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Основна школа „Вук Караџић“ 

С У Р Д У Л И Ц А 

 

 

 

 

       Ми смо школа која непрекидно подстиче лични раст и развој, како 

ученика тако и наставника. Негујемо поверење и разумевање, добре 

међуљудске односе и бавимо се васпитањем кроз систем правих 

вредности. Негујемо мултикултуралност и толеранцију. Руководимо се 

принципима добре васпитно-образовне праксе. Пратимо иновације у 

систему школства и подстичемо жељу за едукацијом, повећањем 

информисаности и опште културе ученика, настављајући 

вишедеценијску традицију наше школе. 

 

Образовање је најмоћније оружје које 

можете употребити да мењате 

свет. 
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О ШКОЛИ – основни подаци 
 

 Основна школа „Вук Караџић“ почела је са радом 1979.године. 

Школа има својство правног лица, са правима, обавезама и 

одговорностима на основу Закона о основама система образовања и 

васпитања, Статута школе и других законских прописа.  

 Школа има своју мисију – омогућити неометан психофизички развој 

деце, задовољити потребу за стицањем знања уз поштовање принципа 

толеранције, разумевања и ненасилне комуникације. У школи се стално 

ради на подизању квалитета наставе, стручном оспособљавању 

наставника и постизању што бољих резултата ученика. Настава се одвија у 

четири објекта. Највећа школска зграда је у централном објекту у 

Сурдулици, а три су у подручним одељењима – у Алакинцу, Биновцу и 

Сувојници. 

Приоритетни задаци школе у школској 2019/2020. години 

• Подизање квалитета наставе;  

• Побољшање система информисања свих запослених; 

• Помоћ ученицима у постизању бољих резултата и њиховог већег 

ангажовања у оквиру ваннаставних активности; 

• Пружање подршке наставницима, ученицима, родитељима; 

• Сарадња са релевантним установама; 

• Укључивање школе у националне и међународне пројекте. 

Ова јубиларна школска година ( 40 година успешног рада 2019/2020) 

почела је по календару Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја 2. септембра 2019. године. 

На почетку школске године централна школа са физички истуреним 

одељењима у Алакинцу, Биновцу и Сувојници  уписала је од првог до 

осмог разреда 711 ученика. 

Преглед уписаних ученика по разредима и одељењима изгледа овако: 
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Централна школа 

I1     20 II1      17 III1      17 IV1       24 

I2    21 II2     28 III2       20 IV2        19 

I3      20 II3     18 III3        22 IV3         21 

61 63 59 64 

укупно 247 ученика 

 

V1          22 VI1     28 VII1       24 VIII1     24 

V2       25 VI2     24 VII2       23 VIII2     18 

V3       26 VI3     21 VII3       23 VIII3     17 

V4       18 VI4     25 VII4       22 VIII4      19 

   VIII5       19 

91 98 92 97 

укупно 378 ученика 

***Подаци се односе на број ученика без ИОП-а. 

 

Подручна одељења 

место I 

разред 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

 

укупно 

Алакинце 11 5 9 9 34 

Биновце 6 5 6 7 24 

Сувојница 11 4 5 8 28 

укупно 28 14 20 24 86 

 

***У подручним одељењима настава се изводи у комбинованим 

одељењима, и то: 

Алакинце II-4 / IV-4 

Биновце I-5 / III-5     и      II-5 / IV-5 

Сувојница I-6 / III-6     и      II-6 / IV-6 

На основу ових података број ученика како у централној школи тако и у 

подручним одељењима се смањује. 

У школској 2019/2020. години у школи је укупно 36 одељења. У 

подручним одељењима има укупно 7 одељења, у нижим разредима 12 

одељења и у вишим 17. У школи ради и једно одељење продуженог 
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боравка за ученике првог и другог разреда које броји 30 ученика. Такође 

постоји и припремно-предшколска васпитна група којом је обухваћено 13 

ученика. 

Дванаест ученика у школи пратило је наставу по прилагођеном 

програму ИОП 1. Прилагођавање је извршено из појединих наставних 

предмета или из свих предмета без вештина. Десет ученика пратило је 

наставу по измењеном програму ИОП 2. За ученике са посебним 

способностима израђен је  ИОП 3 ( индивидуални образовни план са 

обогаћеним садржајем) који је обухватио 4 ученика – из српског језика, 

енглеског језика и математике. Индивидуализација наставе рађена је за 5 

ученика. Због специфичних проблема у физичком развоју два ученика 

имала су личне пратиоце. 

 

ЗАПОСЛЕНИ 
 

Нашу школу карактерише високообразован и веома мотивисан 

стручни кадар. Сви они својим радом и залагањем допринели су да школа 

функционише на најбољи начин. 

Данило Булатовић, директор школе 

Јелена Богдановић, секретар школе 

Маја Стошић, помоћник директора школе, библиотекар 

Тамара Миљковић, помоћник директора школе, педагог 

Ирена Николић, психолог 

Марија Николов, психолог 

Верица Јовановић, руководилац рачуноводства 

Весна Аризановић, административно-финансијски радник 

Александра Филиповски, професор разредне наставе  

Славица Богдановић, професор разредне наставе 

Светлана Стојановић, професор разредне наставе 

Добрила Стојковић, професор разредне наставе 
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Далиборка Милосављевић, професор разредне наставе 

Снежана Петровић, професор разредне наставе 

Синиша Миленковић, професор разредне наставе 

Иванка Ристић, професор разредне наставе 

Душка Ђокић, професор разредне наставе 

Љиљана Миленковић, наставник разредне наставе 

Жикица Петковић, наставник разредне наставе 

Мирко Миленковић, наставник разредне наставе 

Снежана Мицић, професор разредне наставе 

Мирјана Радојичић, професор разредне наставе 

Виолета Миленковић, професор разредне наставе 

Драгана Анђелковић, професор разредне наставе 

Данијела Момчиловић, професор разредне наставе 

Виолета Станковић, професор разредне наставе 

Југослав Миленковић, професор разредне наставе 

Јасмина Марковић, васпитач 

Јелена Најдановић, продужени боравак 

Драгана Нешић, професор српског језика 

Јадранка Лазаревић, професор српског језика 

Жаклина Станојковић, професор српског језика 

Ирена Антић, професор српског језика 

Милена Митић, наставник руског језика 

Јане Митов, наставник руског језика 

Љубинка Јовановић, професор француског језика и грађанског васпитања 

Тамара Стојановић, професор енглеског језика 

Гордана Тасић, професор енглеског језика 
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Марија Ђурђановић, професор енглеског језика 

Јелица Момчиловић, професор енглеског језика 

Стефана Цветковић, професор енглеског језика 

Петар Петровић, професор ликовне културе 

Немања Вучковић,   професор ликовне културе   

Негован Вучковић, професор музичке културе 

Владимир Станкулић, професор музичке културе 

Драгана Станковић, професор историје 

Небојша Дојчиновић, професор историје 

Душанка Стаменковић, професор историје 

Зорица Спиридонов, професор историје 

Иван Мирков, професор географије 

Жарко Миленковић, професор географије 

Братислав Радовановић, професор физике 

Александар Аризановић, професор физике 

Саша Вукашиновић, професор математике 

Предраг Станковић, професор математике 

Драгана Ристић, професор математике 

Радмила-Костадинов Стојановић, професор математике 

Александра Тасић, професор биологије 

Биљана Пантић, професор биологије 

Маја Велинов, професор биологије 

Милица Петровић, професор биологије 

Биљана Антић, професор хемије и домаћинства 

Петар Јанковић, професор технике и технологије 

Сања Спасић, професор техничког и информатичког образовања 
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Тања Аризановић, професор техничког и информатичког образовања 

