Захвалнице за најбоље
На пригодној свечаности,у Свечаној сали Градске управе града Краљева,
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и руководилац Школске управе
Краљево Бојана Маринковић уручили су захвалнице ученицима основних и
средњих школа са територије града Краљева који су освојили награде на
републичким такмичењима организованим под покровитељством Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.Свечаности су присуствовали, поред
осталих званица, и помоћник градоначелника града Краљева Никола Радевић,
начелница Градске управе града Краљева Јелена Бекчић Луковић и члан
Градског већа града Александар Цветковић.
Руководилац Школске управе Бојана Маринковић у свом обраћању
медијима је изјавила : „ Данас нам је градоначелник указао част, показујући да су
знање и успеси наших ученика и наставника вредни пажње јавности и
представника града Краљева. Желимо на овај начин да промовишемо таленат и
рад ученика, а исто тако и амбициозност, посвећеност и истрајност
наставника.Заједничким напорима освојили су успех, којим се сви поносимо и који
ће бити даљи подстрек за будуће генерације, мотивација за остварење ученичких
потенцијала.Сигурни смо да се међу овим најбољим ученицима налазе будући
одговорни представници друштва, лидери у својим образовањима и узори за
друге“.
„Данас смо се окупили како бисмо захвалили свим ђацима основних школа,
средњих стручних школа и Гимназије који су у току 2017 и 2018. године освојили
награде на републичким такмичењима из свих предмета, али и из уметности и из
других области којима се ова деца баве“ изјавио је градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, а затим додао „ја, као градоначелник сам срећан што имамо
прилику да поздравимо оволико деце, јер ово је будућност нашег друштва. Ово су
млади људи који су схватили да је знање моћ и ја се надам да ће они кроз своје
даље школовање, наставити са успесима и да ћемо кроз неколико година у
Краљеву имати велики број људи са дипломама најбољих факултета који ће
допринети развоју нашег града и нашег друштва у целини“.
Једна од награђених ученица је и Наталија Војиновић из Економско
трговинске школе у Краљеву, која је освојила треће место на Републичком
такмичењу из књижевности.“ Награда ми пуно значи, јер то је нешто шта ја волим
из детињства и припрема сама по себи ми није била тешка, тако да сам уживала
спремајући се за такмичење, као и сваке године“, изјавила је Наталија окупљеним
представницима медија.
У уметничком делу програма учествовали су награђени ученици Музичке
школе „Стеван Мокрањац“ из Краљева Александар Илијовски и Реља
Јаковљевић.

