
 

 

ПОДАЦИ О УСТАНОВИ/ШКОЛИ

Назив школе: Основна школа

Петровић” 

 

Место, општина: Бегеч, Нови

Школска управа: Нови Сад 

Опис

Упис ученика из ромског насеља

Петровић” Бегеч 

 

 

Опис образовне ситуације ученика

 

Ромско насеље Бангладеш се

Руменке. Насеље је нелегално

породице које су ту сада

инфраструктурним и хигијенским

станује око 350 становника, а

Деца су похађала најближу 

насељу Детелинара, удаљену

наставе, између осталог, због

пута на којем ученици чекају

Сад. У зимским и хладним 

главног пута и на ненаткривеној

број пута само прошао поред

 

Опис добре праксе 

 

Захваљујући Градској управи

Сада, од марта 2017. године, 

разред упишу у Основну школу

кадровске услове да прими додатни

Да би се то остварило, омогућена

омогућио превоз ученика минибусом

Како би се ова идеја и пројекат

ГУ за образовање и друге 

Школска управа и НВО које 

 

ШКОЛИ ПОДАЦИ О АУТОРИМА/АУТОРКАМА

школа “Вељко Јадранка Мештров, в.д. директора

“Вељко Петровић” Бегеч и Ружица

Зећировић Србљин, Центар за

социјални рад  

Нови Сад  

 

Опис примера добре праксе ИО 

насеља Бангладеш у Основну школу “Вељко

ученика и окружења 

се налази у близини Новог Сада, између 

нелегално и било је привремени смештај за

сада трајно насељене и живе у изузетно

хигијенским условима. Према незваничним подацима

а од тога 50 деце.  

 Основну школу “Доситеј Обрадовић” у 

удаљену око 10 км. Велики проблем је било непохађање

због удаљености школе. Само насеље је удаљено

чекају приградски аутобус на релацији Руменка

 данима, само је мали број ученика пешачио

ненаткривеној станици чекао аутобус за град, који је

поред њих. 

управи за образовање, а одлуком Скупштине града

, утврђено је да се ученици из насеља Бангладеш

школу “Вељко Петровић” Бегеч, која има просторне

додатни број ученика.  

омогућена су средства у буџету Града како

минибусом, од насеља до школе и назад. 

пројекат реализовали, било је потребно укључити

 надлежне институције: Центар за социјални

 раде са становницима насеља, пошто је 

АУТОРКАМА 

директора ОШ 

Ружица 

за 

Вељко 

 Сајлова и 

за ромске 

изузетно лошим 

подацима, ту 

 градском 

непохађање 

удаљено од 

Руменка – Нови 

пешачио до 

је не мали 

града Новог 

Бангладеш у 1. 

просторне и 

како би се 

укључити, поред 

социјални рад, 

 у почетку 



 

 

превладавало неповерење родитеља

Поред тога, извршене су и припреме

особљем, те сам упис ученика

информисање бегечких ученика

Након свих припрема, 1. септембра

ученика и успешно завршили

Професионална добит 

 

Будући да већина запослених

искуство у раду са ромским

социјални рад,  укључена у 

осипања и повећања образовних

Захваљујући учешћу у пројекту

план за превенцију осипања

социјално неприхваћених 

организоване су акције прикупљања

како би помогли свим ученицима

Поред унапређења професионалних

колегама у другим школама

Бангладеш, највећа професионална

први пут отпутовали наекскурзију

другарима из својих разреда

ђачке књижице јер се школска

на најбољи могући начин и без

А поред тога, у 1. разред за

Бангладеша, тако да нам ускоро

Поносни смо што смо овој деци

 

 

 

родитеља. 

припреме у самој школи са наставним и ненаставним

ученика, распоред у одељења и припремање

ученика и родитеља. 

септембра 2017. године, у 1. и 2. разред, кренуло

завршили школску годину. 

запослених у школи, првенствено учитеља, није

ромским ученицима, школа се захваљујући Центру

 пројекат “Рано образовање у функцији превенције

образовних постигнућа ромске деце”.  

пројекту, школа је оформила тим који је донео

осипања, укључила наставнике у низ семинара

 ученика и интеркултуралности. Поред

прикупљања помоћи, гардеробе и школског

ученицима и родитељима из насеља Бангладеш. 

професионалних компетенција, повезивања са

школама, захваљујући нашим новим ученицима из

професионална и људска добит је њихова срећа

наекскурзију са великим аутобусом и са

разреда, те понос свих нас када су 28. јуна дошли

школска година, упркос почетном неповерењу, 

без иједног проблема. 

за следећу школску годину, уписана су 4 првака

ускоро, мини бус за превоз неће бити довољан

деци омогућили право на образовање. 

 

ненаставним 

припремање и 

кренуло је 9 

није имала 

Центру за 

превенције 

донео акциони 

семинара на тему 

Поред тога, 

школског прибора 

.  

са многим 

из насеља 

срећа када су 

са осталим 

дошли по своје 

, завршила 

првака из 

довољан. 