Драган Станисављевић, професор физичког васпитања 

Зоран Јовановић, професор физичког васпитања 

Ненад Ђорђевић, професор физичког васпитања 

Новица Дојчиновић, професор физичког васпитања 

Аритон Михајловић, професор информатике 

Тања Младеновић, професор грађанског васпитања 

Никола Петров, вероучитељ 

Ивица Трајковић, вероучитељ 

Миљана Јанковић, једносменски рад 

Милош Стојановић, једносменски рад 

Радмила Стојименовић, помоћни радник 

Зорица Ивковић, сервирка у школској кухињи 

Романа Салимовић, помоћни радник 

Милена Станојев, помоћни радник 

Славица Мијаиловић, помоћни радник 

Симионка Џонић, помоћни радник 

Ивана Крстић, помоћни радник 

Љиља Илић, помоћни радник 

Ружица Митић, помоћни радник 

Драгиња Раимовић ( на боловању)  на замени Оливера Николић 

Срђан Стојименовић (на боловању) на замени Александар Станковић 

Силвана Димитријевић ( на боловању) на замени Славица Ивановић 

Дејан Јакуповић, педагошки асистент ангажован у оквиру пројекта 

„Образовање за све“ од стране Министрства просвете, науке и 

технолошког развоја 
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 У школској 2019/2020. наставу је изводило 46 наставника 

предметне, 19 наставника разредне наставе, 1 наставник у групи 

продужени боравак и 1 васпитач у припремно-предшколској групи. 

 У току године дошло је до кадровских промена. Уместо Радмиле 

Костадинов-Стојановић наставу математике изводила је Даниела 

Михајловић. Владимир Станкулић је нашао радно ангажовање у Нишу и 

отишао из школе. Настава није била стручно заступљена из техничког и 

информатичког образовања (Тања Аризановић), математике (Драгана 

Марковић) и грађанског васпитања (Миљана Јанковић). 

 

СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 

  Наставничко веће радило је по утврђеном програму. Одржано је 12 

седница. Седницама је руководио директор Данило Булатовић до 

разрешења са дужности 24.08.2020. Након тога седницама је руководила 

Драгана Нешић, в.д.директора од 25.06.2020. године. 

На седници одржаној 12.09.2019. разматрани су : Извештај о 

реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. , предлог 

Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020, одлука о програму 

екскурзије за школску 2019/2020. годину. Чланови су упознати са 

Правилником о васпитно-материјалној одговорности ученика и 

Правилником о стручном усавршавању. 

 Друга седница Наставничког већа одржана је 15.11.2019. 

Анализирани су постигнути резултати ученика на крају првог 

класификационог периода; разматрани извештаји школских тимова и 

стручних већа. 

 На седници одржаној 30.01.2020. разматран је и усвојен успех 

ученика на крају првог полугодишта, као и извештаји стручних већа, свих 

тимова, директора и стручних сарадника. Присутни су упознати са 

садржином записника о оствареном инспекцијском надзору Данијеле 

Митић, републичког просветног инспектора који је достављен школи 
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30.01.2020. Донета је одлука о  вођењу евиденције о образовно-васпитном 

раду у електронском облику – есДневник. 

 Четврта седница Наставничког већа одржана је 10.03. 2020. године. 

Присутни су упознати са реализацијом програма „Школа за 21.век“, 

формиран је Актив за израду Школског развојног плана за период 

2020/2021 – 2023/2024. година. 

Седница 17.03.2020. одржана је у циљу упознавања Наставничког 

већа са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја о 

остваривању образовно-васпитног рада на даљину и начином реализације 

исте у школи, будући да је 16.03.2020. на територији Републике Србије 

проглашено ванредно стање због пандемије изазване корона вирусом 

COVID 19.  

Због ванредног стања у земљи седница Наставничког већа 

22.04.2020. одржана је онлајн путем вибер групе. Попуњавањем онлајн 

анкете на вибер групи чланови су потврдили своје присуство на седници, а 

гласањем ДА/НЕ/УЗДРЖАН исказивали су своје мишљење. Анализирани су 

остварени резултати ученика у ванредној ситуацији до краја трећег 

класификационог периода, пружена подршка ученицима 8.разреда око 

реализације пробног завршног испита; донета одлука о избору уџбеника 

за 2,3,6. и 7, разред на основу образложених предлога стручних већа; 

поднети извештаји о раду Тима за инклузивно образовање и Ученичког 

парламента. 

 На седници одржаној 15.06.2020. разматран је и усвојен успех 

ученика осмог разреда; поднет извештај о додели дипломе „Вук Караџић“ 

и посебних диплома, донета одлука о избору УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ и 

разматрано како теку припреме за полагање завршног испита. 

Седма седница Наставничког већ одржана је 24.06.2020. Усвојени су 

успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта школске 

2019/2020, извештаји са такмичења, анализирани остварени резултати на 

завршном испиту, донета одлука о организацији припремне наставе за 

ученике упућене на полагање разредних и поправних испита у 

августовском року. Присутни су упознати са нацртом Школског развојног 

плана за период 2020 – 2025. 

Посебна седница Наставничког већа одржана је 03.07.2020. поводом 

давања мишљења о кандидату за избор директора школе. Конкурс за 
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избор директора објављен је у публикацији Националне службе за 

запошљавање „Послови“ 03.06.2020. и био је отворен до 18.06.2020. 

Пријаву на конкурс поднео је један кандидат - Данило Булатовић. 

Формирана је комисија за избор директора школе коју су сачињавали: 

Драгана Нешић, председник комисије и чланови – Виолета Станковић, 

Славица Мијаиловић, Александра Ташић-Иванов и Марија Рамановић. 

Такође је формирана комисије за спровођење гласања у саставу: Славица 

Богдановић, председник комисије и чланови Предраг Станковић и 

Радмила Стојменовић. Од укупно штампаних 90 гласачких листића, 

искоришћено је 83. Седам листића остало је неискоришћено. Констатовано 

је да је 76 запослених дало „позитивно мишљење за избор“, а 2 

„негативно мишљење за избор“  о кандидату Данилу Булатовићу. 

Неважећих гласачких листића било је 5. 

 Нова седница Наставничког већа одржана је 17.08.2020. у циљу 

упознавања са Извештајем о ванредном инспекцијском надзору 

обављеном 05.08.2020. и предузетим мерама око збрињавања 

технолошких вишкова. 

На седници одржаној 21.08.2020. донесена је одлука о моделима 

наставе за школску 2020/2021. и утврђена листа технолошких вишкова у 

школи. 

26.08.2020. одржана је нова седница Наставничког већа. Седницом 

је руководила в.д.директора школе Драгана Нешић након разрешења 

дужности директора Данила Булатовића. Допуњена је одлука о моделу 

наставе за школску 2020/2021. Изабран је основни модел на инсистирање 

родитеља да ученици иду у школу, а на основу предложених модела 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Извршена је подела 

предмета на наставнике и одељења на одељењске старешине. 

Последња седница Наставничког већа у школској 2019/2020. 

