
Поштовани родитељи, 

Захваљујемо Вам се на интересовању за Прву техничку школу и 

поверењу које сте нам поклонили. Одлука о образовању прекретница је у 

животу сваког младог човека, а Ваше ангажовање на овом пољу је од 

непроцењиве важности. Сматрамо да ће наша заједничка филозофија бити да: 

су стицање стручних знања, стално усавршавање, поштовање различитости и 

уверење да једино рад води ка успеху, уз стицање пријатељстава, право и 

истинско улагање у будућност. Инсистирамо на дружењу, али и на 

дисциплини, на учењу и развијању како духа, тако и тела. 

Сви смо ми различити, али, сложићете се, да адолесценција није 

никоме од нас била лак период у животу. То је период када се стичу можда 

најважније лекције о животу. Позивамо Вас да се присетите потешкоћа са 

којим сте се Ви суочавали и начина на који сте их превазилазили. Неки су 

спремни да се сами суочавају са проблемима, а некима је у овом периоду од 

непроцењивог значја подршка родитеља и окружења. 

Имамо у виду и Вашу забринутост због тренутне епидемиолошке 

ситуације у којој се налазимо. Јако је важно да сада сви поштујемо упутства и 

радимо као један тим. Уверавамо Вас да је Прва техничка школа предузела 

све превентивне мере како би се сви учесници у образовном процесу осећали 

безбедно. Верујемо у Вашу подршку при таквом остваривању образовног 

процеса. 

Уколико Ваше дете добија добре оцене, то је дивно! Уколико, пак, не 

добија, молимо Вас не угрожавајте његово самопоуздање и достојанство. 

Обратите нам се за подршку и помоћ. Циљ нам је да заједно градимо темеље 

на којима ће почивати сигурност, самосталност и жеља Вашег детета за 

истраживањем и учењем. Допустите нам да са Вама учествујемо у његовом 

усмеравању и помогнемо му да максимално искористи своје интелектуалне 

потенцијале, препозна интересовања и способности, и да, што је најбитније, 

схвати важност учења и образовања.  

Директор школе Зоран Зорић 

Психолог школе Бојана Поповић 

Педагог школе Драгана Зарков 

Педагог школе Александра Радовић 

Тим за инклузивно образовање 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злоставаља и занемаривања 

Тим за пружање додатне подршке ученицима 

Тим за маркетинг, промоцију и афирмацију школе 


