Thurzó Lajos Általános Iskola-Zenta
Az 1868-as évi népiskolai törvény bevezette a kötelező iskolai látogatást. A
törvény 38. cikkelye értelmében Zentán is megreformálták az addigi
hitfelekezeti iskolákat és így községivé tették az oktatási intézményeket.
Ezek után megindult az iskolaépületek építése. Az 1880-as évekig az iskolák
nagy része bérelt épületekben működtek, amelyekre a túlzsúfoltság, a rossz
fényviszonyok, a fűtés, a szellőzés, leküzdhetetlen akadálynak bizonyultak.
A századfordulóra a város határa már a vasúton túlra is kiterjeszkedett, ez
volt az úgynevezett munkástelep, ahol iskolára volt szükség. Magát az
épületet 1912-1913-ban építette Gráf Ármin, amely 6 tanteremből, tanítói
és igazgatói szobából, igazgatói lakásból, szolgálólakásból állott.
Eötvös József báró születésének 100-dik évfordulóján 1913. IX. 6-án volt az
épület ünnepélyes felavatása, és Munkástelepi Eötvös Iskolának nevezték
el. A történelem folyamán többször változott az iskola neve. Nevezték ezt az
iskolát mint már emlitettem Munkástelepi Eötvös Iskolának (1913-1918),
Újfalusi Iskolának(1918-1920), Munkástelepi Iskolának(1920-1928), Szent
Száva
Iskolának(1928-1941),
Magyar
Királyi
Állami
Elemi
Népiskolának(1941-1944), majd ismét Szent Száva Iskolának(1945-1946),
3-as számú Nyolcosztályos Iskola (1947-1953)míg végül 1954-ben vette fel
a zentai születésű író Thurzó Lajos nevét, és lett Thurzó Lajos Általános
Iskola. 1970-ben hozzáépítettek egy épületszárnyat, 1974-ben megépült a
kosárlabdapálya, 1978-ban a tornaterem, 1980-ban az ebédlő. 1974-ben nyilt
meg elöszőr a különös bánásmódban részesülő gyermekek tagozata 1-3
osztályig. A 2011/2012-es iskolaévben pedig felépült egy hat(6) tanteremből
álló új épületrész amelyet főleg a különös bánásmódban részesülő gyerekek
használnak.
Az iskola működésének kezdetekor (1913), a következőképpen alakult a
tanulók létszáma. I/a oszály 61 tanuló, I/b osztály 69 tanuló, II/a osztály 59
tanuló, II/b osztály 60 tanuló, III/a osztály 71 tanuló, III/b osztály 69 tanuló,
IV. vegyes osztály 54 tanulóval. Összesen 443 tanuló.
A 2011/2012-es iskolaévben:
I.osztályban
II. osztályban
III. osztályban
IV. osztályban
Összesen

65 tanuló
66 tanuló
51 tanuló
60 tanuló

V. oszály
VI. oszály
VII.osztály
VIII. osztály

79 tanuló
46 tanuló
53 tanuló
56 tanuló
476 tanuló

A különös bánásmódban részesülő gyermekeknél
következőképpen alakulnak az osztályok:
I.sp osztály
II.sp osztály
III. sp osztály
IV.sp1 osztály
IV. sp2 osztály

4 tanuló
7 tanuló
8 tanuló
6 tanuló
6 tanuló

V.sp1 osztály
V.sp2 osztály
VI.sp osztály
VII.sp osztály
VIII.sp1 osztály
VIII.sp2 osztály

69 tanuló van, és a

7 tanuló
7 tanuló
6 tanuló
4 tanuló
8 tanuló
6 tanuló

Tanulóink kiváló eredményeket érnek el azokon a versenyeken, amelyeket a
szerbiai oktatási és sportminisztérium, valamint más iskolák, civil
szervezetek rendeznek.

