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ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ МАЈДАНСКЕ ШКОЛЕ

Почетак школске године у новом руху
рала реконструкциЈу дотраЈале

Уз помоћ милановачких привредника
реновиране учионице
Први септембар је био посебно радостан за ученике Основне школе „Десанка Максимовић" из издвојеног одељења у
Мајдану, који су захваљујући
доброј вољи донатора нову
школску годину дочекали у реновираним учионицама. Наиме, у
договору са руководством предузећа Рудник и флотација

адаптирана за потребе наставе
физичког васпитања, а милановачки привредници финансирали
су и реконструкцију електроинсталација.
Велики допринос реновирању школе у Мајдану дао је Жарко
Савићевић, директор фирме „Есгруп" (5-Сгоир), која је финанси-

-
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„Рудник", Дарком Вукобратови-

ћем, директором „Контанга", и
генералним директором Рудника
и флотације „Рудник" Ацом Илићем, у мајданској школи су
реновиране школске просторије,
што ће у знатној мери учење и
боравак ученика учинити квалитетнијим и пријатнијим. Према
речима учитељице Мирјане Вучетић, замењена је прозорска
столарија на учионици и подне
површине, ревилитализовани су
зидови обе учионице, а заменом
дотрајале пећи решен је проблем
грејања у зимском периоду,
Поред тога, друга учионица је

електроинсталационе мреже уз
стручну помоћ и консултацију
Жељка Живчевића, директора
Електродистрибуције Горњег Милановца. Овом приликом се захваљујем свим људима добре
воље захваљујући којима су ђаци
добили уређене просторије за
даље школовање: Дарку Вукобратовићу, Ацу Илићу, Данијели
Огњановић, Дубравки Томић, Весни Вучковић, Савићевић Жарку,
и
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Живчевић Жељку и Радиши Поповић. Данас мајданска школа
има девет ученика од предшколског до четвртог разреда, а надам
се да ће се уз моје залагање и
залагање дирекгорке Емине Ђурић број ученика из године у гоистакла је
дину повећавати
задовољна учитељица.
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