Поводом стогодишњице школе Гимназија Приштина у Лапљем Селу
разговарали смо са директором школе, Дејаном Денићем.

Ове године, 17. октобра, Школа слави стогодишњицу постојања. Реците нам
нешто више о Гимназији.
„Гимназијa је од 1999. године измештена из Приштине у Лапље Село и
настава се од тада до данас одвија у згради основне школе „Миладин
Митић“. Услови у којима Гимназија ради нису најсјајнији, нису најбољи у
односу на оне услове које смо имали у Приштини.“
Колико дуго радите у овој школи?
„Ја сам од почетка у овој школи, откако се организовала настава, од 1999.
године, тачније октобра месеца. Радио сам у Косовом Пољу. Истовремено
сам радио и основној школи и у Гимназији, а од 2004. године сам само у
Гимназији.“
Шта нам можете рећи о наставном кадру у Школи? Да ли сте задовољни његовом
стручношћу?
„Углавном. У Школи је заступљен стручни кадар у 90 % случајева, према
томе, из тог разлога, сам задовољан, али, опет, свако од њих може да се
потруди да да свој максимум.“
Колико ученика има ова школа и колико сте задивољни њиховим радом?
„Тренутно у Гимназији има 103 ученика, у осам одељења и досадашњи
резултати показују да су добра деца, да кажем тако, тј. постижу добар
успех.
У главном су одлични, врло добри у мањем броју су добри. До ове школске
године нисмо имали на крају довољних.“
Јесу ли Ваши ученици учествовали на неким такмичењима?
Њихови успеси на такмичењима?
„На такмичењима има доста запажених резултата, наши ученици су
учествовали на републичким такмичењима и остварили су запажен
пласман. Имамо ученицу која је била високо пласирана на републичком
такмичењу из биологије, такође, из историје имамо једну освојену трећу
награду. На регионалним такмичењима освајали смо прва места. Такође смо
имали успеха у екипном спорту, тачније, наш одбојкашки клуб је био на
републичком такмичењу и заузео 6. место.“

Каква је сарадња са директорима других школа?
„Ми смо сви овде упућени да сарађујемо једни са другима, онако како је
одређено законом. Остварујемо сарадњу онако како Закон о средњем
образовању предвиђа.“
За крај, шта бисте поручили ученицима ове школе.
„Па, пошто су изабрали Гимназију, ја мислим да је њихово опредељење добро,
односно најбоље могуће и да ће у Гимназији стећи најадекватније
образовање, што ће им помоћи у будућем школовању и животу уoпште.
Желим да им кажем да верују у себе и да се максимално залажу да постигну
најбоље резултате, и у школи а и ван ње.“
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