одржана је 31.08.2020. Извршена је анализа и утврђен успех ученика првог 

– осмог разреда након спроведених поправних и разредних испита. 

Разматране су материјално-техничке припреме за нову школску годину. 
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
 

Одељењска већа су радила по утврђеном програму.  Одржано је 7 

седница, од чега је на 3. тромесечју извештај предат онлајн (утврђене су 

мере за побољшање успеха и дисциплине ученика). 

 

Табеларни приказ општег успеха ученика I разреда на крају другог 

полугодишта школске 2019/2020. 

 

разред 

свега 

ученика 

веома 

успешан 

 

успешан 

делимично 

успешан 

има 

потешкоћа 

 

неоцењен 

I1 20 10 5 2 / 3 

I2 21 17 3 / / 1 

I3 20 12 4 2 / 2 

Алакинце 11 7 4 / / / 
Биновце 5 1 / 4 / / 

Сувојница 11 11 / / / / 

укупно 88 58 16 8 / 6 

 

 

Табеларни приказ општег успеха ученика II - VIII разреда на крају другог  

полугодишта школске 2019/2020. 

 

разред 

свега 

ученика 

 

одличан 

врло 

добар 

 

добар 

 

довољан 

 

неоцењен 

II 76 57 6 10 3 / 

III 79 64 8 4 2 1 

IV 88 65 13 6 3 1 

V 90 55 19 13 3 / 

VI 99 47 20 24 6 2 

VII 89 46 25 15 1 2 

VIII 96 49 25 20 2 / 

укупно 617 383 116 92 20 6 
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

Током школске 2019/2020. одржано је 7 састанака Педагошког 

колегијума. Колегијум се бавио унапређењем образовно-васпитног рада 

школе, а посебно пружању образовне, здравствене и социјалне подршке 

ученицима и реализацијом наставе везане за инклузивно образовање. 

Због увођења ванредног стања у Републици Србији изазваног појавом 

корона вируса Педагошки колегијум је доносио одлуке о начину 

организовања наставе на даљину. 

САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

Сарадња са родитељима је неопходан предуслов за успешан рад 

школе. Одржано је 6 седница којима је руководила Мирјана Миленковић-

Василев, председник Савета родитеља. Донето је неколико важних одлука: 

- ученици не напуштају школско двориште у временском периоду када су у 

школи; 

- укида  се дежурство ученика; 

- ученици ужинају искључиво у школској кухињи, без обзира на то како се 

хране; 

- донета одлука о ношењу ђачких униформи; 

ШКОЛСКИ ОДБОР 
 

Делокруг рада Школског одбора одређен је чланом 115. Закона о 

основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС 

бр.88/2017 и 27/2018) и Статутом школе бр.1693 од 25.12.2013.године. 

      Школски одбор у саставу: Негован Вучковић, председник, 

Александра Ташић-Иванов, заменик председника, Жаклина Станојковић, 

Добрила Стојковић, Драгутин Станковић, Миљана Клејић, Марија 

Рамановић, Микан Илић и Оливера Максовић, чланови одржао је 9 

седница. Разматрана су сва витална питања која се баве организацијом 

рада школе, проблемима финансирања и другим значајним 

појединостима. 
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ШКОЛСКИ ТИМОВИ и АКТИВИ 
 

У школи су формирани разни школски тимови. Сваки тим има свој 

делокруг рада. Састанци тимова редовно су одржавани, а извештаји 

поднети на седницама Наставничког већа. 

• Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  (координатор – Драгана Нешић) 

• Актив за развој школског програма (координатор – Ирена Антић) 

• Тим за израду и праћење реализације Годишњег плана рада школе 

(координатор – Тамара Миљковић) 

• Стручни актив за развојно планирање (координатор - Тамара 

Миљковић) 

• Тим за стручно усавршавање (координатор - Аритон Михајловић) 

• Тим за самовредновање рада школе (координатор – Жаклина 

Станојковић) 

• Тим за професионалну оријентацију (координатор – Гордана Тасић) 

• Тим за инклузивно образовање (координатор – Ирена Николић) 

• Тим за превенцију злоупотреба дрога (координатор – Марија 

Николов) 

• Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе (координатор – 

Виолета Станковић) 

• Тим за развој међупредметних компетенција (координатор – 

Снежана Мицић) 

• Тим за медије, културну и јавну делатност (координатор – Данијела 

Момчиловић) 

• Тим за помоћ ученицима са здравственим сметњама (координатор – 

Маја Стошић) 
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ПРВАЦИМА У ЧАСТ 
 

 Још једна генерација првака улепшала је школско двориште у 

понедељак 2. септембра 2019. године. Да њихов први дан буде посебан, 

побринули су се учитељи 4. разреда Данијела Момчиловић, Виолета 

Станковић и Југослав Миленковић, уз помоћ наставника музичке културе 

Негована Вучковића, који су заједно са својим ученицима припремили 

приредбу добродошлице најмлађима у школи.  

Прваке је поздравила и председница Општине Сурдулица др 

Александра Поповић. Директор школе Данило Булатовић уручио је 

првацима пригодне поклоне. 

 

 

 

наши мали-велики људи – наши прваци 
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одељење  I1   са својом учитељицом Александром Филиповски 

 

 

одељење  I2   са својом учитељицом Славицом Богдановић 
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одељење  I3   са својом учитељицом Светланом Стојановић 

 

 

председница Општине Сурдулица др Александра Поповић је увек наш драги гост 
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Они су припремили програм добродошлице првацима – ученици 4.разреда са својим 

учитељима, наставником Негованом и директором школе 

 

 

 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ  ДАТУМА 

 

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 
 

Европски дан језика права је прилика за ученике да открију 

различите језике и да их упознају, а и подстицај за све нас да учимо језике. 

Обележава се 26.септембра сваке године. Познавање више језика један је 

од путева који води ка бољој комуникацији између различитих култура. 
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И наши ученици Анђела Димитријевић и 

Љубиша Ђикић дали су свој допринос  

обележавању овог значајног датума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НаставницеТамара Стојановић и Драгана 

Нешић припремиле предавање за ученике 
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Ученици уређују школски пано са својом наставницом српског језика Жаклином 

Станојковић 

 

 

 

 

 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 
 

 Ове године обележен је значајан јубилеј – 30 година Конвенције 

Уједињених нација о правима детета, најзначајнијег међународног 

документа у области људских права који се тиче детета. Дечија недеља 

под слоганом „ДА ПРАВО СВАКО – ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО“ обележена је у 

нашој школи од 7. до 13.октобра 2019. године низом активности. 
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• Традиционалним цртањем у школском дворишту 

 

 
 

• Посетом дечјем одељењу Дома здравља (чланови Ученичког 

парламента са психологом школе Маријом Николов) 
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• Пригодним програмом поводом манифестације ПЕСНИЦИ ЗА ДЕЦУ – 

ДЕЦА ЗА ПЕСНИКЕ у организацији Библиотеке „Радоје Домановић“ 

(ученици IV1 и њихова учитељица Данијела Момчиловић) 

 

 
 

• Посетом Сурдуличком културном центру (ученици првог - четвртог 

разреда) 
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• Дружењем са децом предшколског узраста у вртићу „Наша радост 

(ученици продуженог боравка са учитељицом Јеленом Најдановић) 

 

 
 

 

• У посети председници Општине Сурдулица (ученици првог – 

четвртог разреда) 
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• Кроз игру „Човече, не љути се“ (кроз забаву и у спортском духу, 

ученици млађих разреда осетили су да се право на игру може 

уживати лепо и лако) 

 

 
 

• Пригодним културно-уметничким програмом ученика трећег 

разреда са својим учитељима – Иваном Танчић, Мирјаном Радоичић 

и Виолетом Миленковић. 
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•  Креативним радионицама петака са наставницом Драганом Нешић 
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ДАН ШКОЛЕ 

 

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ - четрдесет успешних и плодотворних, 

запажених и лепих година живота Основне школе „Вук Караџић“ 

Дан школе 8.новембар обележен је пригодним манифестацијама, 

онако како то доликује великом јубилеју.  

