ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Потписници уговора са покрајинским секретаром за образовање
Павлиш је насељено место надомак Вршца које показује тенденцију
задржавања младих којима је посао близу места становања. До
Вршца се може, уређеном бициклистичком стазом, брзо стићи и на два
точка. Старији и млађи мештани, поред посла у граду, као основног
занимања, баве се и пољопривредом као допунском делатношћу.
У центру села, поред сеоске цркве, налази се велика, уређена
основна школа са укупно 200 ученика, која је ове школске године
стартовала потпуно нормално са стандардним часовима по 45 минута
у преподневној смени и са продуженим боравком за ученике првог и
другог разреда до 17 часова поподне, што знатно олакшава живот
запосленим мештанима. Најмлађима је на располагању вртић са
целодневним боравком. Целодневни боравак финансира град Вршац.
Као помоћ за успешно извођење наставе која је прилагођена сваком

ученику, градска управа Вршца обезбедила је стручну помоћ са два
члана тима за подршку. Настава је стручно заспупљена са
подмлађеним наставним кадром.
На улазу у школу љубазно нас дочекује дежурни наставник, те
упућује на одређено место где је заказан разговор са директорком
школе, Данком Станковић. Радна атмосфера показује да су извршене
и последње припреме за успешан почетак наставе. Током лета, уз
помоћ Покрајинског секретаријата за образовање,
потпуно је
санирана једна учионица.
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину определио је знатна средства за пројекат „Рукомет у срцу“
чија се реализација планира на јесен. Школа има оспособљен
дигитални кабинет са довољним бројем умрежених рачунара и
„паметну“ таблу која се редовно користи у настави. Изузетну подршку
и помоћ школа добија од Савета месне заједнице Павлиш и од Актива
жена Павлиша са којима је успешно
организовано
више
хуманитарних акција. Посебно се истичу организација добровољног
давања крви и хуманитарни базар за малу Вању.

Превентивне мере заштите од короне

Највећу подршку школа добија од Града Вршца. У току ове школске
године извршена је потпуна санација простора предвиђеног за
продужени боравак и обезбеђени су услови за увођење грејања у
дечије свлачионице и комплетно освежавање школског и вртићког
простора.

Охрабрење на самом улазу
На старту нове школске године школу је посетила начелница Школске
управе Зрењанин, Снежана Олушки Влачић која је упозната са
припремама за што успешнији почетак школске године.
Због превентивних мера заштите од короне, ученици, наставници и
помоћно особље користе заштитне маске, обезбеђено је основна
хигијена, увођењем топле воде, и дезинфекција руку, а стање ученика
се превентивно и редовно контролише свако јутро приликом њиховог
уласка у школу.
Забележено септембра 2021.

