (Hegedűs László).    

*** 
Зимски распуст је трајао од 24. децембра до 14. јануара. 
 
 

У јануару... 
 
Овогодишња прослава школске славе је одржана  у  суботу 26. јануара у 

новој свечаној сали. За припрему програма ове године су били задужени професори 
и ученици Економско-трговинске школе. Након званичног дела, као и обично, 
приређен је скроман коктел за чланове колектива све три школе.    

 
*** 

 
У организацији наших професора информатике, Фаркаш Илдике и Нађ 

Силвије,  у суботу, 19. јануара, са почетком у 10.00 часова,  у свечаној сали је 
одржано предавање из области информатике за наше ученике. Гостујући предавач 
је био Др Ковач Ђезе (Kovács Győző), пензионисани универзитетски професор из 
Будимпеште и добитник низа награда (Neumannn emlékérem, Munka Érdemrend 
arany fokozat, Magyar Informatikáért emlékérem, NJSZT életmű díj, Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje).  

Др Ковач је одржао предавања  на тему „Живот и стваралаштво Нојман 
Јаноша“ и „Рачунарство 21. века“, којима је побудио изузетну пажњу наших 
ученика, те се дружење одужило до касних подневних сати. Такође је интересантно 
поменути да је предавању присуствовало 115 наших ученика а били су позвани и 
ученици основних школа. 

 
*** 
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По завршетку првог полугодишта, 30. јануара је одржана  седница Наставничког већа, на 
којој је анализиран успех ученика.    

 
 

У фебруару... 
 
Са војвођанског информатичког такмичења истраживачког карактера  

„Нојман Јанош“ (Neuman János informatikai tehetségkutató Verseny), одржаног 2. 
фебруара, на  финално такмичење у Мађарској (A 4. Numann János Nemzetközi 
Tehetségkutató Programtermék Verseny Döntője) пласирали су се наши ученици 
Фаркаш Арпад (Farkas Árpád) и Биро Мађари Таш (Bíró Magyari Tas). 

 На овом такмичењу међунарoдног карактера, одржаном 13. фебруара у 
Сексарду, поменути ученици су  у категорији „интернет апликација“ заузели 
високо 3. место .   

 
*** 

На Такмичењу из правописа мађарског језика „Implom József“ одржаном у 
Сенти, Илеш Естер се пласирала на завршно такмичење у Ђули, одржаном 28.  
фебруара до 1. марта,  где је заузела 8. место.  

 
*** 

На Окружном такмичењу из стрељаштва Сенћанска гимназија, захвањујући 
својим ученицима, понавља успех са општинског такмичења : 1. место у екипној 
категорији ( Varga Viktor, Latki Tamás, Hegedűs László) и 1. место у појединачној 
категорији – Варга Виктор  . Оно што је можда још важније је чињеница да је 
овим пласманом обезбеђено учешће на Школској олимпијади, која ће се одржати 
7-14. маја у Нишу.    

*** 
Општинско рецитаторско такмичење на српском језику, одржано 29. 

фебруара у Кући стваралаштва завршено је тријумфом наших ученика : 1. место  
Лена Стојко, 2. место : Драгољуб Гарић, 3. место : Марина Милановић. Чак је и 
следеће, четврто место припало нашој ученици Бојани Ђуровић.  

 
*** 

На Општинском рецитаторском такмичењу на мађарском језику Олах 
Тамаш и Веребеш Шара су се пласирали  на Окружно рецитаторско такмичење у 
Суботици.  

*** 
Дан заљубљених, св. Валентин (код православаца познат као св. Трифун) 

ученици су ове године обележили украшавајући учионице, библиотеку, па и 
школске ходнике веселим украсима и још веселијим текстовима, али и једном 
новом традицијом : у импровизовано поштанско сандуче, постављено на улазу у 
школу убацују се писма заљубљених а потом их задужени ученици деле особама 
којима су упућени. Шта се даље дешава, не знамо... 
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У марту... 
 
