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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 
 

        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.  

Мисија ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици је настојање да се омогући 

неометан психофизички развој деце, задовољавање потребе за игром и 

стицањем знања, уз поштовање принципа толеранције, разумевања и 

ненасилне комуникације. Градимо слику школе која је спремна на 

квалитативне промене ради што бољих образовних ефеката, а то су: 

употребљива, функционална знања, вештине и умења наших ученика. 

 Приоритетни задаци школе у школској 2020/2021. су: 

• Унапредити  и иновирати наставни процес применом разноврсних 

облика рада ради побољшања успеха на крају школске године; 

• Едуковати наставнике за примену активних метода наставе               

усмерене на исходе; 

• Унапредити доступност одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања ученицима којима је потребна додатна подршка; 

• Обезбедити наставна средства и дидактички материјал; 

• Обезбедити додатну подршку за децу из осетљивих група; 

• Омогућити ученицима који дуже време одсуствују из школе због 

болести да прате наставу; 

• Пружити подршку новопридошлим ученицима у привикавању на 

нову школску средину; 

• Подићи сарадњу са родитељима на виши ниво у циљу превенције и 

сузбијања вршњачког насиља; 

• Побољшати комуникацију између родитеља и наставника; 

• Превенција и сузбијање електронског насиља. 

        Задатак наше школе је образовање за 21. век. Радимо на развоју 

оних знања, вештина и ставова који су потребни за решавање проблема и 

суочавање са изазовима које пред нама поставља модерно време.  
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        Тежимо да наши ђаци стекну сврсисходна знања која могу да 

примењују у будућем школовању. Желимо да наши ђаци стекну 

комуникацијске, технолошке и друге вештине. Негујемо толеранцију, 

међусобно уважавање, позитиван и одговоран однос према раду. Нудимо 

занимљиве садржаје, учествујемо у пројектима, на конкурсима, смотрама. 

Трудимо се да будемо увек бољи и иновативнији, али и отворени за сваку 

сугестију. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 Школска 2020/2021. година остаће забележена као „година под 

маскама“. Због актуелне епидемиолошке ситуације изазване вирусом 

COVID 19 ученици и запослени носили су заштитне маске, дошло је до 

поделе одељења на групе, повећања физичке удаљености између 

ученика, ограничења интеракције између група, како би се умањио 

потенцијал преношења вируса. Уместо уобичајених 45, часови су трајали 

по 30 минута. 

 Образовно-васпитни рад одвијао се кроз непосредни рад у школи и 

наставом на даљину, у складу са Стручним упутством за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада у основној школи Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. За ученике првог циклуса, од првог 

до четвртог разреда, настава је организована свакодневно у школи кроз 

непосредни образовно-васпитни рад. Ученици од петог до осмог разреда 

наставу су похађали по комбинованом моделу. Једне недеље група А 

имала је непосредни образовно-васпитни рад у школи понедељком, 

средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Следеће недеље групе су 

се ротирале. У данима када нису имали непосредни рад у школи, ученици 

од 5. до 8. разреда пратили су наставу на даљину преко Јавног медијског 

сервиса Србије (РТС-а) и одабраних платформи за учење – google 

classroom, google meet, zoom…… Настава се изводила у две смене које су се 

мењале на две недеље. 

На основу одлуке Кризног штаба Општине Сурдулица и уз сагласност 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а због погоршане 

епидемиолошке ситуације настава за ученике од петог до осмог разреда 

изводила се на даљину у периоду од 23. новембра до 18. децембра 2020. 

године и од 2. марта до 16. априла 2021. године. 
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 Ритам радног дана за ученике млађих разреда  

         преподневна смена                                              поподневна смена 

    ГРУПА Б ГРУПА А 

12:45 – 13:15 15:30 – 16:00 

13:20 – 13:50 16:05 – 16:35 

14:05 – 14:35 16:5о – 17:20 

14:40 – 15:10  

  

 У три одељења у матичној школи и у подручним одељењима у 

Алакинцу, Биновцу и Сувојници настава се реализује само у преподневној 

смени. 

преподневна смена 

8:00 – 8:30 

8:35 – 9:05 

9:20 – 9:50 

9:55 – 10:25 

10:30 – 11:00 

 

 Ритам радног дана за ученике старијих разреда              

         преподневна смена                                               поподневна смена 

час време трајања 

1. 13:00 – 13:30 

2. 13:35 – 14:00 

3. 14:25 – 14:55 

4. 15:00 – 15:30 

5. 15:40 – 16:10 

6. 16:15 – 16:45 

7. 16:55 – 17:25 

 

У школској 2020/2021. години централна школа има 28 одељењa од 

првог до осмог разреда, jeдно припремно предшколско одељење,7 

четвороразредних издвојених одељења у селу Алакинцу, Биновцу и 

Сувојници и једно одељење продуженог боравка. 

Преглед уписаних ученика по разредима и одељењима изгледа овако: 

ГРУПА А Група Б 

8:00 – 8:30 10:45 – 11:15 

8:35 – 9:05 11:20 – 11:50 

9:20 – 9:50 12:05 – 12:35 

9:55 – 10:25  

час време трајања 

1. 8:00 – 8:30 

2. 8:35 – 9:05 

3. 9:25 – 9:55 

4. 10:00 – 10:30 

5. 10:40 – 11:10 

6. 11:15 – 11:45 

7. 11:55 – 12:25 
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Централна школа (некомбинована одељења) 

I1     23 II1      18 III1      16 IV1       17 

I2    22 II2     20 III2       28 IV2        20 

I3      17 II3     18 III3        18 IV3         23 

62 56 62 60 

укупно 240 ученика 

 

V1          25 VI1     22 VII1       28 VIII1     22 

V2       22 VI2     25 VII2       26 VIII2     23 

V3       22 VI3     26 VII3       22 VIII3     23 

V4       20 VI4     18 VII4       25 VIII4      19 

89 91 101 87 

укупно 368 ученика 

 

Подручна одељења 

место 
I 

разред 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 
укупно 

Алакинце 7 11 5 10 33 

Биновце 4 5 6 4 19 

Сувојница 9 11 4 5 29 

укупно 20 27 15 19 81 

У подручним одељењима настава се изводи у комбинованим одељењима, 

и то:  

Алакинце I-4/III-4, Биновце I-5/III-5 и  II-5/ IV-5, Сувојница I-6/III-6 и II-6/IV-6 

***Бројно стање ученика је приказано без увећања броја ученика који похађају наставу 

по индивидуалном образовном плану. 

Двадесет два ученика у школи пратило је наставу по прилагођеном 

програму ИОП 1. Прилагођавање је извршено из појединих наставних 

предмета или из свих предмета без вештина. Седам 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 2 ученика из математике. 

Индивидуализација наставе рађена је за 5 ученика. Због специфичних 

проблема у физичком развоју два ученика имала су личне пратиоце. 



 

 

7 
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НАСТАВНИ И ВАННАСТАВНИ КАДАР У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

 

Нашу школу карактерише високообразован и веома мотивисан 

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

функционише на најбољи начин. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

  

Драгана Нешић 

професор српског језика и књижевности 

 

У школској 2020/2021. ОШ „Вук Караџић“ у свом саставу има  84 

запослена радника. Од тога 61 учествује у наставном процесу, а 23 су 

ваннаставни кадар.  

• НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Своја прва знања и вештине наши ученици стичу од својих учитеља. Они 

својим залагањем доприносе да процес образовања и васпитања у нашој 

школи остане у лепом сећању њихових ђака. 
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први разред 

 

                                          
       Данијела Момчиловић                                                Виолета Станковић 

 

 

                                          
Југослав Миленковић                                                Мирко  Миленковић 

                                                                                                  (комбиновано 1. и 3.) 

 

 
Taња Аризановић 

(комбиновано 1. и 3.) 
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други разред 

 

                                           
     Александра Филиповски                Славица Богдановић 

    

                                                    

                      Светлана Стојановић                                                             Добрила Стојковић 

 

          

         Жикица Петковић 

         (комбиновано 2. и 4.) 
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трећи разред 

 

                                           

            Душка Ђокић                                                              Далиборка Милосављевић 

                                                                                               (комбиновано 1. и 3.) 