• Промовисане су ђачке униформе које је за школу дизајнирала 

позната креаторка Верица Ракочевић-Кузманчевић. 

• Снимљен је промотивни спот школе уз учешће свих ученика првог – 

осмог разреда и радника школе који се може погледати на 

следећем линку. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOqMeWF1tGc&feature=youtu.be

&fbclid=IwAR2wxayD23r5iglKXrNJG_hwCt8wH0u8ucdrFXDpgj5i_9tqNOV

nIWLUoiU 

Велику захвалност дугујемо сниматељу Александру Стајићу Стаји и 

његовом фотографском студију. 

 

 

 
 

 

• Изведена је представа „Доживљаји мачка Тоше“ у сали Сурдуличког 

културног центра коју су припремили ученици трећег разреда са 

својим учитељицама Виолетом Миленковић и Александром 

Филиповски. Представу су погледали и ученици Основне школе 

„Јован Јовановић Змај“. 
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Инсерти из представе 
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• Одржане „ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА“ за ученике седмог и осмог разреда 

 Игре су биле добра прилика да ученици покажу своју 

креативност, сналажљивост, брзину, спретност и умеће. Осмислила 

их је Ирена Антић, наставник српског језика. Ово занимљиво 

такмичење обухватило је 5 игара: весели џакови, пренеси лоптицу, 

пикадо са балонима, кула од чаша и испразни и напуни.  

 

           
 

 

 

          
пикадо са балонима                                    пренеси лоптицу 

 

      
весели џакови                                                   испразни и напуни 
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кула од чаша                                        сви су се добро забавили и уживали  

 

• Ученици 7. разреда са наставницом Жаклином Станојковић 

припремили су емисију која је била посвећена како рођендану 

школе, тако и великану чије име она носи. Путем радио таласа 

пренето је много позитивне енергије и добрих вибрација за све 

наше драге суграђане. 

 

 
 

• Свечаном академијом која је одржана у сали Сурдуличког културног 

центра 5. новембра 2019.године. Презентован је рад школе, 

заједништво, љубав и слога кроз пригодан културно-уметнички 

програм. Програм су водиле наставнице Александра Тасић и Тамара 

Стојановић. Почасни гости били су: председница Општине 

Сурдулица др Александра Поповић, народни посланик и 

председник Скупштине општине Сурдулица  Новица Тончев, 

директори основних и средњих школа, директори општинских 

институција, представници цркве. Посебну част указали су нам 

професори Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у чијем концерту су 

сви у сали уживали.  Ученик наше школе, светски виртуоз на 

виолини, Немања Радуловић послао је рођенданску честитку 
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поводом јубиларног, четрдесетог рођендана школе и на концерту у 

Аустралији  посветио песму школи. Бивши ученици, а данас успешни 

људи широм света, присетили су се школских дана и своје утиске 

поделили са публиком путем видео линка. 

 

 

 
хор наше школе – за лепо расположење 

 

 

 
водитељи програма Александра Тасић и Тамара Стојановић 
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наши прваци – Каталеа Петровић, Бранислава Миљковић, Вук Миленковић, 

Марија Антић, Лука Милосављевић, Невена Ристић (с лева на десно) 

 

 

 

 

 
концерт наставника Музичке школе 
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председница Општине                                     народни посланик 

               др Александра Поповић                                             Новица Тончев 

 

 

 

 

наши осмаци -Теодора Марков, Андријана Станчић, 

 Јелена Крстић, Анђела Димитријевић (с лева на десно) 
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• Директор школе Данило Булатовић уручио је захвалнице 

установама са којима школа обавља дугогодишњу успешну 

сарадњу. 

 

 Општини Сурдулица 

 Центру за социјални рад 

 Библиотеци„Радоје Домановић“ 

 Црквеној општини Сурдулица 

 Дому здравља 

 Сурдуличком културном центру 

 Предшколској установи „Наша радост“ 

 Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ из Врања 

 Спортском савезу Општине Сурдулица 

 

 

 

 
добитници признања за успешну сарадњу 
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ученици поздрављају публику која је уживала у програму 

 

• За раднике школе, пензионере и званице приређен је коктел у 

хотелу „Европа“.  

 

 

Овако су медији писали о школи 

Понос Сурдулице обележио четири деценије постојања! На овим 

стварима може да им читава Србија позавиди! 

„Сала Сурдуличког културног центра била је премала да у њу 

стану сви професори, пензионери, учитељи, ђаци, родитељи, али и 

бивши ђаци који су данас угледни људи како у Србији тако и у 

свету. 

 Школа је показала да и даље има чиме да се дичи, њени 

најмлађи су извели рецитацију, одржан је и пригодан концерт, а 

путем видео линка окупљене су поздравили бивши ђаци који су сада 

угледни научници у свету и предавачи на најбољим 

универзитетима. 

 Окупљене је поздравио и посланик у Скупштини Србије и 

функционер СПС-а Новица Тончев, који је много помогао овој 

установи. Он је окупљене позвао да наставе са преданим радом и 

школовањем деце, јер како је рекао, Србији треба школован кадар, 
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а не „купљене дипломе“. Тончев је најавио даљу помоћ и општине, 

али и своју овој установи, која је прославила 40 година преданог 

рада. 

 Такође се окупљенима обратио и светски виртуоз на 

виолини Немања Радуловић, који је на свом концерту у Аустралији 

једну песму посветио овој школи. Током свечане приредбе пуштени 

су и видео снимци како је школа некад изгледала, а како то данас 

изгледа.“ (извор Еспресо) 

  

 

Шта поручити после 40 година рада и успеха наше школе? 

Поручујемо да се увек воли оно што се ради и да се брани чистотом 

душе и добротом срца. Ђаче наш, жеља нам је да постанеш свој, 

прави човек, достојанствен и поносит. И да се увек осмехујеш док 

радиш. Уз осмех и песму све је лакше. 

 

 

У ЧАСТ ПРОСВЕТИТЕЉУ 
 

 И ове године школска слава Свети Сава обележена је 

27.јануара, онако како доликује просветитељу. 

 Ученици су учествовали на ликовном и литерарном конкурсу 

„На путу Светог Саве“ у организацији Библиотеке „Радоје 

Домановић“. 

