Поштовани родитељи,
Почетак нове школске године је почетак радних и других обавеза и активности
Ваше деце, наших ученика. Изнова се сусрећемо са једним од најважнијих
задатака у школи – живот, здравље и безбедност наших ученика. Време у којем
живимо донело је многе добробити за све нас али нажалост и многе негативне
појаве. Захваљујући ангажовању и труду свих запослених у школи, школског
полицајца и лица која су ангажовани за обезбеђење можемо рећи да смо школа у
којој нема негативних појавакао што су међусобне туче ученика, алкохолисаност,
пушење, дрога ... Сви покушаји непримереног понашања у току 24 часа дневно
били су под контролом нашег обезбеђења већ у самом почетку тако да су успешно
избегаване нежељене последице за живот и здравље наше деце.
Важећи прописи који предвиђају радна места у школи нису још увек усклађени са
потребама школа те тако немамо финансирање радног места чувара или лица за
обезбеђење.
Школа ове године као и предходних година очекује да родитељи добровољно
уплате средства предвиђена за обезбеђење. Делимичан одзив родитеља није био
довољан да бисмо имали средства за плаћање 24-часовног обезбеђења док траје
настава. Недостајућа средства обезбедили смо донацијама правних лица које смо
током предходних година углавном исцрпили. Имали смо и ноћно обезбеђење
током распуста које је више пута интервенисало у вечерњим сатима за време
рекреације наше и ваше деце у школском дворишту. Школа високо цени
пожртвованост радника обезбеђења али мора и да их плати. Обзиром на све што је
наведено, надамо се да ћете имати разумевања и уплатом предвиђене суме новца на
уплатницама које ћете добити за прво и за друго полугодиште помоћи школи да у
школској 2009/2010. обезбедимо присуство радника обезбеђења који су заслужни
да Ваша и наша деца бораве у школи са много мање ризика по безбедност, живот и
здравље.
Одлуком Савета родитеља предходне школске године износ надокнаде за
обезбеђење је био 1.200, динара на годишњем нивоу а плаћање се вршило у две
рате по 600 динара.
Породице које имају двоје или више ученика у нашој школи плаћају само један
годишњи износ.
Школа је предходних година уложила знатна средства да што боље опреми
кабинете и учионице вредном опремом и наставним средствима ради обезбеђивања
што бољих и савременијих услова за извођење наставе. Школа улаже веома велике
напоре да сачува школску имовину од уништавања или евентуалне крађе.
Захваљујемо на досадашњој сарадњи и разумевању као и успешној сарадњи у новој
школској години на обострано задовољство.
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