 

 

 

                                           

Иванка Ристић                                                                    Синиша Миленковић 
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четврти разред 

                                           

Снежана Мицић                                                                    Мирјана Радојичић 

                                                      

Виолета Миленковић                                                           Драгана Анђелковић 

 

  

Снежана Петровић  

(комбиновано 2. и 4.) 
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• НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

Наставници предметне наставе одлично познају свој наставни 

предмет, осавремењују своја знања и вештине, имају велика очекивања 

која инспиришу, мотивишу и која су изазов ученицима. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

                                                 

       Ирена Антић                                                                       Милица Ћирић Стошић 

 

 

                                                 

  Јадранка Лазаревић                                                        Жаклина Станојковић 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

                                                

Тамара Стојановић                                                            Јелица Момчиловић 

 

 

 

 

                                           

Марија Ђурђановић                                                            Гордана Тасић 
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ИСТОРИЈА 

 

 

                                          

Зорица Спиридонов                                                            Драгана Станковић 

 

 

 

 

 

                                           

   Небојша Дојчиновић                                                        Душанка Стаменковић 
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ГЕОГРАФИЈА 

 

                                      

   Иван Мирков                                                                       Жарко Миленковић      

 

 

 

ФИЗИКА 

 

                                                

Братислав Радовановић                                                   Александар Аризановић 
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БИОЛОГИЈА 

 

 

 

                                              

Александра Тасић                                                                        Маја Велинов 

 

 

 

 

 Биљана Пантић 
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МАТЕМАТИКА 

 

 

                                     

Предраг Станковић                                                              Даниела Михајловић 

 

                                     

Драгана Ристић                                                                      Саша Вукашиновић 
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ХЕМИЈА 

 

 

Биљана Антић 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

                                   

Сања Спасић                                                                  Петар Јанковић 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

 

Аритон Михајловић 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

                                     

Петар Петровић                                                                     Данило Булатовић 

 

 

 



 

 

21 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Негован Вучковић 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

  

                                    

Драган Станисављевић                                                           Зоран Јовановић 
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Ненад Ђорђевић 

помоћник директора 

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 

                               

             Јане Митов                                                           Бојана Стаменковић 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Љубинка Јовановић 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

                                      

Никола Петров                                                                    Ивица Трајковић 
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Миљана Јанковић 

једносменски рад 

 

 

• ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

                                       

Јелена Богдановић                                                              Верица Јовановић 

              секретар школе                                                        руководилац рачуноводства 
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                   Весна Аризановић                                                              Маја Стошић 

административно-финансијски радник                                           библиотекар 

 

 

 

 

                                     

Тамара Миљковић                                                              Ирена Николић 

педагог                                                                                 психолог 
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Јасмина Марковић                                                                  Јелена Најдановић                                                              

                        васпитач                                                                          продужени боравак 

 

 

 

 

 

 

                                     

Радмила Стојименовић                                                      Срђан Стојименовић 

помоћни радник                                                                   домар - мајстор 

  



 

 

27 

 

                                      

Зорица Ивковић                                                                      Силвана Димитријевић 

сервирка                                                                                   помоћни радник 

 

   

 

                                      

                Романа Салимовић                                                                Милена Станојев 

  помоћни радник                                                                    помоћни радник 
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Александар Станковић                                                       Славица Мијаиловић 

  помоћни радник                                                                помоћни радник 

 

 

 

                                

Симионка Џонић                                                                 Драгиња Раимовић 

помоћни радник                                                                 помоћни радник 
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Оливера Николић                                                                Ивана Крстић 

        помоћни радник                                                                 помоћни радник 

 

 

 

 

                                   

Ружица Митић                                                                Љиља Илић 

        помоћни радник                                                            помоћни радник 
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Дејан Јакуповић 

педагошки асистент 

 

       У току школске 2020/2021. године дошло је до кадровских промена. 

Учитељица Љиљана Миленковић отишла је у пензију, а заменила ју је 

Тања Аризановић. Уместо Милене Митић која је започела школску годину, 

на месту наставника руског језика дошла је Бојана Стаменковић. Јелица 

Момчиловић је користила неплаћено одсуство у трајању од 6 месеци, па је 

наставу енглеског језика уместо ње изводила Лидија Арсић. 

СТРУЧНИ  ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

Стручни органи основне школе јесу: Наставничко веће, Одељењско 

веће, Стручно веће за разредну наставу, Стручно веће за области 

предмета, Стручни активи за развојно планирање и за развој школског 

програма и други стручни активи и тимови, у складу са Статутом. Стручни 

органи, тимови и педагошки колегијум:  

- старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета 

образовно-васпитног рада установе;  

- прате остваривање школског програма;  

- старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, 

развоја компетенција;  

- вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног 

сарадника;  
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- прате и утврђују резултате рада ученика и одраслих; 

-  предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, 

ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања  

- решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници, као и 

васпитачи који учествују у раду припремно предшколског програма. 

Наставничко веће сазивала је  и њиме руководила директор школе 

Драгана Нешић, а записник водила Маја Стошић, библиотекар школе. Све 

седнице Наставничког већа одржане су уз поштовање епидемиолошких 

мера. 

На седници одржаној 4. 9. 2020. присутни су упознати са 

предлозима, мерама, изменама и допунама о моделима наставе након 

састанка директора школе са просветним саветницима у Врању. У школи 

постоји посебна просторија за пријем деце са симптомима, а одговорно 

лице за спровођење свих епидемиолошких мера по одлуци директора је 

Маја Стошић. 

Друга седница Наставничког већа одржана је 15.9. 2020. Анализиран 

је и усвојен Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за 

школску 2019/2020. , разматран нацрт Годишњег плана рада школе за 

школску 2020/2021. и начин организације образовно-васпитног рада у 

посебним условима. 

Посебна седница Наставничког већа одржана је 06.10.2020. поводом 

давања мишљења о кандидату за избор директора школе. Седница је 

одржана у фискултурној сали уз поштовање прописаних епидемиолошких 

мера. 

Конкурс за избор директора објављен је у публикацији Националне 

службе за запошљавање „Послови“ 09.09.2020. и био је отворен до 

24.09.2020. Пријаву на конкурс поднела су два кандидата – Драгана 

Нешић, професор српског језика и књижевности и Данило Булатовић, 

професор ликовне културе.  Формирана је комисија за избор директора 

школе коју су сачињавали: Ирена Антић, председник комисије и чланови – 

Светлана Стојановић, Срђан Стојменовић,  Александра Ташић Иванов и 

Марија Рамановић. Такође је формирана комисије за спровођење гласања 
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у саставу: Снежана Мицић, председник комисије и чланови Драгана 

Ристић и Оливера Николић. Од укупно штампана 84 гласачка  листића, 

искоришћено је 83. Један листић је остао неискоришћен. Запослени су 

тајним гласањем исказивали своје мишљење о кандидатима заокружујући 

синтагму „позитивно мишљење за избор“ / „негативно мишљење за избор 

иза имена кандидата. Мишљење су исказивала за оба кандидата. 

Констатовано је да је 60 запослених дало „позитивно мишљење за избор“, 

а 18 „негативно мишљење за избор“ о кандидату Драгани Нешић, а да је 

34 запослена дало „позитивно мишљење за избор“, а 44 „негативно 

мишљење за избор“  о кандидату Данилу Булатовићу. Неважећих 

гласачких листића било је 5. 

Нова седница Наставничког већа одржана је 5. 11.2020. Разговарано 

је о реализацији наставе у специфичним условима и остварености планова 

рада. Разматран је постигнут успех ученика на крају првог 

класификационог периода, као и остварени резултати у области 

инклузивног образовања. 

Седница Наставничког већа од 21.12. 2020. одржана је на даљину, 

преко вибер групе због погоршане епидемиолошке ситуације. Усвојен је 

извештај о постигнутом успеху ученика на крају првог полугодишта, 

усвојени су извештаји стручних већа о полугодишњем раду које су поднели 

председници истих, као и извештаји тимова које су поднели 

координатори. Сви извештаји усвојени су једногласно попуњавањем 

анкете на вибер групи  ( гласањем ДА/НЕ/УЗДРЖАН). 

Седница 25.3.2021. одржана је у циљу упознавања Наставничког 

већа са решењем о именовању Драгане Нешић за директора школе ( број 

решења 119-01-00067/2021-07/827) од 10.3. 2021. на мандатни период од 

4 године од стране министра Просвете, науке и технолошког развоја. 

Донета је и одлука о избору уџбеника за 4. и 8. разред, као и о измени 

неких уџбеника за 3. и 7. разред. 

На седници одржаној 11.06.2021. 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. 

Осма седница Наставничког већ одржана је 22.06.2021. Усвојени су 

успех и дисциплина ученика од првог до седмог разреда на крају другог 
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полугодишта школске 2020/2021, извештаји о оствареним резултатима на 

такмичењима. Донета је одлука  да се уради анекс Школском програму за 

период 2018/19 – 2022/23. за други, четврти и осми разред. Разговарано је 

о предстојећем завршном испиту који ће се одржати 23,24. и 25. јуна и 

обавезама око дежурства и прегледавања тестова, као и о сталном 

стручном усавршавању запослених. 

Девета седница Наставничког већа одржана је 18. 8. 2021. Усвојен је 

Записник са претходне седнице, разматран рад стручних већа, 

одељењских већа и тимова; договорено како ће се организовати 

припремна настава за ученике упућене на полагање поправног и 

разредног испита; донета одлука о организовању свечаности за пријем 

првака коју ће припремити учитељи 4. разреда. Присутни су упознати са 

календаром образовно-васпитног рада за школску 2021/2022. годину. 

Последња седница Наставничког већа у школској 2021/2022. години 

одржана је 31. августа. Усвојени су успех и дисциплина ученика након 

полагања поправних и разредних испита за школску 2020/2021. годину. 