 Најбољим ученицима наше школе и њиховим наставницима 

додељене су Светосавске награде на свечаности која је приређена 

поводом отварања Спортске хале у Основној школи „Јован 

Јовановић Змај“. Награде најбољима уручио је министар просвете 

Младен Шарчевић и председница Општине Сурдулица Александра 

Поповић. 
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награђени ученици и наставници са директором школе 

 

 Награђени ученици: Анђела Димитријевић, Љубиша Ђикић, 

Ања Милић, Анђела Стојковић, Никола Ристић, Бојана Николић, 

Андрија Мирков, Јелена Ћеранић, Марта Стојановић, Анастасија 

Вељковић, Катарина Филиповић, Матео Спасић, Сара Димитров, 

Јелена Петковић, Анастасија Митић, Милица Јовановић, Ђина 

Ристић, Анђела Петковић и Петра Лазаревић. Награђени су и 

ученици који су постигли изузетне резултате у колективним 

спортовима – фудбалу (награду примила Марта Маринковић, 

капитен тима) и кошарци (награду примио Марјан Станковић, 

капитен тима). 

 Награђени наставници: Гордана Тасић, Ирена Антић, Сања 

Спасић, Драгана Нешић, Јадранка Лазаревић, Жаклина Станојковић, 

Биљана Антић, Драгана Станковић, Драгана Ристић, Иван Мирков, 

Тамара Стојановић, Александар Аризановић, Драган Станисављевић, 

Зоран Јовановић и Данијела Момчиловић. 

Свечаности су присуствовали и начелник Школске управе 

Лесковац Марина Илић, републички просветрни инспектор Данијела 

Митић, представници Министарства просвете Драгана Георгијев и 

Јовица Стевановић, представници локалне самоуправе, директори 

основних и средњих школа, представници спортских клубова, 
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ученици, наставници, родитељи. Ученици свих основних школа 

носили су униформе које су добили као поклон од Општине 

Сурдулица. 

 

 

 Традиционални Светосавски бал одржан је у хотелу „Европа“. 

Организатор и домаћин била је наша школа. Велико поштовање и 

част указали су нам својим присуством на балу представници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Марина 

Илић, Драгана Георгијев, Данијела Митић и Јовица Стевановић. 

 

 

 

 

 

 
 

химна у част српском просветитељу –наши ученици са наставником Негованом 

 



38 

 

 
једна колективна за успомену 

 

 У школи је Свети Сава обележен традиционално уз славски 

колач који су донели овогодишњи кумови Радмила и Срђан 

Стојименовић. 

 
директор школе Данило Булатовић честита школску славу кумовима и 

запосленима 
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овогодишњи кумови  - Срђан Стојименовић са породицом 

 

 

 

 
пригодан поклон учитељици Љубинки Анђелковић поводом одласка у 

заслужену пензију 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 Стручно усавршавање наставника подразумева стално 

развијање компетенција ради квалитетнијег обављања посла и 

унапређења образовно-васпитног рада. Наставно особље води или 

електронски портфолио или прави свој план стручног усавршавања. 

Стручно усавршавање обавља се у установи и ван установе. 

• Реализована је обука Развој дигиталних компетенција 20. и 26. 

октобра 2019. за две групе наставника, након које су наставници 

стекли основне дигиталне компетенције. Водитељ обуке била је 

Данијела Момчиловић. 

• У току децембра 2019. реализована је обука за наставнике и 

учитеље о коришћењу есДневника. Наиме, школа је од другог 

полугодишта школске 2019/2020. године прешла на вођење 

евиденције о образовно-васпитном раду у електронском облику. 

Водитељи обуке били су Драгана Ристић и Маја Стошић, 

координатори за есДневник. 

• Обука „Школа за 21.век“ реализована је 5 – 7.марта 2020. године у 

школи. Били смо домаћини обуке за све школе на територији града. 

Циљ обуке био је да учесници стекну вештине критичког мишљења 

и решавања проблема, усавршавање вештине програмирања 

коришћењем микробита у настави. Учесници обуке – Биљана Антић, 

Драгана Ристић, Јадранка Лазаревић, Данијела Момчиловић, 

Миљана Јанковић, Тамара Стојановић, Сања Спасић и Александар 

Аризановић. 

• Обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима 

ученика реализована је од 20. 08.2020. путем интернета због 

пандемије изазване корона вирусом. Обуком су обухваћени Ирена 

Антић, Жаклина Станојковић, Зоран Јовановић, Љубинка Јовановић,, 

Биљана Антић, Саша Вукашиновић, Данијела Момчиловић, Петар 

Петровић, Драган Станисављевић, Гордана Тасић, Драгана 

Анђелковић, Мирјана Радоичић, Виолета Миленковић, Југослав 

Миленковић, Снежана Мицић, Даниела Михајловић, Јелена 

Најдановић. 

• Обука Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 
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материјала реализована је од 28.08.2020. путем интернета због 

актуелне епидемиолошке ситуације. Обука је имала за циљ да 

професионално оснажи наставнике за коришћење савремене 

информационо-комуникационе технологије у настави. Обуком су 

обухваћени следећи наставници: Петар Петровић, Саша 

Вукашиновић, Даниела Михајловић, Небојша Дојчиновић, Стефана 

Цветковић, Драгана Ристић, Ирена Антић, Братислав Радовановић, 

Негован Вучковић, Милена Митић, Јелица Момчиловић, Данијела 

Момчиловић, Јадранка Лазаревић, Гордана Тасић, Љубинка 

Јовановић, Биљана Антић, Марија Ђурђановић, Душанка 

Стаменковић, Виолета Станковић и Александар Аризановић. 

• Одржани су угледни часови у оквиру установе из одређених 

наставних предмета – ликовне културе, математике, технике и 

технологије, хемије, биологије, српског језика. 

• Презентација уџбеника за 7.разред у Врању и Лесковцу издавачких 

кућа Вулкан издаваштво, Клет, Нови логос, Фреска 

• Током ванредног стања стручно усавршавање текло је онлајн путем 

бројних вебинара (рад у гугл учионици; вебинари у организацији ИК 

Клет, Нови логос, Фреска; упутство за коришћење дигиталних 

уџбеника; практични предлози за реализацију дигиталних часова; 

коришћење разних платформи). 

 

 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 
 

 Наша школа је школске 2019/2020. ушла у пројекат обогаћеног 

једносменског рада. Пројекат је реализован у подручним 

одељењима у Алакинцу, Биновцу и Сувојници за ученике од првог 

до четвртог разреда јер се настава изводи у једној смени. Овај 

пројекат је омогућио ученицима да на занимљив начин развијају 

свој таленат, тимски дух, креативност, физичку кондицију, добију 

подршку у учењу и уз сарадњу са наставницима креирају различите 

пројекте. Наставу су реализовали Миљана Јанковић у Сувојници и 

Алакинцу и  Милош Стојановић у Биновцу. Програм је добро 

осмишљен, а ученици су радо прихватили све оно што им је 

понуђено. Реализоване су радионице из пет области: 
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 подршка у учењу 

 лепо у нама и око нас 

 башта као лабораторија 

 глава је ослонац 

 играјмо се кроз учење – учимо игре 

 Кроз фотографије покушаћемо да пренесемо атмосферу са 

часова и пројекте које је изнедрила ученичка креативност. 
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 
 Пројектна настава се издвојила као најпожељнија наставна 

метода која се користи у нашој школи, а нарочито у млађим 

разредима. Ученици стичу знања и вештине радећи дужи временски 

период на истраживању и одговарању на сложена питања, 

проблеме или изазове. Пројектна настава подстиче радозналост 

ученика и учење с разумевањем,  развој комуникацијских, 

организацијских и истраживачких способности ученика. 