На регионалноm финалу такмичења  из хемије „Curie“, одржаном 1. марта  
у Сенти, ученик Новак Томаш (Novák Tamás)је освојио 3. место и тиме се 

пласирао на државно првенство, које ће се одржати у Солноку. 
 

*** 
Залагањем школског педагога и у договору са директором школе, 1. и 2. 

марта у просторијама школе је организован семинар за све наставнике и стручне 
сараднике школе. Тема семинара је била : Вештине комуникације у васпитно - 
образовним установама а аутори  и реализатори су сарадници Института за 
педагошка истраживања.  

 
*** 

Општинско такмичење у кошарци је одржано 13 марта у Сенти. Наша 
мушка екипа се овенчала првим местом, а девојке другим. 

На општинском такмичењу у рукомету, одржаном 19 марта у Сенти и мушка 
и женска екипа су освојиле 1. место. 

На општинском такмичењу у малом фудбалу гимназијалци поново освајају 
1. место.       

Окружно такмичење у малом фудбалу одржано је 28. марта у Кикинди. 
Гимназилалци су освојили 3. место.    

Истог дана је одржано и окружно такмичење у кошарци. Наши момци су 
освојили 3. место. На окружном такмичењу у рукомету, одржаном 31. марта, и 
мушка и женска екипа су освојиле  3. место.    

 
*** 

Са општинског такмичења из мађарског језика на окружни ниво пласирало 
се  9 ученика.   

*** 
 
Школски ниво традиционалног Уметничког такмичења средњошколаца на 

мађарском језику (KMV) одржано је у школској библиотеци 26. и 27. марта. На 
окружном  такмичењу   ће учествовати 18 ученика у различитим категоријама. 

 
   

*** 
У организацији Цивилног удружења „ ЕУ – Војвођански едукациони 

центар“  ( EU – Vajdasági felnőttképzési központ) 28. и 29. марта одржана је 
Конференција младих истраживача (Kutató ifjak konferenciája)  на којој  је могао 
учествовати сваки средњошколац  са својим истраживачким радом.  

Донатори конференције су били „Szülőföld alap”, Хотел „Royal“, 
„Sabotronic“, „Iris dekor“, „Graphopac“.  На отварању конференције  локалну 
самоуправу је представљао заменик градоначелника Сенте, господин Кајари 
Иштван (Kajári István) као и  члан ИО СО Сента, Барши Марта (Barsi Márta).  Наши 
ученици су се представили следећим радовима :  
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Стантић Себастиан и Тот Дороћа (Sztantity Szebasztián , Tóth Dorottya):  
Изговорено, неизговорено – Говор тела у роману „Бесудбинство“  Катона Андраш 
и Олах Тамаш (Katona András, Oláh Tamás) : Утицај звука на организам човека 
Бичкеи Андреа (Bicskei Andrea) : Онда и сада  

Шили Моника и Чузди Валентина(  Süli Mónika, Csúzdi Valentina):  Зуб  
Биро Мађари Тош  и Фаркаш Арпад (Bíró Magyari Tas – Farkas Árpád) : Ни наши 
унуци неће јести  
Тот Тамара ( Tóth Tamara):  Молска лековита вода  - бања Орловача  

Варга Анико и Илеш Естер (Varga Anikó, Illés Eszter) :  Гостовање у САД  
Мењхарт Акош ( Menyhárt Ákos): Гњурац под објективом  

Ханђа Тамаш и Варга Виктор (Hangya Tamás , Varga Viktor) : Дивљач и шумска 
популација општине Сента   

Месарош Ана и Илвецки Габор( Mészáros Anna, Ülvöcki Gábor) :  Учесталост 
обољења рака у Сенти  

Деме Лили и Тот Агнеш (Döme Lili , Tóth Ágnes): Знања младих о полним 
болестима и њиховим последицам  

Бенак Тимеа и Салаи Бенце (Benák Tímea,  Szalai Bence):  Медији у односу према 
заштити животне средине 

        Ментори ученика наше школе, који су се представили својим истраживачким 
пројектима, били су Мариаш Илдико (Máriás Ildikó) , Рожа Шипош Моника (Rózsa 
Sipos Mónika), Јухас Аранка (Juhász Aranka),  Шојомоши Ева (Solyomosi Éva), 
Фаркаш Илдико (Farkas Ildikó)  и Маријаш Ендре (Máriás Endre). Путописно 
предавање о чудима  Мексика одржао је Сабо Тенки Карољ (Szabó Tönki Károly) 
такође професор наше школе, али и ученицима и професорима познат као светски 
путник и истраживач природних и културних блага диљем планете.   