Саопштени су резултати остварени на  завршном испиту, разматране 

материјално-техничке припреме за нову школску годину. Присутни су 

упознати са садржином Стручног упутства за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. Наиме, 

образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. организоваће се према 

моделима образовно-васпитног рада у зависности од актуелне 

епидемиолошке ситуације: 

1. модел  - образовно-васпитни рад кроз непосредни рад  

2. модел – образовно-васпитни рад кроз непосредни рад и наставом 

на даљину у организацији школе 

3. модел – настава на даљину у организацији школе 

Школска2021/2022. година почиње 1. септембра. Образовно-

васпитни рад ће се организовати у простору школе за све ученике првог и 

другог циклуса. Часови трају 45 минута, а свако одељење је у целини и има 

своју учионицу. 
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ОДЕЉЕЊСКO ВЕЋE 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у једном 

разреду. Њиме руководи одељењски старешина. Одељењско веће ради у 

седницама по унапред утврђеном дневном реду. На седницама се 

разматрају питања везана за сваки разред. Садржаји и реализација 

седница води се у записнику који се налази у есДневнику рада сваког 

одељења. 

 

Табеларни приказ општег успеха ученика I разреда на крају другог 

полугодишта школске 2020/2021. 

 

разред 

свега 

ученика 

веома 

успешан 

 

успешан 

делимично 

успешан 

има 

потешкоћа 

 

неоцењен 

I1 23 22 / 1 / / 

I2 22 14 6 2 / / 

I3 18 10 5 3 / / 

Алакинце 7 6 1 / / / 
Биновце 4 1 2 / 1 / 

Сувојница 9 4 5 / / / 

укупно 83 57 19 6 1 / 

 

       Табеларни приказ општег успеха ученика II - VIII разреда на крају 

другог полугодишта школске 2020/2021. 

 

разред 

 

свега 

ученика 

 

одличан 

 

врло 

добар 

 

добар 

 

довољан 

 

недово-

љан 

 

неоце-

њен 

II 82 58 16 7 1 / / 

III 77 52 10 7 6 / 2 

IV 79 57 15 6 1 / / 

V 89 52 17 16 2 1 1 

VI 90 46 28 11 3 / 2 

VII 101 40 22 30 2 2 5 

VIII 87 45 26 14 1 / 1 

укупно 605 350 134 91 16 3 11 
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Педагошки колегијум чине руководиоци свих стручних већа и 

стручних актива, као и стручни сарадници у школи. Педагошким 

колегијумом руководи и председава директор школе. 

У школској 2020/2021. Педагошки колегијум сачињавали су: 

1) Драгана Нешић, директор школе; 

2) Ненад Ђорђевић, помоћник директора; 

3) Маја Стошић,стручни сарадник – библиотекар, координатор Тима за 

праћење и реализацију Годишњег плана рада школе; 

4) Тамара Миљковић, педагог школе и координатор Стручног актива за 

школско развојно планирање; 

5) Ирена Николић, психолог школе и координатор Тима за инклузивно 

образовање; 

6) Данијела Момчиловић, председник стручног већа првог разреда; 

7) Жикица Петковић, председник стручног већа другог разреда; 

8) Далиборка Милосављевић ,председник стручног већа трећег разреда; 

9) Снежана Петровић, председник стручног већа четвртог разреда; 

10) Жаклина Станојковић, председник стручног већа за српски језик; 

11) Марија Ђурђановић, председник стручног већа за страни језик; 

12) Петар Јанковић, председник стручног већа за информатику и технику 

13) Даниела Михајловић, председник стручног већа за математику и 

физику 

14) Биљана Антић, председник стручног већа за биологију и хемију 

15) Зорица Спиридонов, председник стручног већа за друштвену групу 

предмета; 

16) Негован Вучковић, председник стручног већа уметности и вештина; 

17) Гордана Тасић, координатор Тима за професионалну оријентацију; 

18) Тамара Стојановић, координатор Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

19) Јелица Момчиловић, координатор Тима за самовредновање рада 

школе; 

20) Аритон Михајловић, координатор Тима за стручно усавршавање; 

21) Милена Митић, координатор Тима за развој међупредметних 

компетенција; 

22) Виолета Станковић, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе. 

Одржано је 8 седница Педагошког колегијума. На седницама су 

разматрани: организација наставе, изабрани модел наставе, планови за 

инклузивно образовање, стручно усавршавање наставника, разматран 

успех ученика, анализирани часови редовне, додатне, допунске наставе, 
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слободних активности, самовредновање рада школе, рад стручних већа и 

тимова, разматрана листа технолошких вишкова. 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

Школски одбор је орган управљања у школи.Чине га девет чланова, 

укључујући и председника и то: три члана из редова запослених у школи, 

три члана – представника родитеља ученика и три члана – представника 

локалне самоуправе. Делокруг рада Школског одбора одређен jе чланом 

115. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС'' бр. 88/2017 и 27/2018. и Статутом школе бр. 228 од 

27.02.2018. године). 

      Школски одбор у школској 2020/2021. радио је у следећем саставу: 

Негован Вучковић, председник ШО 

Александра Ташић Иванов, заменик председника ШО 

Жаклина Станојковић, члан  

Добрила Стојковић, члан  

Драгутин Станковић, члан  

Миљана Клејић, члан  

Марија Рамановић, члан  

Микан Илић, члан  

Оливера Максовић, члан  

      У току године дошло је до замене члана Школског одбора. Уместо 

Драгутина Станковића за новог члана изабран је Дуле Трајковић. 

Школски одбор је радио по предвиђеном плану,  одржао десет 

седница. Седнице је сазивао Негован Вучковић и њима председавао. 

Седницама је редовно присуствовао и председник синдиката и по два 

представника Ученичког парламента. 

 

 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА  

      У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља  

ученика сваког одељења. Представници Савета родитеља бирају се сваке  

школске године. 

Председник Савета родитеља за школску 2020/2021. је Мирјана 

Миленковић Василев. 

 

  Чланови Савета родитеља за школску 2020/2021. су: 
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1. Ђорђе Станковић 1/1  

2.  Иван Златановић 1/2  

3.  Марија Милошевић 1/3  

4. Данијела Николић 1/4  

5. Алит Демировић 1/5  

6. Јелена Стојиљковић 1/6  

7. Душан Миленковић 2/1  

8. Михајло Радоичић 2/2  

9. Сузана Ранђеловић 2/3  

10.Оливера Николић 2/4  

11.Немања Зитић 2/5  

12.Далибор Поповић 2/6  

13.Ивана Радовановић 3/1  

14.Снежана Вукелић 3/2  

15.Татјана Стаменковић 3/3  

16.Габријела Спасић 3/4  

17.Ален Веселовић 3/5  

18.Дарко Стојановић 3/6  

19.Данијела Миљковић 4/1 

20.Маја Николов 4/2 

21.Надица Трајковић 4/3  

22.Саша Радуловић 4/4  

23.Емила Ајровић 4/5  

24.Милош Стојиљковић 4/6  

25.Марија Рамановић 5/1  

26.Дуле Трајковић 5/2  

27.Маја Ајдиновић Арсић 5/3  

28.Маријана Николић 5/4  

29.Јелена Ивановић 6/1  

30.Сандра Поповић 6/2  

31.Марија Аризановић 6/3  

32.Александра Станковић 6/4  

33.Александар Стаменковић 7/1  

34.Драгана Јовић 7/2 

35.Валентина Костић 7/3 

36.Мирела Савић 7/4  

37.Мирјана Василев Миленковић 8/1  

38.Данијела Цветковић 8/2  

39.Татјана Радивојевић 8/3  

40.Тамара Богдановић 8/4 

 

Чланови Савета родитеља укључени су у: 

1) Стручни актив за школско развојно планирање -Мирјана Миленковић 

Василев 

2) Стручни актив за развој Школског програма – Марија Рамановић 

3) Тим за самовредновање рада школе - Снежана Вукелић 

4) Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања – Душан Миленковић 

5) Тим за помоћ ученицима са здравственим сметњама – Маријана 

Николић. 

6) Тим за медије, културну и јавну делатност – Александра Станковић 

7) Тим за израду и праћење остваривања Годишњег плана рада школе – 

Дуле Трајковић 

8) Тим за превенцију злоупотребе дрога – Надица Трајковић 

9) Тим за инклузивно образовање – Татијана Радивојевић 

10) Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе- Сандра Поповић 

Општински Савет родитеља чине представници Савета родитеља 

свих установа са подручја Општине Сурдулица. Чланови општинског Савета 

родитеља из наше школе су: Тања Стаменковић, Ненад Стојиљковић, Маја 

Ајдиновић  Арсић. 



 

 

38 

 

ШКОЛСКИ ТИМОВИ И АКТИВИ, СТРУЧНА ВЕЋА 

 

 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 – Тамара Стојановић) 

• Актив за развој школског програма (координатор – Мирјана 

Радојичић) 

• Тим за израду и праћење реализације Годишњег плана рада школе 

(координатор – Маја Стошић) 

• Стручни актив за развојно планирање (координатор - Тамара 

Миљковић) 

• Тим за стручно усавршавање (координатор - Аритон Михајловић) 

• Тим за самовредновање рада школе (координатор – Јелица 

Момчиловић) 

• Тим за професионалну оријентацију (координатор – Гордана Тасић) 

• Тим за инклузивно образовање (координатор – Ирена Николић) 

• Тим за превенцију злоупотреба дрога (координатор – Александра 

Тасић) 

• Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе (координатор – 

Виолета Станковић) 

• Тим за развој међупредметних компетенција (координатор – 

Милена Митић/Бојана Стаменковић) 

• Тим за помоћ ученицима са здравственим сметњама (координатор – 

Тања Аризановић) 
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Стручна већа 

  Стручна већа баве се питањима чиjи jе циљ да се настава у 

поjединим областима унапреди применом наjефикасниjих метода и 

поступака, као и применом савремених наставних средстава. Стручна већа 

поjединачно доносе програме рада коjи су саставни део Годишњег плана 

рада.  

