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ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ПУ РАДОСТ, Србобран

Предшколска установа „Радост“ основана је као самостална институција фебруара 1956-те
године. Од оснивања па до данас Установа се постепено развијала, а број група и деце
постепено се повећавао. Сада се ПУ Радост састоји од девет објеката у три насељена места и
обухвата децу предшколског узраста са читаве територије наше општине – из Србобрана,
Турије и Надаља.

Васпитно –образовни рад у ПУ Радост одвија се на српском и на мађарском језику, као и
двојезично. Изводи га стручни кадар, односно, васпитачи са вишом, струковном и високом
школском спремом.

Контакт:
Адреса: Ј. Поповића 9, 21480 Србобран, Србија
Телефони: 021/730-161 и 021/730-145
Емаил.: radost.direktor@stcable.net
Сајт: www.radost.rs

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ основна школа, Србобран

Основна школа “Вук Караџић” из Србобрана носи име по реформатору српског језика,
сакупљачу народних умотворина и писцу првог речника српског језика, Вуку Караџићу.
Школа је основана 1951. године. Наставу данас похађа око 480 ученика распоређених у 24
одељења. Страни језици који се уче у школи су енглески и немачки.

Контакт: Адреса: Хајдук Вељка бб, 21480 Србобран, Србија
Телефон: 021/730-040
Емаил.: osvuk_srbobran@open.telekom.rs

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ основна школа, Србобран

Основна школа “Јован Јовановић Змај” из Србобрана носи име једног од наших
најпознатијих песника Јована Јовановића. Школа је основана 1950. године као седмолетка
са 12 одељења на мађарском наставном језику, док је у садашњу зграду смештена 1980.
године. Настава се изводи у две смене, на српском и мађарском језику. Наставу данас похађа
око 620 ученика. Школа располаже са 11 кабинета, 6 класичних учионица, 3 лабораторије 2
радионице и фискултурном салом. Библиотека школе располаже са око 7400 наслова.

Данас са својих 31 одељења и 560 ученика (340 на српском, 220 на мађарском) највећа школа
у Општини. Настава се одвија у две смене на српском и на мађарском наставном језику.
Школа има и фискултурну салу и отворене терене за спорт.



Школа сарађује са следећим школама: -ОШ „Никола Ђурковић“, Фекетић, -ОШ „Ади Ендре“,
Мали Иђош, -ОШ „Кокаи Имре“, Темерин, -Филозофски факултет, Нови Сад.

Школа учествује на разним манифестацијама и пројектима, као што су:

-Змајев фестивал науке; -Ја имам таленат; -Србија у ритму Европе; -Дечија недеља; -Витезово
пролеће; -Удицом против дроге; -Дани Бејанске баре; -Изађи на теглу.

Контакт:
Србобран, Дожа Ђерђа бр.1
Телефон: 021/735-705 и Фаx.: 021/730-136
Емаил.: jjz@eunet.rs

ОШ „ПЕТАР ДРАПШИН“ основна школа, Турија
Школска зграда изграђена је 1962. године и до сада је неколико пута адаптирана. Сви
ученици похађају наставу у преподневној смени. За више информација постоји интернет сајт
школе на коме се налазе све потребне информације.
Контакт:
Адреса: Доситеја Обрадовића 2, 21215 Турија, Србија
Телефон: 021/2237-102 и факс: 021/2237-000
Емаил.: ospdrapsinturija@gmail.com
Сајт: www.ospetardrapsinturija.edu.rs

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ основна школа, Надаљ

Школа је основана 1.11.1802.године, годину дана после оснивања села, тада је имала само
једно одељења са свега 29 ученика. За више информација постоји интернет сајт школе на
коме се налазе све потребне информације.
Контакт:
Адреса: Светог Саве 31, 21216 Надаљ, Србија
Телефон: 021/2239-015
Емаил.: zzuca@open.telekom.rs
Сајт: zzuca.edu.rs

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ – СРБОБРАН

Почеци средњошколског образовања у нашој општини датирају из 1919. Године, када је
отворена Велика српска гимназија од I до VIII разреда, са 200 ученика. Ова гимназија је
укинута 1929. Године, због штрајка ученика VII разреда, остала је само нижа гимназија од I
до IV разреда да би се 1933, године и она укинула, а последња генерација ниже гимназије је
завршила 1935-1936. године.
Под називом Гимназија је отворена 1962. године, када је у први разред уписано 108 ученика
(три одељења: два друштвено-језичког и једно природно-математичког смера).
Број одељења једног разреда је варирао од 3-5 и школа је радила у две смене, једно одељење
је било са наставом на мађарском језику.
Године 1975. , са изменама система васпитања и образовања, постаје Школски центар, ЗСВО
(Заједничко средње васпитање и образовање) I и II разред и ПУОВ (Позивно усмерено
образовање и васпитање) III и IV разред, са правном, преводилачком и културолошком
струком. 1977. Године школа је имала 600 ученика у 26 одељења. 1980. године уместо



претходних смерова отварају се одељења пољопривредне и прехрамбене струке.
У новој мрежи школа, 1990. године поново се отвара Гимназија - општи смер са три одељења,
два на српском и једно на мађарском наставном језику. Већ следеће године не уписује се
одељење на мађарском језику (недовољан број пријављених ученика), али се уписују три
одељења на српском језику.
Школске 2010/2011. године се отвара једно одељење из подручја рада економије, права и
администрације, образовни профил финансијски техничар на српском наставном језику.
Уписује се 28 ученика. Следећих година се уписује 30 ученика, иако је број пријављених био
много већи.
Због мањег интересовања, укида се једно одељење гимназијског смера.
Школске 2013/2014. школа мења назив у Гимназија и економска школа “Светозар Милетић”
Србобран.
Ове школске године школа има 8 одељења, 4 су гимназијска(општи тип), а 4 финансијски
техничар.
Од следеће школске године у Гимназији и економској школи “Светозар Милетић” отвара се
једно одељење трогодишње школе, трговац-подручје рада трговина, угоститељство и
туризам, а укида смер финансијски техничар.

Контакт:
Адреса: Трг проф. Миливоја Туторова 4,21480 Србобран, Србија
Телефон: 021/730-155
Факс: 021/731-219
Емаил.:gimnazissrbobran@mts.rs
Сајт: www.gimnazija-srbobran.edu.rs


