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Место: Стара Пазова
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22300 Стара Пазова

Телефон: 022/ 310- 613,

022/ 310-513
Телефакс: 022/ 310- 613

Слика школе из 1910.године
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Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“ основана је 1730. године.
Саграђена је у непосредној близини Православне цркве и од свог оснивања није
престајала са радом.
Временом како се место развијало, а број становника повећавао, тaко се школа у
неколико наврата дограђује. Године 1972. гради се фискултурна сала, ђачка кухиња и
ламела којом се повезују постојећи објекти. Садашњи изглед школа добија 2002. године
када се дограђује још један спрат изнад ламеле.

Наставних учила је има али не и у довољном броју. У 2008. године опремљен је и други
кабинет информатике, оплемењен је простор у згради и дворишту школе.
Наставни кадар прати све образовне и васпитне области кроз стручне семинаре .
Бројни ученици су прошли кроз ову школу, неки од њих су постали познати у научним,
културним, уметничким, спортским и другим областима као што су :
Марија Шупић доктор наука, Душан Вучелић професор на ПМФ у Београд, Милорад
Вучелић доктор физике, Бошко Допуђа магистар права, Борис Бабик оперски певач,
Гордана Томић оперски певач, Мирослав Бенка драмски режисер, Милош Шестић
фудбалер и многи други.
Од свог настанка школа сарађује са многим културним, социјалним, спортским,
здравственим и другим институцијама на нашој територији, а и шире. Добрим
резултатима доприноси и усклађени рад и сарадња са Саветом родитеља као и
Школским одбором.
После II светског рата, школске 1946/47 па надаље, из редова писаних у Летопису школе
сазнајемо да су школом руководили: Гордана Трбојевић, Јелка Араницки, Славко
Ковачевић, Катица Чмелик, Христофор Јовић, Миленко Чортан, Благоје Шакић, Момчило
Вуковић, Живко Ћурчин, Елвира Игњатовић и од 2008. године Милан Предојевић.
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