  

Председници стручних већа: 

• Стручно веће првог разреда – Данијела Момчиловић 

• Стручно веће другог разреда – Жикица Петковић 

• Стручно веће трећег разреда – Далиборка Милосављевић 

• Стручно веће четвртог разреда – Снежана Петровић 

• Стручно веће за српски језик и књижевност – Жаклина Станојковић 

• Стручно веће страних језика – Марија Ђурђановић 

• Стручно веће за информатику и технику – Петар Јанковић 

• Стручно веће за математику и физику – Даниела Михајловић 

• Стручно веће за биологију и хемију – Биљана Антић 

• Стручно веће за друштвену групу предмета – Зорица Спиридонов 

• Стручно веће уметности и вештина – Негован Вучковић 
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ПРИЈЕМ ПРВАКА 

 

 Наша школа је и овог септембра отворила врата новој генерацији 

ђака првака који ће први пут сести у школске клупе, рaдознало и жељно 

упијати сваку реч и поглед својих учитеља. Овога пута било је то у 

специфичним околностима 31. августа у школском дворишту. Прваке је 

дочекала и топлим речима пожелела добродошлицу Драгана Нешић, 

директор школе, заједно са помоћником Ненадом Ђорђевићем и 

њиховим учитељима. 

 Сви ученици првог разреда добили су пригодан поклон како би им 

овај дан остао у што лепшем сећању. 

 

 

 

директор школе Драгана Нешић поздравља прваке 
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директор школе Драгана Нешић са учитељима Данијелом Момчиловић, Виолетом 

Станковић и Југославом Миленковићем 

 

поздрав првацима у Сувојници 



 

 

42 

 

 

 

 поздрав за прваке и у Алакинцу 

 

пријем првака у Биновцу 
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Драги прваци, 

  Постали сте део богате историје школе која већ много година негује 

пријатељство, разумевање, хуманост, давање, спортски дух, бригу о 

другима и средини у којој се живи. 

  Ширите дружење, заједништво и солидарност, поштујте 

традиционалне вредности и чувајте постојеће, учествујте у чувању и 

оплемењивању своје школе. 

  Улепшајте нашу школу својим осмесима и успесима, а ми желимо да 

вам школско звоно унесе радост у ново поглавље живота. 

 

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

 Продужени боравак омогућује ученицима боравак у школи пре и 

након редовне наставе, са организованим наставним и ваннаставним 

активностима. То је место на коме деца, осим што се друже и заједно 

проводе време, читају, пишу домаће задатке, учествују у ликовним, 

музичким и другим радионицама. Са ученицима првог и другог разреда 

који су боравили у продуженом боравку радила је Јелена Најдановић. 

 Рад у продуженом боравку доприноси: 

-поштовању интереса ученика 

-развијању радних нвика 

-развијању стваралчких способности 

-помоћ родитељима у васпитању и образовању деце 
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https://youtu.be/Ufb58oGMJuM  

Како изгледа један обичан дан у продуженом боравку 

 

заједничко дружење – директор Драгана Нешић са ученицима у продуженом 

боравку 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА 

 

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

 

„Колико језика говориш, толико људи вредиш.“ 

 Европски дан језика обележен је 26. септембра. Промовисали смо 

вишејезичност, толеранцију, отвореност и радозналост према другим 

језицима, народима, културама. 

 Школски хол је и овога пута било место окупљања наших ученика и 

наставника, али и бројних речи различитих европских језика. Моћ језика 

и моћ речи представљени су кроз изложбу коју су припремиле Жаклина 

Станојковић, наставник српског језика и књижевности и Гордана Тасић, 

наставник енглеског језика, заједно са ученицима 1. и 8. разреда. 

 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

 

 Прва недеља октобра у читавом свету као и у Србији посвећена је 

деци како би се скренула пажња јавности на децу и младе, на дете као 

носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној 

заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на 

једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 
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 Ове године, у нешто измењеним условима, али са подједнаком 

радошћу, Дечија недеља обележена је од 5. до 12. октобра 2020.  под 

слоганом  „ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА“ уз богат програм и 

многобројне активности. 

- организован ликовни и литерарни конкурс на тему „Подељена срећа два 

пута је већа“ 

 

 
 

 

 



 

 

47 

 

 

 

- традиционалним цртањем у школском дворишту 
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- ученици другог разреда посетили СКЦ и одгледали синхронизовани 

дечији филм „Невероватна прича о џиновској крушки“  

- засађено дрво јасена као поклон Пољопривредно-шумарске школе 

„Јосиф Панчић“ у циљу јачања свести ученика о проблемима заштите 

животне средине 
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- библиотекар Маја Стошић презентацијом о великанима уметности и 

њиховом постигнућу подстакла ученике 4. разреда да истражују, уче, 

стварају и јачају своје самопоуздање 
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- дружењем ученика са песникињом Лелом Стојановић у оквиру  

манифестације коју организује градска библиотека „Радоје Домановић“ 

ПЕСНИЦИ ЗА ДЕЦУ – ДЕЦА ЗА ПЕСНИКЕ 

 

ученици у друштву песникиње Леле Стојановић 

 

 

- дружењем са познатим спортистом, промовисањем спорта и здравог 

начина живота 

 

дружење ученика четвртог разреда са спортистом Слађаном Спасићем 
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такмичењем у стоном тенису 

 

- Дечију недељу затворили су прваци пуштањем балона испред згаде 

Општине Сурдулица 
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ДАН ШКОЛЕ  

 

 8. новембра 2020. прослављен је 41. рођендан школе. Сасвим 

другачији од оних на које смо навикли. Ове године Дан школе није 

прослављен приредбом као ранијих година због околности изазваних 

епидемиолошком ситауацијом у земљи. Обележили смо га низом 

активности у оквиру сваког одељења. Ученици су учествовали на 

ликовном и литерарном конкурсу „Чувајмо оно што нам је оставио Вук“. 
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 Пожелели смо ученицима да наставе са свакодневним радом и 

залагањем и да напредују ка остварењу својих снова. Поручено им је да 

је свако дете јединствена, квалитетна особа и да је важно да прате своје 

срце и храбро корачају побеђујући изазове. 

 

СВЕТИ САВА  

 

 Годинама се трудимо да удруженим снагама запослених и ученика 

следимо светосавски пут. Зато сваке године са великом пажњом и 

радошћу припремамо не само Светосавску академију већ и одељењске 

приредбе. Овога пута то смо учинили електронски, а наша Академија 

може се погледати на линку 

  https://www.youtube.com/watch?v=vkCakZxE-

r8&ab_channel=O%C5%A0VukKaradzi%C4%87Surdulica 
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 Традиционална Светосавска награда коју додељује Општина 

Сурдулица ученицима и наставницима за постигнуте резултате у раду 

ове године није уручена због епидемиолошке ситуације. 

  Резањем колача и доделом поклона драгој колегиници-пензионерки 

Љиљани Миленковић обележена је Школска слава-Свети Сава. Изостало 

је дружење на које смо навикли претходних година. Верујемо да ћемо 

све надокнадити што пре. 

 

Љиљана Миленковић – заслужени одлазак у пензију 
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ученици првог разреда 

 

наставник Негован Вучковић са ученицима – химна Светом Сави 
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директор школе Драгана Нешић са ученицима 

 

 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

 

„Дан розих мајица“ 

 Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се 

сваке године, последње среде у фебруару под називом „Дан розих 

мајица“. Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције, 

емпатије, поштовања различитости, развијања сарадње и оснаживање 

за ненасилно решавање конфликата. 
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 Прича о Дану розих мајица 

 Широм света се последња среда у фебруару обележава као Дан 

борбе против вршњачког насиља. Све је почело 2007. године, када је 

група активиста у једној канадској провинцији покренула иницијативу 

након што је канадски ученик Чарлес МекНил у школу дошао са розе 

мајицом на себи и због тога претрпео ругање и вербално насиље од 

својих вршњака. Ученик је розе мајицу обукао у знак подршке мајци 

оболелој од карцинома дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и 

поделили их његовим вршњацима у школи који су их носили као 

подршка дечаку. Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи 

розе мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког 

насиља у школама. 

 Ове године обележили смо га 24. фебруара низом превентивних 

активности на тему заштите од насиља и дискриминације. Ученици су са 

својим учитељима и наставницима на креативан начин допринели 

развијању свести о постојању проблема вршњачког насиља кроз 

радионице, предавања, трибине, снимали краткометражне филмове, 

креирали постере, плакате, беџеве којима су на симболичан начин 

слали поруке љубави и толеранције. 
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поруке љубави и толеранције ученика из Сувојнице 
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поруке љубави и толеранције ученика из Сувојнице 

 

 

поруке љубави и толеранције ученика из Биновца 
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 Нека нам другарство, толеранција, разумевање и уважавање буду  

најбитнија школска и животна лекција. 
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НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ 28. фебруар 

 

 Каже се да је књига човеков најбољи пријатељ. Они који воле да 

читају више цене места попут књижара и библиотека, где сате могу 

провести у читању. А они други, који баш и нису неки љубитељи, не 

разумеју шта читаоце наводи на толику преданост писаној речи. А тајна 

је једноставна – цео свет се налази у књизи. То је разлог што се 

обележава 28. фебруар – Национални дан књиге.  

