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Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, заједно са шефом кабинета
Марком Попадићем, помоћницом Аном Ланговић и Споменком Симовић, испред Канцеларије за
управљање јавним улагањима, посетио је у суботу Хемијско-технолошку школу. Ова значајна и
несвакидашња посета, представљала је подршку школи, за чију реконструкцију је Влада
Републике Србије, посредством Канцеларије за управљање јавним улагањима, обезбедила чак
156 милиона динара.
– Волели бисмо да су гости из Министарства задовољни посетом, а мислимо да јесу с обзиром на
то да имамо чиме да се похвалимо и шта да покажемо, као што су успеси ученика, сарадња са
привредом, афирмација предузетништва, проширене делатности школе – истакао је Никола
Матковић, директор Хемијско-технолошке школе, додајући да је 156 милиона, колико је Влада
Републике Србије уложила у реконструкцију школске зграде, убедљиво највише издвојених
средстава за једну школу у Србији.
Вест о посети нашла се и на страницама званичног сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, где је, између осталог, истакнуто да зграда Хемијско-технолошке школе
представља културну баштину од изузетног значаја, те средства за комплетну реконструкцију
представљају једну од највреднијих инвестиција у образовање. Средстава су намењена
адаптацији, санацији и рестаурацији фасаде, унутрашњег простора објекта и фискултурне сале.
Радови на реконструкцији су у току, а много тога је већ и урађено. Ученици користе потпуно
реновирану фискултурну салу и четири учионице. Ходници су поплочани, у неколико канцеларија
радови су окончани. Школа ће ускоро осванути умивена и нова, у шта су се могли уверити и гости
који су, у пратњи домаћина, обишли учионице, радионице, лабораторије, библиотеку. Шетња је
на кратко заустављена и у Клубу ученика, просторији опремљеној удобним намештајем, великим
ТВ екраном, компјутерима, књигама и друштвеним играма, која ђацима нуди кратак предах од
редовних школских активности.

Специфичност школе огледа се у томе што има регистроване проширене делатности у којима се
заједно ангажују професори стручних предмета и ученици практичне и наставе у блоку. Ученици
ове школе редовно освајају медаље на републичким и међународним такмичењима, а у школској
2016/2017. години, Хемијско-технолошка школа у Суботици проглашена је за најбољу хемијску
школу у Републици Србији. Такође, ученице ове школе, као део државне репрезентације, освојиле
су четврто и шесто место на европском такмичењу "Велика награда хемије", истакнуто је на сајту
Министарства.
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