Следећег дана  је одржaна Стручна конференција на којој су такође могли 
учествовати  стручњаци из свих стручних области са својим истраживачким 
радовима. Проф. Илдика Фаркаш (Ildikó Farkas) је представила  истраживачки рад о 
перманентном учењу  „ Lifelong learning  - a felnőttképzés szerepe“.  

 
 

*** 
 
Крајем месеца је одржано и Међуокружно такмичење из хемије у 

Панчеву.  На том такмичењу је учествовало чак осам наших ученика. Ученица  Ана 
Јакић је заузела 2. место и пласирала се на републичко такмичење, док је ученица 
Деме Лили (Döme Lilli) је освојила 5. место.   

 
*** 
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На Шестом такмичењу средњошколских хорова Србије, одржаном 29. 
марта  у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, у категорији женских 
хорова  прву награду је освојио хор девојака Сенћанске гимназије са диригентом 
Валеријом Фодор Марјановић, проофесором  музичке културе у нашој школи. 
Наш хор је ове године био испред хора девојака „Карловачке гимназије“ и хора 
Средње школе „Бранислав Нушић“ из Сокобање, који су освојили  друго и треће 
место. Друго место је освојено на такмичењу омладинских хорова Војводине у 
Новом Саду. 

  
 

У априлу... 
 
Седница Наставничког већа  поводом окончавања 3. квартала одржана је 7 априла.  

*** 
На Окружном такмичењу из историје, одржаном 12. априла у Сенти, наши 

ученици су постигли завидне резултате : Бојана Ђуровић – 2. место (први разреди), 
Сузана Адеми – 1. место и пласман на републичко такмичење (други разреди), 
Иван Вучковић – 1. место (трећи разреди), Лена Стојко – 1. место, Игор Стојков – 
2. место и Александра Цинцар – 3. место (четврти разреди).  

 
*** 

 
У Бечеју је 18, 19. и 20. априла одржано 41. финале уметничког 

такмичења средњошколаца, на  ком су наши ученици већ традиционално 
побрали многе награде у више категорија.  

Рецитовање Нађбали Тамара -  1. место 
Говор прозног текста – Шили Моника -  3. место  
Монолог : Коња Рената -  1. место 
Поетско стваралаштво : Олах Тамаш - 1. место 
Прознао стваралаштво (новела) :  Илеш Естер – 2. место  
 
  

*** 
 
На  Међуокружном такмичењу у атлетици, одржаном 10 априла у Сенти 

екипа Сенћанске гимназије  ( Драга Вучуровић –штафета на 100 метара ; Јелена 
Стојановић – скок увис,  штафета  ; Анита Молнар (Molnár G. Anita) – 400 метара ; 
Лила Берта (Berta Lilla) –скок удаљ ;  Евелин Вајдовић (Vajdovity Evelin) – бацање 
кугле и Оршоја Гере (Gere Orsolya) – 800 метара), освојила је 1. место и тиме 
остварила пласман  за учешће не школској олимпијади.  

Ученик Милан Пријовић је освојио 2. место у бацању кугле, али није 
остварио пласман на олимпијаду.  

*** 
На Окружном такмичењу у гимнастици, такође одржаном у Сенти Маја 

Брановачки, Ерика Борош и Елизабет Геблеш, освојиле су 1. место. 
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У мају... 
 