 Најбољи начин за прославу овог дана је проналазак времена за мало 

читања. „Читајмо заједно“ – назив је активности која је организована 

овом приликом. Чланови библиотечке секције заједно са 

библиотекаром Мајом Стошић и Жаклином Станојковић, наставником 

српског језика, урадили су приказе прочитаних књига који се може 

погледати на линку  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uzTHTGBJTGo&feature=yo

utu.be&ab_channel=O%C5%A0VukKaradzi%C4%87Surdulica 
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ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 

  

 Сваке године 22. априла обележава се Дан планете Земље у циљу 

скретања пажње грађанима на значај очувања природе и спречавања 

негативних последица по животну средину. Обележили смо га низом 

активности које су имале јасну поруку – сачувајмо своју планету. 

 

 

постер урадили ученици IV4  - подручно одељење у Алакинцу 
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ВАСКРС 

 

https://youtu.be/GOWTqEfjEYk  

  На наведеном линку може се погледати пригодан програм који 

су припремили ученици од 5. до 8. разреда заједно са својим 

наставницима српског језика и књижевности – Иреном Антић, 

Милицом Ћирић-Стошић, Јадранком Лазаревић, Жаклином 

Станојковић и уз пуну подршку директора школе Драгане Нешић. 

 

ученице осмог разреда испред Спомен-костурнице у Сурдулици 
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ученице шестог разреда испред цркве Светог Ђорђа у Сурдулици 
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Васкршње радионице наших ученика и настали продукти рада 
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ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 
 

 Наша библиотека је доказ да старој доброј књизи и читању није 

одзвонило. На нашим полицама пронаћи ћете књиге које ће вам 

помоћи да разрешите дилеме, књиге које ће вас одвести у чаробне 

светове маште, оне које ће вам дане учинити занимљивијим. 

Библиотека ОШ „Вук Караџић“ права је мала културна оаза. Светла и 

простарана, кроз старе и нове књижевне наслове нуди ученицима 

прегрш идеја. Дочекаће вас увек насмејано лице нашег библиотекара 

Маје Стошић. 

 Школска библиотека располаже фондом од 7200 књига, од тога 

ученичких 6450 и наставничких 750. Књижни фонд у протеклоj школскоj 

години допуњен jе са 200 нових наслова, углавном школском лектиром 

и енциклопедиjама за ученике. Школа jе претплаћена на следеће 

листове и часописе: - Савремена пракса школе - Просветни преглед - 

Образовни информатор Ђачки листови: - Витез - Мали витез. 

 

реши своје недоумице у школској библиотеци са 4/2 разредом 
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  Чланови библиотечке секције били су веома активни у 

протеклој години. Обележили су 16. октобар – Светски дан хране 

презентацијом. Заједно са библиотекарком Мајом Стошић 

учествовали у обележавању Дана матерњег језика 21. фебруара. 

Поводом тога су припремили неколико фотографија, извода из 

презентације, којима би нас подсетили да је матерњи језик-језик 

наших предака и да треба тежити његовом очувању јер тако чувамо 

традицију и успомену на сопствени народ. Осим тога, задужујемо 
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потомке да чине исто за будућа покољења. Снимили су видео прилог 

„На крилима поезије и прозе“, урадили приказе прочитаних књига. 

 

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

 Конституисање ученичког парламента врши се почетком школске 

године, и то у оквиру одељења 7. и 8. разреда, тако да свако одељење 

има по 2 представника. Демократским гласањем ученици предлажу и 

бирају председника, потпредседника и записничара.  Чланови 

парламента обавештавају ученике својих одељења о свим 

активностима. Координатор рада Ученичког парламента била је Тамара 

Миљковић, педагог школе, а председник Сара Димитров. У току школске 

2020/2021. Ученички парламент је одржао седам седница. 

Чланови парламента 

Анђела Митровић и Лена Петровић      VII1    

Ива Цветковић и Ема Недељков             VII2  

Никола Ристић и Милица Трајковић      VII3   

Теодора Ранђеловић и Богдан Петковић    VII4 

Сара Димитров и Матиа Момчиловић       VIII1 

Ивана Мирков и Лука Цветковић              VIII2    

Ања Милић и Милиана Најдановић          VIII3 

Анђела Стојковић, Тијана Момчиловић и Владана Ђокић   VIII4  

 Ученички парламент је учествовао на наградном конкурсу „Буди 

сигуран на интернету“ који организује Фондација Тијане Јурић и Теленор 

поводом Међународног дана сигурнијег интернета. Циљ конкурса је 

оснаживање ученика да се на прави начин одупру свим негативним 

изазовима на које могу наићи приликом коришћења интернета и других 

комуникацијских технологија. 
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 Ученички парлмент поручује ученицима: „Истражујте свет интернета 

и користите све његове предности, али будите увек на опрезу и 

посаветујте се са родитељима, наставницима и другарима кад год 

наиђете на нешто сумњиво.“ 

 Ученички парламент поручује родитељима: „Распитајте се о свим 

опасностима које носи овај виртуелни свет. Важно је да ваша деца у вас 

имају поверења и да разговарате са њима о предностима и манама 

коришћења нових технологија.“ 

Још неке активности Ученичког парламента: 

-презентација поводом Дана школе 

-направљен анимирани стрип о начину превенције дигиталног насиља 

https://www.facebook.com/vukskolasurdulica/videos/242137540779760 

-обележен Дан борбе против вршњачког насиља 

-сарадња са Ученичким парламентом средњих школа 

 

 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 
 

 Пројекат једносменског рада током школске 2020/2021. године 

реализован је у подручним одељењима у Алакинцу, Биновцу и Сувојници, 

са ученицима од првог до четвртог разреда. Током ове школске године 

реализоване су радионице из неколико области и то: 

• Подршка у учењу 

• Башта као лабораторија 

• Глава је ослонац 

•  Лепо у нама и око нас 

• Играјмо се кроз учење, учимо игре 

• Школа за родитеље (само у Биновцу) 

• Слободне активности по избору ученика (само у Биновцу) 

 Циљ радионица и самог пројекта је пружање додатне образовно – 

васпитне подршке ученицима, мотивисање ученика да проводе више 
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времена са својим другарима у креативном, здравом окружењу где ће 

стицати нова знања и вештине. Неизоставна је вршњачка сарадња 

ученика, рад на социјалним вештинама. Радионице су реализовале 

Миљана Јанковић у Сувојници и Биновцу, Љубинка Јовановић у Алакинцу 

и Гордана Тасић у Биновцу. 

 Радионице су реализоване у складу са важећим епидемиолошким 

мерама које су прописане због пандемије Covid 19, у мањим групама. 

Бројни ученички радови који су настали на овим радионицама изложени 

су у учионицама подручних одељења а такође су забележени и 

многобројним фотографијама. Неке од њих су на страницама Летописа. 
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ 

 

• Чеп за хендикеп 

 Удружење „Чеп за хендикеп“ – Зрењанин, организује прикупљање 

чепова (од пластике) за рециклажу. Новац добијен рециклажом чепова 

користи се у хуманитарне сврхе – за куповину ортопедских помагала. 

Акција се реализује на територији Републике Србије. Ученици наше школе 

су у среду 19. 5. 2021. године послали још једну  пошиљку чепова као 

резултат акције која се у школи спроводи током целе године. Посебно су 

се истакли ученици петог и шестог разреда који похађају наставу из 

предмета чувари природе.Највећу количину чепова донирали су ученици 

петог разреда и то: Вукашин Милосављевић V/1, Владимир Митровић V/3 

и Вељко Величков V/4. 
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Вукашин Милосављевић                                       Владимир Митровић 

 
 

 

 

• Организована је хуманитарна акција – прикупљање новчаних 

средстава за лечење Таше Вучковић, наше суграђанке.  

• Вуковци на ,,Власинском лету" - матуранти ОШ „Вук Караџић“, 

заједно са свим радницима школе желели су да покажу да нису 

заборавили на децу која су јака и храбра да се суоче и носе са 

опаким болестима. Научени да се од срца и срцем увек у тишини 
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даје, позивали су све своје вршњаке да посете њихов штанд и 

покажу своју племенитост на делу.Показали смо да умемо да 

мислимо на оне којима је сада тешко и да се по томе разликујемо 

од других.  

 

 

 

СТВАРНО НАЈБОЉИ - РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА  
 

„Они који се пењу степеницама успеха никада се не жале да су остали без 

даха.“ 

  У школској 2020/2021. постигнути су одлични резултати на свим 

нивоима такмичења из оних предмета из којих су одржана. Нису одржана 

такмичења из биологије и географије према одлуци Српског биолошког, 

односно Српског географског друштва. На основу одлуке Друштва за 
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српски језик и књижевност одржана су такмичења само за ученике 8. 

разреда. Наши ученици су блистали и  постигли изузетне резултате. 