 На часовима пројектне наставе настали су одлични пројекти.  
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пројекат  I1 одељења 

 

 

 

 

 
пројекат ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА – одељење I2 са учитељицом  

Славицом Богдановић 
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пројекат  I3 одељења са учитељицом Светланом Стојановић 

 

 

пројекат ВЕСЕЛИ ЈЕСЕЊИ КИШОБРАНИ- одељење II2 са учитељицом 

 Иванком Ристић 
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ШАРЕНЕ ЦИПЕЛЕ 

 

 



47 

 

грнчарија III3  

 

 

"ПИШИ ЧИТКО, ПА ПОДВУЦИ - МИЛО МИ ЈЕ ШТО ПОСТОЈИМ"  

 

ПРОЈЕКАТ ПОСВЕЋЕН ПЕСНИКУ МОШИ ОДАЛОВИЋУ 

Пројекат је покренула учитељица Данијела Момчиловић, 

осмисливши радионице којима се задовољавају међупредметне 

компетенције,  модернизује  настава,  уводи ИКТ у наставу, а у исто време  

развија се љубав према књижевности, негује жива реч, дружење и 

комуникација. 

По оглашавању пројекта пријавило се доста учитеља, што из наше 

школе, што из  различитих округа наше земље. Детаљи пројекта налазе се 

на страници блога „Учитељевање" који уређује учитељица Данијела 

Момчиловић. 

https://uciteljevanje4.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1 
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САРАДЊА ШКОЛЕ СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА 
 

 Основна школа „Вук Караџић“ сваке године остварује изузетну 

успешну сарадњу са многим културним, здравственим, образовним, 

спортским, црквеним и општинским институцијама. 

 Школа сарађује са: 

• Општином Сурдулица – ђачке униформе су поклон Општине 

• основним и средњим школама на територији Општине Сурдулица  

• Предшколском установом „Наша радост“ – сталне посете ученика 

овој установи, промовисање школе, приказивање представа 

најмлађима, радионице са предшколцима 

• Сурдуличким културним центром – организоване представе за 

ученике 

• Библиотеком „Радоје Домановић“ – кроз манифестацију Песници за 

децу – деца за песнике и радионице креативног писања 

• Здравственим центром – разна предавања о дроги, алкохолизму 

• Центром за социјални рад – стална сарадња са стручном службом; 

саветодавни рад 

• Полицијском станицом – сарадња и партнерство кроз пројекат 

Основи безбедности деце за ученике четвртог и шестог разреда. 

• Спортским савезом Општине Сурдулица – промовисање школског 

спорта 

• Ватрогасном јединицом – предавањима припадника ватрогасних 

јединица на тему заштите од пожара 

• Црвеним крстом – у разним хуманитарним акцијама 

• Црквеном општином 

•  Локалним медијима (ТВ Сурдулица, Голд радио – промовисање 

школе, најава догађаја, извештавање о догађајима) 

Школа остварује годинама успешну сарадњу са Музичком 

школом „Стеван Мокрањац“ у Врању. Наши ученици су успешни 

полазници ове школе. Такође школа успешно сарађује и са 

Регионалним центром за таленте из Врања. Представници су и ове 

године посетили нашу школу, презентовали ученицима своје 

активности и заинтересовали многе ученике 6,7. и 8.разреда да се 

баве истраживањем. 
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 Гости наше школе и ове године били су представници Војне 

гимназије и Стручне војне школе из Београда. Промовисали су своју 

школу, а уједно и заинтересовали наше ученике да неко од њих буде 

и ученик те школе.  

 

 

 

 

ШКОЛСКИ СПОРТ 
 

Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији 

активног начина живота. Кроз такмичења различитих нивоа ученици 

развијају моторичке способности и остварују одређене резултате. 

Путем спорта јачају и физичке и функционалне способности 

организма, развија се одређена дисциплина, кооперативност, 

одговорност, савесност, формирање навика. 

 У школи су активно радиле спортске секције: одбојкашка 

(Ненад Ђорђевић), фудбалска (Зоран Јовановић) и кошаркашка 

(Драган Станисављевић). 

 Током школске године одржавала су се такмичења у циљу 

промовисања спорта и здравих стилова живота. Успостављена је 

добра сарадња са локалним спортским клубовима и разним 

турнирима обележена је недеља школског спорта. 

 

 

Промовисање фудбала од стране представника ФК „Радник“ 
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стони тенис постаје популаран спорт 
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у здравом телу здрав дух 
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УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 Ученички парламент чине по два представника сваког одељења 

седмог и осмог разреда. Парламент се бира сваке школске године. Задатак 

парламента – даје мишљење и предлог стручним органима школе о 

правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем 

плану рада, школском програму, начину уређења школског простора, 

избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортски и другим 

такмичењима, разматра међуљудске односе у одељењу. 

 Чланови парламента 

Сара Димитров и Сара Стојковић     VII1 

Виктор Рашић и Драган Јакуповић   VII2 

Димитрије Тасев и Маја Стаменковић  VII3 

Миња Стојановић и Анђела Станковић   VII4 

Ивона Клејић и Богдана Спасић   VIII1 

Алекса Јанковић и Николина Момчиловић   VIII2 

Андреа Вељковић и Николија Костић   VIII
3
 

Теодора Марков и Филип Димитријевић   VIII4 

Урош Ристић и Вања Јовановић   VIII5 

 Ученички парламент одржао је укупно 6 састанака. Координатор 

рада Ученичког парламента била је психолог Марија Николов. За 

председника парламента изабрана је Теодора Марков, заменик 

председника била је Сара Димитров, а записничар Анђела Станковић. И у 

време ванредног стања чланови парламента били су врло активни путем 

вибер групе. 
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заједничка радионица са четвртацима 
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НАСТАВА НА ДАЉИНУ 
 

 Нове околности и промене које се дешавају подстичу нас да се 

стално прилагођавамо и да константно учимо. 

Коронавирус је од 16. марта затворио све школе у Србији, а већ 17. 

почела је да се реализује настава на даљину.  

ОШ „Вук Караџић“ одлучила је да за реализацију наставе на даљину 

користи гугл учионице (Google classrom), али и друге доступне интернет 

ресурсе. Неколико дана (или недеља) било је потребно да сви ученици 

приступе учионицама и савладају правила коришћења гугл учионице. Кроз 

гугл учионицу обрађивали смо нове лекције, али и утврђивали градиво, 

гледали филмове, писали домаће задатке, урадили писмени задатак, 

радили онлајн тестове, коментарисали, разговарали, писали о пандемији, 

правили паное...Ученици су готово свакодневно радили у учионици, али и 

путем видео позива или порука преко вибера. 

Комуникација са ученицима била је СВАКОДНЕВНА. 

За ученике који нису имали приступ интернету штампани материјал 

преузимали су родитељи у школи. 

 На школском сајту www.vuk-karadzic.rs и фејсбук страници школе 

редовно су постављана обавештења о реализацији наставе и свим важним 

догађајима. 

Евалуација рада након завршетка рада на даљину показала је да су 

ученици задовољни оваквим начином рада, али да им је ипак недостајала 

интеракција и дружење с вршњацима. 

На конкурсу за избор најбољих примера наставе на даљину Магија је 

у рукама наставника  учествовала су три наставника наше школе: 

Сања Спасић – Продаја некретнина на егзотичном месту 

Данијела Момчиловић – Шест шешира у облаку 

                                                Разгледница мога краја 

Синиша Миленковић – Уживо, уживо, уживо 
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 Упис ученика у први разред за школску 2020/2021. обављен је 

електронски на адреси vukskolaupis@gmail.com и јавног портала еУпис. 