У оквиру Мајских музичких свечаности у Бијељини је од 2. до 4. маја,  у 

организацији Српског певачког друштва „Србадија“, одржан Седми хорски 
фестивал, који има међународни карактер. У  категорији женских хорова  наш 
хор је освојио 2. место. 

 
*** 

На VIII олимпијским спортским играма ученика Републике Србије 
одржаним од 7. до 13. маја у Нишу  наша школа је учествовала у атлетици, 
стрељаштву и стоном тенису.  

Постигнути су следећи резултати : 
Стрељаштво :  
Појединачно :   
Варга Виктор (Varga Viktor) - 35. место 
Хегедиш Ласло (Hegedűs László)– 45. место 
Латки Тамаш (Latki Tamás) - 50. место  
Екипно : 13. место   
 
 

 
 
 
Стони тенис :   
Екипно (мушка екипа)  – 1. место 
Екипу су сачињавали : Имре Буш  
(Bús Imre), Владимир Радоњић и      
Данијел Немеш (Nemes Dániel) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Појединачно – Радоњић  
Владимир – 2. место    
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Атлетика :  
Екипно (женска екипа)  – 4. место  
(Вучуровић, Стојановић, Молнар, Берта, Вајдовић, Гере) 
 

*** 
Републичко такмичење из историје одржано је 10. маја на Палићу. Међу 

500 ученика нашла се и наша Сузана Адеми из II 1 разреда и заузела високо седмо 
место.  

*** 
У Петој београдској гимназији је 10. маја одржано Републичко такмичење 

из латинског језика, на ком су учествовале наше ученице Анет Чпајаковић и 
Ивана Ердељи. 

*** 
И ове године наши ученици су са успехом учествовали на покрајинском 

такмичењу „Гениус“ , одржаном 10 маја у Новом Саду. Постигли су завидне 
резултате из различитих области: 

Медицина  
I место  : Döme Lili , Tóth Ágnes, Oláh Tamás 
II место : Ágoston Szabina, Gere Orsoja, Ülvöcki Gábor 
II и III место: Mészáros Anna 
Социологија 
I место - Bicskei Andrea 
II место : Ágoston Szabina, Losonc Csongor 
Биологија, ботаника  
I место - Menyhárt Ákos, Bíró Magyari Tas, Farkas Árpád 
II место:Sinka Mónika, Sütő Anna 
Хемија 
I место  : Tóth Ágnes, Döme Lili 
III место : Bleszkány Viktor, Sztantity Szebasztián 
Фотографија  
I место  :  Katona András 
Физика  
III место  :  Csizofszki Judit 
Психологија  
I  место  : Süli Mónika , Csuzdi Valentina  
Заштита животне средине  
I место :  Varga Viktor, Hangya Tamás 
II место : Benák Tímea, Szalai Bence 
Историја  
II место  :  Szabó Tönki Álbert 
Књижевност   
II место  : Sztantity Szebasztián, Tóth Dorotya 
Менаџмент  
II место  : Varga László 
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*** 

 
На Републичком такмичењу из мађарског језику, одржаном 18. маја у 

Суботици Ваштаг Габор (Vastag Gábor) је освојио 2. место.  
 

*** 
 
Ангажовањем нашег професора Јована Гашовића, као и посредовањем 

Бранислава Ћурчића, професора сомборске гимназије, наши ученици су 13. маја 
имали прилику да чују предавање на тему „Савремена Шпанија“.  

Предавачи су били  Мигел Андрео Родригез, постдпломац на Факултету 
политичких наука у Београду,  ангажован и у „Сервантесовом институту“ и 
Наталија Санчез Радуловић, лектор шпанског језика на катедри за шпански језик 
Филозозофског факултета у Новом Саду. Иако је, због тешкоћа са савременим 
технологијама, изостала визуелна презентација, двоје младих Шпанаца је 
одушевило ученике својом непосредношћу, духовитошћу и умећем вођења 
комуникације, што се видело по реакцијама ученика и необавезном ћаскању након 
обављене презентације,  што најчешће изостаје након сувопарних предавања.  