Наводимо њихова имена јер то и заслужују. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Српски језик и књижевност (наставник Жаклина Станојковић) 

*Српски језик и језичка култура  ( 8. разред) 

Јелена Петковић   2. место 

Нина Радивојевић   3. место 

Петра Стојановић     3. место 

Сара Димитров     3. место 

*Књижевна олимпијада (8. разред) 

Сара Димитров  2. место 

Сара Стојковић   2. место 

Петра Стојановић   3. место 

 

Математика 

3. разред    Алексеј Борисов   1. место (учитељ Синиша Миленковић) 

                      Никола Стаменковић  1. место (учитељ Душка Ђокић) 

                      Драга Вукашиновић  2. место ( учитељ Иванка Ристић) 

                      Василије Васић   3. место ( учитељ Иванка Ристић) 

                      Новак Станковић  похвала ( учитељ Душка Ђокић) 

4. разред    Матеа Јовић   3. место (учитељ Виолета Миленковић) 

                      Нађа Селаковић   3. место (учитељ Виолета Миленковић) 

5. разред – наставник Саша Вукашиновић 

                      Леа Васић  1. место 

                      Андрија Ђикић   1. место 

                      Софија Мијовић    2. место 
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                      Душан Радоичић   3. место 

6. разред – наставник Даниела Михајловић 

                     Луција Пантић  1. место 

                     Матеа Јанковић  3. место 

7. разред   Никола Ристић  1. место (наставник Драгана Ристић) 

                     Жељко Иванов  2. место (наставник Предраг Станковић) 

                     Стефан Стаменковић   3. место (наставник Предраг Станковић) 

8. разред – наставник Драгана Ристић 

                     Сара Димитров  1. место 

                     Петра Стојановић  1. место 

                     Матиа Момчиловић  1. место 

 

Физика 

6. разред  - наставник Братислав Радовновић 

                     Ђорђе Марковић  1. место 

                     Виктор Иванов  2. место 

                     Мина Костић  3. место 

7. разред – наставник Александар Аризановић 

                     Никола Ристић  1. место 

                     Стефан Стаменковић  2. место 

                     Владан Стојановић  3. место 

8. разред  - наставник Александар Аризановић 

                     Нина Радивојевић  1. место 

                     Петра Стојановић  2. место 
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Хемија  

7. разред  -  наставник Биљана Антић 

                     Никола Ристић  1. место 

                     Стефан Стаменковић  3. место 

8.разред   - наставник Биљана Антић 

                     Петра Стојановић  1. место 

                     Нина Радивојевић  2. место 

                     Сара Димитров  3. место 

Историја 

8.разред – наставник Драгана Станковић 

                     Јелена Петковић  1. место 

 

Техника и технологија 

5.разред    Матеја Спасов  2. место (наставник Александар Аризановић) 

6. разред   Анита Аначков  1. место (наставник Миљана Јанковић) 

                     Сандра Станковић  2. место ((наставник Миљана Јанковић) 

                     Уна Готовац  3. место (наставник Предраг Станковић) 

7.разред    наставник Александар Аризановић 

                      Матеа Спасић  1. место 

                      Кристина Филиповић  2. место 

                      Јелена Стаменковић  2. место 
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Српски језик и књижевност (наставник Жаклина Станојковић) 

*Српски језик и језичка култура  ( 8. разред) 

                      Јелена Петковић   2. место 

                      Нина Радивојевић   2. место 

                      Сара Димитров     2. место 

*Књижевна олимпијада (8. разред) 

                      Петра Стојановић   2. место 

   Сара Стојковић   3. место 

 

Математика 

5. разред  - наставник Саша Вукашиновић 

                       Леа Васић  1. место 

                       Андрија Ђикић   1. место 

7. разред  - наставник Драгана Ристић 

   Никола Ристић  1. место 

Хемија  

7. разред  - наставник Биљана Антић 

   Никола Ристић  1. место 

Физика 

7. разред - наставник Александар Аризановић 

   Стефан Стаменковић  1. место 

Историја 

8.разред – наставник Драгана Станковић 

                     Јелена Петковић  1. место 



 

 

84 

 

Техника и технологија 

5.разред - наставник Александар Аризановић 

   Матеја Спасов  3. место 

6. разред    Анита Аначков  3. место (наставник Миљана Јанковић) 

                      Уна Готовац  3. место (наставник Предраг Станковић) 

7. разред – наставник Александар Аризановић 

   Јелена Стаменковић  1. место 

                       Матеа Спасић  2. место 

 

Такмичење талената у категорији истраживачких радова 

Српски језик и књижевност 

7. разред – наставник Јадранка Лазаревић 

                      Јелена Стаменковић  2. место 

                      Стефан Стаменковић  2. место 

8.разрд  - наставник Жаклина Станојковић 

                      Сара Димитров  3. место 

                    Сара Стојковић  3. место 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Српски језик и књижевност (наставник Жаклина Станојковић) 

*Српски језик и језичка култура  ( 8. разред) 

   Јелена Петковић   3. место 

Техника и технологија (наставник Александар Аризановић) 

 7. разред    Јелена Стаменковић  2. место 

                       Матеа Спасић  3. место 

 



 

 

85 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  

Општинско такмичење 

Мали фудбал (футсал) – наставник Ненад Ђорђевић 

екипа дечака  1. место 

екипа девојчица  1. место 

 

Кошарка – наставник Драган Станисављевић 

екипа дечака  1. место 

екипа девојчица  1. место 

 

Одбојка – наствник Ненад Ђорђевић 

екипа дечака  2. место 

екипа девојчица  2. место 

 

Стрељаштво – наставници Ненад Ђорђевић и Зоран Јовановић 

екипа девојчица (Нина Радивојевић, Сара Стојковић и Наталија Ивановић)  

1. место 

екипа дечака (Виктор Рашић, Ђорђе Николић, Богдан Најдановић)  1.место 

 

Стони тенис – наставник Ненад Ђорђевић 

екипа дечака  2. место 

 

Окружно такмичење 

Мали фудбал (футсал) – наставник Ненад Ђорђевић 

екипа дечака  1. место и учествовала на међуокружном такмичењу. 

екипа девојчица  3. место 
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Кошарка – наставник Драган Станисављевић 

екипа дечака  2. место 

екипа девојчица  1. место 

Екипа девојчица освојила је 2. место на међуокружном такмичењу. 

 

Стрељаштво – наставници Ненад Ђорђевић и Зоран Јовановић 

екипа девојчица (Нина Радивојевић, Сара Стојковић и Наталија Ивановић)  

1. место и учествовала на републичком такмичењу. 

екипа дечака (Виктор Рашић, Ђорђе Николић, Богдан Најдановић)  3.место 

 Поносни на све ученике и њихове наставнике, приредили смо пријем за 

најбоље у текућој школској години. Директор школе Драгана Нешић их је 

још једном поздравила, уручила похвалнице и честитала на успеху. 
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СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ 
 

 Манифестација Спортске игре младих одржана је по трећи пут у 

Сурдулици 18. маја 2021. године. То је највећа спортска манифестација за 

децу и омладину на овим просторима чији је основни циљ промоција 

здравог начина живота и пријатељства. Покровитељ ових игара је 

компанија „Дунав осигурање". Церемонији свечаног отварања на градском 

стадиону ФК „Радник" присуствовали су бројни представници локалне 

самоуправе, представници Спортског савеза, као и ученици наше школе - 

такмичари. 

 Ученици су се такмичили у више спортских дисциплина - малом 

фудбалу, атлетици, уличној кошарци и између две ватре. Сва такмичења 

одржана су уз поштовање епидемиолошких мера. 

Екипа 4. разреда у игри "Између две ватре" освојила 2. место, (тренер 

учитељ Југослав Миленковић)  

 Ученик IV/2, Лука Станисављевић, освојио 3. место  
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НАШ ДОПРИНОС НАСТАВИ НА ДАЉИНУ 
 

 

 Учитељица Данијела Момчиловић снимила је 4 часa који су емитовани 

на платформи МОЈА ШКОЛА, као и преко Јавног медијског сервиса. 

-час СРПСКОГ ЈЕЗИКА  за 1. разред  „Разумевање прочитаног“ (провера знања) 

-час СРПСКОГ ЈЕЗИКА за 3. разред „Занимање Марка Краљевића“, Бранко Стевановић 

(обрада) 

-час МАТЕМАТИКЕ за 3. разред „Цртање и обим троугла“ (утврђивање) 

-час ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ за 3. разред „Украшавање јаја“ (вежбање) 

 Учитељица Тања Аризановић је снимила 5 часова који су емитовани 

преко РТС-а и платформе МОЈА ШКОЛА: 

-час СРПСКОГ ЈЕЗИКА за 3. разред „Како замишљам Марка Краљевића“ (утврђивање) 

- час МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ за 3. разред  „Људи ликујте“, народна песма 

- час ПРИРОДЕ И ДРУШТВО за 3. разред „Баре и језера“ (обрада) 

- час МАТЕМАТИКЕ за 4. разред „Сталност количника“ (утврђивање) 
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ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

 Ликовни конкурс поводом Дечије недеље – награђени Новак Динић , 

Бранислава Миљковић и Софија Стојановић 

 

 „Здравље на уста улази“ у организацији Завода за јавно здравље   

Врање  - награђена Анђела Станисављевић I2   3. место,  Новак Динић  

похвала 

 

 „Здраве навике за здрве зубе“  у организацији Завода за јавно 

здравље Врање -  Нина Савић IV4 похвала стручног жирија 

 

 Покрет Горана Србије – награђена Лана Светозаревић I1  

 

 Похвалнице ученицима I - IV разреда због поштовања 

епидемиолошких мера додељене на крају трећег класификационог 

периода на иницијативу директора школе Драгане Нешић 

 

 Похвала наставници математике Драгани Ристић за постигнуте 

резултате у раду са младим математичарима 
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ЛЕТЊА УЧИОНИЦА 
 

  Једна од новина у протеклој школској години је учионица на 

отвореном – ЛЕТЊА УЧИОНИЦА која је коришћена за потребе наставе. 