Услуга јавног портала била је доступна од 28.маја до 10.јула 2020. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА 
 

У  школској  2019/2020. години  евиденција образовно-васпитног 

рада до краја првог полугодишта водила се у Дневнику. Од другог 

полугодишта евиденција се водила само у електронском облику - ЕС-

дневнику. 

Наставни план и програм, као и сви предвиђени видови васпитно- 

образовних активности реализовани су. Остварени су предвиђени исходи. 

 Реализована је настава у природи за ученике трећег разреда од 

29.02.до 6.03.2020.године У Деспотовцу. Ученици су понели лепе утиске и 

стекли нова знања. 

Настава у природи за ученике четвртог разреда и екскурзије у 

школској 2019/2020.години нису реализовани због увођења ванредног 

стања. 

Од 17. марта, након увођења ванредног стања услед пандемије 

коронавируса, прешло се на онлајн наставу. Користиле су се платформе за 

учење и снимљени часови на РТС-у.  У реализацији наставе коришћени су: 

* Гугл учионице 

 * вибер групе 

 * СМС поруке 

 * имејлови 

 * платформе за квизове и разне игрице 

Наставници су обавештени о измени Правилника о оцењивању 

23.4.2020.године. Урађена је надоградња ЕС-дневника те је формативно 

оцењивање постало видљиво за родитеље. Редовно су одржавани часови 

припремне наставе за ученике 8. разреда. 
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У реализацији васпитно-образовних активности држали смо се 

предвиђеног календара рада у измењеним условима, пратећи инструкције  

Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

По повратку ученика у школу организована је припремна настава за 

полагање завршног испита (ученици су долазили у мањим групама). 

Пробно тестирање за ученике 8. разреда реализовано је онлајн  

преко платформе mojaucionica.gov.rs  од 22. до 24.априла 2020. године. 

Ученици су решавали тестове из српског језика, математике и 

комбиновани тест. Резултати су познати ученицима. Користили су им да би 

знали на чему треба радити до следеће провере знања. 

Још једно пробно тестирање реализовано је пред сам завршни испит 

због измењене процедуре и самог начина израде тестова првог, другог и 

трећег јуна. Тест из српског језика ученици су радили код куће, а тест из 

математике и комбиновани у школи, распоређени у мањим групама. Увид 

у резултате ученици су могли да остваре електронским путем на адреси 

https://probni.zios.mpn.gov.rs 

 Завршни испит организован је за ученике у школи и то: 17.јуна из 

српског језика, 18.јуна из математике и 19.јуна комбиновани тест у складу 

са Стручним  упутством за спровођење завршног испита. 92 ученика осмог 

разреда полагало је завршни испит у јунском року, а четворо у 

августовском. Просечан број бодова на завршном испиту је: 

- 6,99 из српског језика 

- 5,71 из математике 

- 8,39 комбиновани тест  

 Резултати остварени на завршном испиту разматрани су и на 

Наставничком већу. Детаљну анализу  по питањима, какву радимо сваке 

године у циљу уочавања делова градива које ученици теже усвајају, нисмо 

могли да урадимо јер из Завода за унапређење образовања и васпитања 

нисмо добили статистичке податке. 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 

У овој школској години нису реализована такмичења на свим 

нивоима због увођења ванредног стања. На такмичењима која су 

реализована постигнути су следећи резултати: 

„МИСЛИША“  

Алексеј Борисов, 2.место на републичком 

Мина Радовановић, 3.место на републичком 

Невена Ристић, похвала 

Бранислава Миљковић, похвала 

ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 

Ана Милошевић, 1.место на школском 

Наталија Цветковић, 1.место на школском 

Петра Лазаревић, 1.место на школском 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 Математика 

4.разред   Андрија Ђикић, 1.место 

                    Алекса Вељковић, 2.место 

                    Леа Васић, 3.место 

                    Лука Ивковић, 3.место 

5.разред    Матеја Јанковић, 1.место 

                     Луција Пантић, 2.место 

                     Милица Илић, Дамјан Момчиловић,  

                     Ђорђе Марковић и Мила Јовић, 3.место 

6.разред    Никола Ристић, 2.место 

                     Јелена Стаменковић, Стефан Стаменковић, 3.место 

7.разред    Матија Момчиловић, 1.место 

                     Сара Димитров, Лука Цветковић и  

                     Петра Стојановић, 2.место 

8.разред    Љубиша Ђикић, 1.место 

                     Анђела Димитријевић, 3.место 
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 Српски језик – књижевна олимпијада 

7.разред     Ивана Цветковић, Сара Стојковић, 2.место 

8. разред    Јелена Крстић, Анђела Димитријевић, 1.место 

                      Милица Стоиљковић, Наталија Ђорђевић, 2.место 

 

 Историја 

6. разред     Луција Пантић, Петар Поповић, 3.место 

7.разред      Стефан Стаменковић, Жељко Иванов,  

                       Павле Костић, 3.место 

 

 Физика 

6.разред       Никола Ристић, 1.место 

                       Стефан Стаменковић, Владан Стојановић, 2.место 

7.разред       Нина Радивојевић, 1.место 

8.разред       Љубиша Ђикић, 1.место 

                        Анђела Димитријевић, 2.место 

                       

 Хемија            

7.разред     Нина Радивојевић, 1.место 

                      Сара Димитров, 2.место 

8.разред     Анђела Димитријевић, 2.место 

                      Немања Пешић, 3.место 

 

 Биологија 

8.разред       Александра Вукелић, 1.место 

                        Реља Стојановић, 2.место 

 

 Енглески језик 

8.разред       Александра Вукелић, 2.место 

                        Љубиша Ђикић, 3.место 

 

 Техника и технологија 

5.разред      Ђорђе Марковић, 1.место 

                       Анастасија Николић, 3.место 

6.разред       Матеа Спасић, 1.место 

                        Катарина Филиповић, 2.место 

                        Јелена Стаменковић, 3.место 

 



59 

 

 Физичко васпитање 

 6.разред    Теодора Ајрединовић, 1.место 

 8.разред    Сара Станковић, Марта Маринковић и  

                      Нина Аризановић, 1.место  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 Математика 

4.разред       Андрија Ђикић, 3.место 

6.разред       Никола Ристић, 2.место 

8.разред       Љубиша Ђикић, 1.место 

 Физика 

6.разред        Никола Ристић, 2.место 

7.разред        Нина Радивојевић, 3.место 

 Енглески језик 

8.разред       Александра Вукелић, 2.место 

 

 Физичко васпитање 

6.разред    Теодора Ајрединовић, 3.место 

 8.разред    Сара Станковић, Марта Маринковић и  

                      Нина Аризановић, 3.место 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 Математика  

6.разред     Никола Ристић (нашао се међу 100 најбољих                   

математичара у Србији). 

 

Дечји сабор ,,Дани ћирилице" покренут је давне 2002. годинe 

са жељом да допринесе очувању српске културне баштине, језика и 

писма, песме и игре, старих заната, обичаја и православне вере.  