 
*** 

 
Пред упис ученика у први разред средње школе одржане су презентације наше школе у ОШ  

„11 новембар“, ОШ „Спомен школа“, у основним  школама у Чоки и Остојићеву, Падеју, Кањижи и 
Новом Кнежевцу. 

*** 
 
На седници Наставничког већа, одржаној 22. маја, разматран је успех матураната и 

предложени кандидати за ученика генерације.  
 
Матуранти су свечано испраћени  23. маја. Завршна свечаност је ове године, због извођења 

радова у Дому културе, одржана у школском дворишту.  
 

*** 
 
За ученике  генерације на српском и мађарском наставном  језику 

проглашени су Ана Јакић и Томаш Кечкеш (Kecskés Tamás) .  
 
 

*** 
„Отворени дан школе“ за ученике и родитеље у нашој школи је 

организоваан 29. маја, када су нас посетили ученици основних школа из Мола, 
Чоке, Остојићева и Сенте. Ученицима је омогућено и присуство настави како би 
стекли што бољи увид. Присуствовали су часу историје, информатике и енглеског 
језика. 

 
У јуну... 
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Почетком  месеца (1. јуна) одржан је други по реду семинар за стручно 
усавршавање наставника и стручних сарадника  са темом „Клима у одељењу“. 

 
*** 

 
Финално такмичење у великом фудбалу, које се одржава у склопу 

такмичења под називом  „Златна екипа“ (II Kárpát-Medencei ősmagyar nemzeti 
diákbajnokság) одржано је у Бику  (Bük) у Мађарској 21. до 29 јуна.Уз подсећање да 
ово такмичење окупља ученике са подручја Карпатског базена и има међународни 
карактер, наводимо податак да је екипа Сенћанске гимназије освојила 1. место.  

 
 

*** 
 
На конференцији за штампу, коју су одржали представници „Грађанских 

инцијатива“ и и остали учесници пројекта размене ученика са Сједињеним  
америчким државама, у хотелу Палас 9. јуна, речено је  

- Циљ пројекта који реализују Иницијативе, организација World Learning  из Вашингтона и 
Амбасада САД  у Београду, јесте јачање активизма младих кроз стицање лидерских вештина, 
тимски рад, упознавање са образовним системом и политичким културним животом у САД, да би 
по повратку у Србију могли да учествују у креирању омладинске политике у својим локалним 
заједницама. 

Како је већ неколико наших ученика обухваћено овом разменом, и наша 
Маја Брановачки (II1) је имала прилику да представи активности своје групе : 

- Концертом на којем су наступали српски и мађарски бендови и дружењем са нашим 
вршњацима Мађарима, покушали смо да укажемо на предности живота у мултикултуралној 
средини. Такође смо покренули акцију рециклаже и сортирања отпада, као и информисања ученика 
о значају очувања животне средине. Поред тога, новцем који смо скупили на хуманитарном 
концерту који смо такође организовали успели смо да обезбедимо намештај и играчке за дечју 
болницу у Сенти – рекла је Маја (преузето из дневног листа Данас)     

 
*** 

По окончању наставе, 23.  јуна, одржана је седница Наставничког већа, на којој је 
размотрен успех ученика.  

*** 
У протеклој школској години наставу је похађало 349 ученика у 19 одељења (на српском 

наставном језику 86 ученикау 7 одељења, на мађарском наставном језику 263 ученика у 11 
одељења). Просечна оцена на нивоу школе била је 4,09 . У односу на укупан број ученика 44,4% је 
завршило школску годину одличним успехом.   

*** 
Током летњег распуста извођени су завршни радови на обнављању санитарног чвора за 

ученике у источном делу зграде.  
*** 

Школска година је окончана седницама Наставничког већа одржаним 8. јула, када су 
размотрени резултати остварени у протеклој години, 21. августа, седница посвећена организацији 
поправних испит, и 29. августа, када су размотрени резултати поправних испита и испланиране 
активности за почетак нове школске године.  

 
 
 