Идејни творац овакве учионице била је Драгана Нешић, директор школе 

покренута жељом за иновативношћу и актуелном епидемиолошком 

ситуацијом. Донација фирме ,,Knauf insulation“ у виду палета искоришћена 

је на најбољи могући начин. Направљене су клупе захваљујући 

ангажовању запослених у школи – помоћника директора Ненада 

Ђорђевића, учитеља Синише и Југослава Миленковића, наставника 

Негована Вучковића, Дејана Јакуповића, Александра Станковића, али и 

самих ученика осмог разреда. Учионица је званично отворена 8. јуна. Први 

који су сели у клупе летње учионице били су ученици осмог разреда који 

су је највише користили за припремну наставу. Учионицу су користили 

ученици свих разреда за потребе наставе кад год су временске прилике то 

дозвољавале. 

 

ученици осмог разреда 
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учитељица Иванка Ристић са својим ученицима 
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летња учионица је послужила и као позорница за представу на енглеском коју је 

припремила Лидија Арсић 

 

 

инсерт из представе „Марко Краљевић“ – припремили ученици III2 
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МЕДИЈИ О НАМА 
 

  Врањски онлајн магазин је препознао иновативност у нашој школи и 

на свом порталу објавио прилог под насловом „Ученици сурдуличке 

школе добили учионицу на отвореном“. Текст преносимо у целини. 

Ученици Основне школе „Вук Караџић“ у Сурдулици први су у округу 

добили шарену летњу учионицу на отвореном. Учионица је званично 

отворена 8. јуна, а част да први седе у клупама ове необичне учионице 

имали су ученици осмог разреда. Они су је користили за часове 

припремне наставе кад год су временске прилике дозвољавале, али и за 

одморе у дворишту. 

Идеја за учионицу на отвореном потекла је од директорке школе 

Драгане Нешић, која каже да идеја постоји још од марта, али нам корона 

и киша нису дозволиле да се одмах реализује. 

Прва замисао је била да то буду импровизоване столице на зеленој 

површини смештене у некој врсти летњиковца. Међутим, како смо 

добили донацију од фирме ,,Knauf insulation“ у виду палета, помоћник 

директора Ненад Ђорђевић је дао предлог да то буду клупе. Велику 

помоћ у прављењу клупа Ненаду су пружили учитељи Југослав и 
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Синиша Миленковић, педагошки асистент Дејан Јакуповић, помоћни 

радник Александар Станковић и наставник Негован Вучковић. Акцији 

фарбања клупа прикључило се и неколико осмака – набраја директорка 

Нешић. 

Летња учионица је на располагању свим ученицима школе, а посебно су 

јој се обрадовали најмлађи ученици. За потребе наставе поставља се и 

школска табла, а све то се увече уноси у хол школе. 

Очекује се да своју пуну улогу учионица добије од септембра када топли 

дани маме ђаке да што више времена проводе напољу. 

 

  Угостили смо екипу РТС-а који су на овај начин представили нашу 

школу. На наведеном линку може се погледати прилог о нашој школи 

емитован 22. јуна 2021. у емисији „Ово је Србија“. 

https://www.youtube.com/watch?v=V4mughhvcwo&ab_channel=RTS-

OvojeSrbijazvani%C4%8Dnikanal 

 

Данас се завршава школска година, а ђаци ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици 

нерадо напуштају школу. Разлог је што су у дворишту одредили 

простор за наставу на отвореном, па им нова учионица прија. Ту се и 

осмаци припремају за полагање пријемног испита. 
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Високо дрвеће са широком крошњом, хладовина.Настава у природи за све 

ученике, а за најстарије основце припрема за предстојеће важне испите. 

Своје утиске износе и ученици ове школе. 

Почаствовани смо што смо имали ту част да седнемо у летњој 

учионици која је иза мене. Јако ми се то свидело, ту смо могли да 

држимо припремну наставу, речи су Петре Стојановић, ученице 8. 

разреда. 

Некада је награђено као најуређеније двориште школе у Србији, а зграда 

је саграђена и дрвеће посађено после омладинске радне акције 1979. 

Трудимо се да сачувамо и очувамо све што смо некада урадили. 

Додаћемо још неке нове ствари и пробаћемо да нам школа буде боља 

из године у године, да буде све лепша и лепша и, што је врло битно, 

прилагођена настави- истиче учитељ Синиша Миленковић. 

Мене радује што смо у природи, нисмо унутар школе, у затвореном 

простору и дружимо се са другарима, каже Софија Вељковић. 

Највише волим математику, физичко и ликовно. Радујем се летњој 

учионици. Учење у њој је право задовољство, истиче Анастасија 

Златковић. 

Ми смо напољу радили драмски текст Суђење из српског језика, а то је 

мој омиљени предмет, закључује Софија Стојановић. 

Еколошка или летња учионица резултат је рада целог школског 

колектива. 

Деца су ту опуштенија. Што се тиче епидемиолошке ситуације, за 

њих је ту безбедније, каже Ненад Ђорђевић, помоћник директора школе. 

Двориште које овде видите и тамо иза школе – све то је предвиђено 

као једна велика башта, једна велика учионица. Нисмо само имали овај 

инвентар, тако да радимо сада на овом инвентару и на томе да ту 

неку традиционалну наставу претворимо у очигледну – истиче 

Драгана Нешић, директор школе. 

Основна школа „Вук Караџић“ је највећа у Сурдулици. Похађа је 688 

ученика у централном објекту и још три издвојена одељења. 
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  РТВ Врање је објавила прилог у оквиру Дневника 29. априла 2021. 

под називом „Школа Вук Караџић пример осталима“ поводом остварења 

изузетних резултата ученика на свим нивоима такмичења. Прилог се може 

погледати на линку 

https://www.youtube.com/watch?v=CHZqDtA19OU&ab_channel=rtvranje 

  Врањски магазин је објавио и чланак о успешном спровођењу 

инклузивног образовања у ОШ „Вук Караџић“ 26. јануара 2021. године који 

је доступан на следећем линку 

https://vom.rs/vesti/drustvo/nevidljivi-ljudi/inkluzivno-obrazovanje-u-

surdulici-deca-koja-rade-po-ovom-programu-imaju-dobre-rezultate-na-

zavrsnim-ispitima/ 

Текст наводимо у целини. 

У ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици процес инклузивног образовања, који је 

започео пре више од 10 година кроз сарадњу између Министарства 

просвете, међународних организација и невладиних организација, већ је 

донео видљиве резултате. Тако је инклузивно образовање постало један 

од начина да се остваре права детета, а што се у пракси показло и на 

примеру ове образовне установе. 

У ОШ „Вук Караџић“ око 5 % деце од укупног броја ђака похађа наставу у 

оквиру инклузивног образовања. Тамара Миљковић, педагог у увој школи, 

појашњава да наставници спроводе програме ИОП 1, ИОП2, али и ИОП3, 

али да свакако не би било једноставно радити да не постоји разумевање 

и подршка директорке ове образовне установе Драгане Нешић. 

ИОП 1 је прилагођени програм за децу и ту имамо годишње између 10 и 

20 ученика. То су деца која раде наставни садржај који је предвиђен за 

тај рзред. Међутим, тај садржај је прилагођен индивидуалним 

карактеристикама сваког детета. Нека деца похађају наставу из свих 

предмета по ИОП-у 1, док друга то раде само из појединих предмета, 

где наставник и тим за инклузивно образовање процене да им је 

потребна додатна подршка. Углавном су то предмети српски језик, 

математика, енглески језик и физика, а што се тиче неких вештина 

које би деца требало да савладају, немамо ученике који иду на наставу 

по ИОП-у 1 – појашњава Миљковићева. 

Она додаје да по ИОП 2 у овој школи наставу похађа мање од десетак 

ученика. 
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То су ученици којима је измењен наставни план. То у пракси значи да 

ако је ученик шести разред, он не похађа наставу по програму за тај 

разред, него за четврти или пети, све зависи од тима за инклузивно 

образовање. Све зависи од тога каква је процена тима и каква је 

природа ометености детета. Такође, поред овог програма имамо и 

једног ученика који је у инвалидским колицима. Он има личног 

пратиоца у школи, али нставу похађа по редовном плану и програму 

јер му је интелектуална страна очувана, само му је потребна помоћ 

асистента – додаје Миљковићева. 

