
Општина Бечеј - Образовање

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

- ДЕЧИЈИ ВРТИЋИ „ЛАБУД ПЕЈОВИЋ„

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

- ОШ „ШАМУ МИХАЉ“ основна школа, Бечеј;

(интернет презентација)

- ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ основна школа, Бечеј;

(интернет презентација)

- ОШ „СЕВЕР ЂУРКИЋ“ основна школа, Бечеј;

- ОШ „ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ“ основна школа, Бечеј;

(интернет презентација)

- ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ основна школа, Бачко Градиште;

(интернет презентација)

- ОШ „ШАМУ МИХАЉ“ основна школа, Бачко Петрово Село;

- ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ основна школа, Милешево;

- Школа за основно музичко образовање и васпитање „ПЕТАР КОЊОВИЋ“ уметничка
школа, Бечеј;

- Школа за основно и средње образовање „БРАТСТВО“ основна и средња школа, Бечеј;

- ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА средња школа Бечеј;

(интернет презентација)

- ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ средња школа, Бечеј;

- ТЕХНИЧКА ШКОЛА СРЕДЊА школа, Бечеј;

(интернет презентација)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА – БЕЧЕЈ

Техничка школа у Бечеју основана је још у XIX веку, 17. маја 1886. године, када је сагласност
за рад школе дало Министарство просвете и вера. Назив школе је био Старобечејска занатска
школа. Први учитељи су били: Ференц Ковач и Јожеф Фарбаш, а управитељ Мартон Дернер.
Школу је похађало 164 ученика распоређених на 33 заната: кројачи, ципелари, ситари,
дрводеље, чешљари, калајџије, драхслери, лончари, папучари, сапунџије и др. У складу са
друштвеним променама, мењала је називе и програме више пута. Од 1996. године Школа
носи данашњи назив Техничка школа.

Зграда школе је под заштитом државе. Данас се у Техничкој школи образује око 420 ученика
у три подручја рада III и IV степена образовања: Машинство и обрада метала,



Електротехника и Личне услуге. Осим ова три подручја рада, школа је регистрована и за
подручје рада Пољопривреде, производње и прераде хране.

Наставни језици: српски и мађарски језик

Страни језици: енглески, руски и немачки језик

Школе у земљи са којима сарађује:

 Машинска школа – Нови Сад;
 Електротехничка школа Михајло Пупин – Нови Сад;
 Техничка школа – Ада;
 Техничка школа – Зрењанин;
 Техничка школа – Суботица;
 Техничка школа Шинковић Јожеф – Бачка Топола;
 Техничка школа 4. јули – Врбас.

Програми и пројекти у току:

 Пројекат Центрифуга;
 Пројекат Функционално образовање одраслих Рома у сарадњи са националном

службом за запошљавање;

КОНТАКТ: БЕЧЕЈ, Уроша Предића 1

 Телефон: 021/812-220
 Е-mail: office@tsbecej.edu.rs
 Wеб :  www.tsbecej.edu.rs

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА БЕЧЕЈ

Корени Економско - трговинске школе датирају од 1948. године, када је у основана Државна

трговачка академија, као четврта школа тог типа у Бачкој. Ученика је било мало, а били су

различитог узраста и различитог претходно стеченог образовања. Године "детињства" школе

протекле су у трагању за будућим идентитетом, колико у програмском и статусном, толико и

у просторном смислу. Најзад, од 1951. године Економска школа добија простор - зграду

престижног хотела „Централ”, коју и данас користи.

У области економија, право и администрација, у четворогодишњем трајању, образујемо

ученике за профил пословни администратор, на српском и мађарском језику, финансијске

администраторе и службенике у осигурању на српском језику, као и добре, старе економске

техничаре, на оба наставна језике.

Онима којима више одговара трогодишње образовање, у области трговина, туризам и

угоститељство, нудимо образовне профиле трговац, конобар, кувар и посластичар.



Данас, после шест деценија постојања, показујемо ново, савремено лице, у старинском раму.

И намеравамо да га и убудуће дотерујемо. Наше учионице тренутно испуњава око 850

ученика, распоређених у 34 одељења, а настава се одвија на српском и на мађарском језику.

Наставни језици: српски и мађарски језик

Страни језици: енглески и немачки језик

КОНТАКТ: БЕЧЕЈ, Браће Тан 1

 Телефон: 021/6912-933
 Е-mail: info@ets-becej.edu.rs
 Wеб : www.ets-becej.edu.rs

ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ

Гимназија у Бечеју, дозволу за рад добила је још давне 1925. године. Зграда у којој се и данас

одржава настава, изграђена је по пројекту бечејског архитекте Гиндер Јожефа. Данас се у овој

гимназији настава одржава на два језика, српском и мађарском.

Школа нуди висок ниво образовања кроз иновативне облике наставе. Свакодневно се тежи

осавремењавању наставе и праћењу високих стандарда у образовању. Кроз наставни програм

негује се развој личности ученика, естетске вредности, мултикултуралност и толеранција.

Програм за наставу на српском језику обухвата два смера – општи и друштвено-језикчки, док

је за наставу на мађарском језику предвиђен само општи смер.

КОНТАКТ: БЕЧЕЈ, Зелена 13

 Телефон: 021/6913-165
 Е-mail: gimnazijabecej@open.telekom.rs
 Wеб : www.gimnazijabecej.edu.rs


