Позив за новинаре
ПРВАК СА ВРАЧАРА
У понедељак, 1. септембра 2015. године у
12:00 часова у ОШ „Краљ Петар II
Карађорђевић“ – Марулићева 8, одржаће
се централна врачарска свечаност поводом
поласка у школу нове генерације врачарских
првака, којој ће присуствовати председница
градске општине Врачар др Тијана
Благојевић са чланом Већа Иваном
Русковићем и представници Сосијете
Женерал банке која је партнер општине
Врачар у награђивању врачарских првака.
Општина Врачар се годинама труди да своје
ђаке максимално мотивише и олакша
боравак у школи како би своје време
користили за најважније, за учење, а они
најбољи били додатно награђени за свој
труд. Ови пакетићи добродошлице у врачарске школе које сваки првак добија су
почетак традиционалних акција подршке врачарским ђацима. Акција „Врачунари за
трећаке“ је нешто по чему је општина Врачар позната генерацијама школараца уназад
и оно што нас издваја од осталих, зато што нам је улагање у образовање приоритет,
порука је председнице општине др Тијане Благојевић. У каснијем школовању, кроз
акцију „Ја сам супер, буди и ти“, најбољи ђаци се награђују рачунарима, таблетима и
пригодним новчаним наградама.
Ове године, општина Врачар припремила је додатну активност и изненађење за
прваке. Прве „Спортске игре врачарских првака“ ће се одржати по основним школама
12. септембра, а финално такмичење крајем месеца на Шупљој стени,у објекту који је
општина Врачар реконструисала сопственим средствима.
У врачарске основне школе уписано је 680 првака, тако да се наставило са повећањем
броја ђака који похађају врачарске основне школе. То је признање родитеља који верују
у квалитет образовања у врачарским основним школама. Као успомену на први дан у
школи у поклон пакету ће бити мајица са обележјем општине и хемијска оловка
прилагођена и ученицима који ће писати левом или десном руком, као и писмо
председнице општине родитељима врачарских првака.
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