     Радујемо се да су и ученици наше школе дали свој допринос 

неговању наше азбуке  и народне традиције. Ученица Ања Милић 

освојила је прво место за израду иницијала, а Анђела Стојковић је 

освојила треће место за израду лутке. Њихов ментор била је 

Жаклина Станојковић, наставница српског језика и књижевности. 
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рад Ање Милић 

 

 

рад Анђеле Стојковић 
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НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 

VIII1 

Љубиша Ђикић 

Јелена Крстић 

Богдан Маринковић 

Анђела Микић 

Анастасија Митић 

VIII2 

Ања Николић 

Милица Стоиљковић 

VIII3 

Милан Милосављевић 

VIII4 

Анђела Димитријевић 

Милица Јовановић 

Теодора Марков 

Немања Пешић 

Реља Стојановић 

VIII5 

Јован Ђокић 

Бојан Станковић 

Петар Стојилковић 

Душан Тасић 
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једна заједничка за сећање – ВУКОВЦИ 

 

За изузетан успех из свих наставних области у току школовања 

директор школе Данило Булатовић уручио је Вукове дипломе: 

   

ЉУБИШИ ЂИКИЋУ      ЈЕЛЕНИ КРСТИЋ 
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АНЂЕЛИ МИКИЋ     АНАСТАСИЈИ МИТИЋ 

 

 

    

БОГДАНУ МАРИНКОВИЋУ    МИЛИЦИ СТОИЉКОВИЋ 
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             АЊИ НИКОЛИЋ     МИЛАНУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ 

 

 

    

АНЂЕЛИ ДИМИТРИЈЕВИЋ    МИЛИЦИ ЈОВАНОВИЋ 
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ТЕОДОРИ МАРКОВ     РЕЉИ СТОЈАНОВИЋУ 

 

    

НЕМАЊИ ПЕШИЋУ     ЈОВАНУ ЂОКИЋУ 
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БОЈАНУ СТАНКОВИЋУ    ПЕТРУ СТОЈИЉКОВИЋУ 

 

 

ДУШАНУ ТАСИЋУ 
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одељење VIII1 са разредним стерешином Иреном Антић, директором Данилом 

Булатовићем и помоћником директора Мајом Стошић 

 

 

одељење VIII2 са разредним стерешином Сањом Спасић, директором Данилом 

Булатовићем и помоћником директора Мајом Стошић 
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одељење VIII3 са разредним стерешином Миленом Митић, директором Данилом 

Булатовићем и помоћником директора Мајом Стошић 

 

 

одељење VIII4 са разредним стерешином Биљаном Антић, директором Данилом 

Булатовићем и помоћноком директора Мајом Стошић 



69 

 

 

одељење VIII5 са разредним стерешином Драганом Станисављевићем, директором 

Данилом Булатовићем и помоћником директора Мајом Стошић 

 

Похвала „Ученик генерације“ у школској 2019/2020. додељена је 

АНЂЕЛИ ДИМИТРИЈЕВИЋ, ученици VIII4 на основу одлуке Наставничког 

већа од 15.6.2020.  
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За постигнуте изванредне резултате из појединих наставних области 

посебне дипломе добили су: 

VIII1 Љубиша Ђикић за енглески језик, географију, физику, математику и 

хемију; Јелена Крстић за српски језик, географију, физику и математику; 

Анђела Микић за српски језик, географију, физику, математику и 

биологију; Анастасија Митић за техничко и информатичко образовање; 

Богдан Маринковић за музичку културу; Александра Вукелић за енглески 

језик, биологију и математику; Марта Маринковић за физичко васпитање; 

Младен Пешић за енглески језик и Вељко Динић за енглески језик 

VIII2 Ања Николић за српски језик, математику и техничко и информатичко 

образовање;  Милица Стојиљковић за српски језик, географију, математику 

и физичко васпитање. 

VIII3 Милан Милосављевић за енглески језик 

VIII4 Анђела Димитријевић за српски језик, математику, историју, хемију, 

физику, енглески језик, француски језик и  верску наставу ; Милица 

Јовановић за математику, техничко и информатичко образовање и 

географију; Теодора Марков за техничко и информатичко образовање и 

географију; Немања Пешић за математику и хемију; Реља Стојановић за 

математику и биологију. 

VIII5  Јован Ђокић за географију; Бојан Станковић за географију и техничко 

и информатичко образовање; Петар Стојилковић за математику, физику и 

географију; Душан Тасић за математику; Вукашин Ристић за техничко и 

информатичко образовање и физичко васпитање; Урош Ристић за физичко 

васпитање; Мека Ајдиновић за физичко васпитање; Нина Аризановић за 

техничко и информатичко образовање. 
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ИЗ КЊИГЕ САОПШТЕЊА 
 

Преко књиге саопштења ученици су редовно обавештавани о свим 

догађајима у школи. 

 Обавештењем бр.3 саопштава се ученицима да је поводом Дечије 

недеље која траје од 7. до 13.октобра организован ликовни и литерарни 

конкурс на тему „Да право свако – ужива дете лако“. 

 Обавештењем бр.5 ученици су се још једном подсетили на догађаје 

из наше историје – стрељање грађана Крагујевца, а међу њима и ученика, 

21.октобра 1941. 

 Како би се похвалили и наградили сви ђачки, пријатељски и хумани 

гестови, позивају се сви ученици да се прикључе акцији „Хумани гест“. 

 Поводом Дана школе расписан је конкурс „Најлепша учионица“ како 

би ученици улепшали простор у коме бораве и показали своју креативност. 

 Обавештењем бр.10 ученици су информисани о обележавању 

значајног датума – Дану примирја у Првом светском рату који се 

обележава као државни празник. 

 На иницијативу  Ученичког парламента организоваће се журка за 

ученике. Сва прикупљена средства иду у хуманитарне сврхе. 

 Први део зимског распуста почиње 30.12.2019. и траје до 

7.01.2020.године. 

 Обавештењем бр.21 наставници и ученици су упознати са догађајем 

у граду – отварање Спортске хале у Основној школи „Јован Јовановић 

Змај“. Неопходно је присуство. На тој свечаности биће додељене и 

Светосавске награде. 

 Други део зимског распуста почиње 3.фебруара и трајаће до 

18.2.2020. 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ШКОЛЕ 
 

 

Бруто зараде запослених за 12 месеци 72.734.600 

Доприноси на зараде на терет послодавца 13.019.500 

Трошкови наставе 700.000 

Трошкови енергије 1.000.000 

Трошкови воде 300.000 

Трошкови енергије 

          лож уље 

          дрва 48м 

4.750.000 

4.500.000 

250.000 

Одржавање хигијене школских просторија, 

судова и личне хигијена ученика и наставног 

особља 

450.000 

Трошкови текућег одржавања објеката и 

опреме 
2.200.000 

Остале услуге са карактером материјалних 

трошкова 
800.000 

Трошкови стручног усавршавања 250.000 

Отпремнина за одлазак у пензију 450.000 

Солидарна помоћ радницима 150.000 

УКУПНО 96.804.100 
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Настојаћемо  да у наредним годинама будемо  бољи, савременији, 

креативнији и иновативнији.  

Трудићемо се да подстичемо мале Вуковце да духовно и телесно 

расту јер учење није само продукт наставничког предавања; учење је, пре 

свега, продукт активности оних који уче! 

 

ЛЕТОПИС Основне школе „Вук Караџић“ у Сурдулици 

УРЕДНИК Ирена Антић, наставник српског језика 

Фотографије – фотографски студио Фото Власта, архива школе 

 