У школи тренутно има персоналних асистената и личних пратиоца, али 

не за све ученике који наставу похађају по ИОП 2. Такође, постоји и 

програм ИОП 3. По њему наставу похађа петоро ученика. То је програм 

који је за посебно надарену и талентовану децу за одређену област, а по 

процени наставника организује им се настава са додатним и богатијим 

садржајима. 

Што се тиче ових програма за инклузивно образовање наставници су 

већ уходани. Похађали смо многе семинаре са том тематиком.Велики 

број наставника дуги низ година ради са таквим ученицима и имају 

искуства у свему томе. Одлично се сналазе и деца их прихватају у 

учионици, тако да када такви ђаци од почетка крену по програму 

инклузивног образовања, постижу много веће успехе на завржном 

испиту.После свих ових година примене програма, можемо да кажемо 

да се све то показало веома успешно – закључује Миљковићева. 

По дефиницији UNESCO-a,инклузивно образовање се односи на могућност 

школе да обезбеди квалитетно образовање свој деци, без обзира на 

њихове различитости. Инклузија се, иначе, дефинише као процес 

препознавања и одговарања на различите потребе деце кроз повећање 

учешћа у учењу, културном животу и животу заједнице, као и кроз 

смањивање искључивања из школовања. 

Школа треба да буде отворена за све ученике, уз посебно усмеравање 

пажње на децу са сметњама у развоју и децу из маргинализованих група, 

што се у вишегодишњој пракси у ОШ „Вук Караџић“ показало успешним. 
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СТРАНИЦЕ ПОСВЕЋЕНЕ МАЛИМ МАТУРАНТИМА 
 

 

ученици IV1 са учитељицом Снежаном Мицић 

 

 

ученици IV2 са учитељицом Мирјаном Радојичић 
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ученици IV3 са учитељицом Виолетом Миленковић 

 

 

ученици IV4 са учитељицом Драганом Анђелковић 
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ученици IV5 са учитељем Жикицом Петковићем, директором Драганом Нешић и 

Горданом Тасић, наставником енглеског језика 

 

 

ученици IV6 са учитељицом Снежаном Петровић 
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 За ученике осмог разреда школска година је завршена 9. јуна. Последњи 

дан школе  протекао је у пријатној и веселој атмосфери. 

 

генерација осмака 2021. године 

 

 

одељењске старешине Зоран Јовановић, Драгана Ристић, Гордана Јивановић, Жаклина 

Станојковић, Иван Мирков са директором школе Драганом Нешић ( с лева на десно) 
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 Директор школе Драгана Нешић обратила се ученицима дирљивим 

речима: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају стазе дуге осам година…. 

Драги ученици 8. разреда, наши матуранти, 

Дошли сте до краја једног битног периода у свом одрастању. Неки 

кажу „готово је детињсрво“, а ја бих рекла да је младост закуцала 

на ваша врата. 

Нажалост, били сте генерација којој је живот на слаба леђа ставио 

огроман терет. Нисте имали много могућности да се дружите, 

радујете великим одморима, заједничким изласцима, па и бежању са 

часова. 

Ипак, нећемо да тугујемо за оним што је отишло у неповрат. 

Смогните снаге за оно што је пред вама. 

Желим вам леп последњи дан у основној школи. Проведите га 

паметно, онако какви сте били и до сада: пристојни, послушни и 

одговорни. Оставите добар глас о себи, онај који вас је пратио свих 

ових година. 

Пуно успеха у свему што вас очекује на путу одрастања. Нека се на 

темељу који сте понели из ове школе назида један леп дворац. 

Воли вас ваша директорка 
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Поздравне речи министра Просвете, науке и технолошког развоја упућене 

осмацима поводом завршетка основне школе. 
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НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 

 

VIII1 

Сара Димитров 

Сара Стојковић 

Матиа Момчиловић 

Андријана Тончев 

VIII2 

Лука Цветковић 

Ивана Мирков 

Јелена Митровић 

Виктор Рашић 

VIII3 

Часлав Лазаревић 

Ана Митић 

Богдан Најдановић 

Јелена Петковић 

Нина Радивојевић 

Петра Стојановић 

Ивана Цветковић 

VIII4 

Маријан Станковић 

Лара Станојевић 
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ВУКОВЦИ са разредним старешинама и директором школе 

 За изузетан успех из свих наставних области у току школовања директор 

школе Драгана Нешић уручила је Вукове дипломе најбољима. 

                   

    САРА СТОЈКОВИЋ                                                           МАТИА МОМЧИЛОВИЋ 
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АНДРИЈАНА ТОНЧЕВ                                                 ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ 

 

ИВАНА МИРКОВ 
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САРА ДИМИТРОВ 

 

ЛУКА ЦВЕТКОВИЋ 

 

АНА МИТИЋ 
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ВИКТОР РАШИЋ 

 

ЧАСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ 

 

БОГДАН НАЈДАНОВИЋ 
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ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ 

 

НИНА РАДИВОЈЕВИЋ 

 

ПЕТРА СТОЈАНОВИЋ 
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ИВАНА ЦВЕТКОВИЋ 

 

МАРИЈАН   СТАНКОВИЋ 

 

ЛАРА СТАНОЈЕВИЋ 
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Похвала „Ученик генерације“ у школској 2020/2021. додељена је 

САРИ ДИМИТРОВ, ученици VIII1 на основу одлуке Наставничког већа која је 

донета на седници одржаној 11. 6. 2021. године. 

 

 

За постигнуте изванредне резултате из појединих наставних области 

посебне дипломе у школској 2020/2021. години добили су: 

VIII1  

Сара Димитров  за српски језик, биологију, историју, математику, хемију;  

Сара Стојковић за српски језик, историју, енглески језик и физичко 

васпитање;  

Матиа Момчиловић  за српски језик, математику и  енглески језик;  

Лазар Дојчиновић за технику и технологију; 

Лука Дојчиновић за технику и технологију; 

Андријана Тончев за физичко васпитање; 

Наталија Ивановић за физичко васпитање 

VIII2  

Лука Цветковић  за српски језик, математику, историју, биологију; 

Ивана Мирков за географију; 

Виктор Рашић за физичко васпитање; 
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Новак Спасић за физичко васпитање; 

Бисера Мустафић за физичко васпитање 

VIII3 

Јелена Петковић за српски језик, историју, енглески језик, хемију; 

Нина Радивојевић за српски језик, математику, хемију, физику, физичко 

васпитање; 

Петра Стојановић за српски језик, математику, хемију, физику и физичко 

васпитање; 

Часлав Лазаревић за математику и физичко васпитање; 

Богдан Најдановић за географију и физичко васпитање; 

Ивана Цветковић за српски језик; 

Ања Милић за српски језик; 

Александра Новковић за енглески језик; 

Димитрије Тасев за физичко васпитање 

VIII4  

Лара Станојевић за физику и физичко васпитање; 

Маријан Станковић за физичко васпитање; 

Анђела Стојковић за српски језик и физичко васпитање; 

Александар Анастасов за историју и физичко васпитање; 

Лука Димитријевић за физичко васпитање 
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одељење VIII1 са разредним стерешином Горданом Тасић и директором школе 

Драганом Нешић 

 

одељење VIII2 са разредним стерешином Иваном Мирковим 
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одељење VIII3 са разредним стерешинама Драганом Ристић и Жаклином Станојковић 

 

одељење VIII4 са разредним стерешином Зораном Јовановићем, директором школе 

Драганом Нешић, својим учитељима и наставницима 



 

 

116 

 

ПРОБНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Пробно тестирање за ученике 8. разреда реализовано је у школи. 

Ученици су решавали тест из математике 9. априла 2021. у времену од 

13:00 до 15:00 сати. Тест из српског језика и књижевности решавали су 10. 

априла од 9:00 до 11:00 сати, а истог дана  и комбиновани тест у времену 

од 11:30 до 13:30. Ученици су резултате могли да сазнају преко портала 

https://mojasrednjaskola.gov.rs будући да су тестови прегледани 

електронски. 

Портал Моја средња школа представља платформу која омогућава 

ученицима и њиховим родитељима да изврше електронске услуге у вези 

са завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 

2021/2022. годину, да провере резултате , пронађу све статистичке податке  

о основним и средњим школама. 

 Завршни испит организован је за ученике у школи: 23.јуна из српског 

језика, 24.јуна из математике и 25.јуна комбиновани тест у складу са 

Стручним  упутством за спровођење завршног испита. Полагању завршног 

испита приступило је 86 ученика, њих 83 у јунском, а 3 у августовском року. 

Просечан број бодова остварених на завршном испиту је 11,21/20, 

односно  

- 11,59 из српског језика 

- 9,79 из математике 

- 12,25 комбиновани тест  

На републичком нивоу просечан број бодова је 13,46, односно 13,3 за 

српски језик, 12,4 за математику и 14,70 за комбиновани тест. 

На  завршном  испиту  је  остварено  60,55%  могућих  бодова.    

 Резултати остварени на завршном испиту разматрани су и на 

Наставничком већу.  
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ДОНАТОРИ ШКОЛЕ 
 

Власници приватних предузећа показали су спремност да својим 

донацијама помогну рад школе у отежаним условима изазваним 

пандемијом КОВИД 19. Велику захвалност дугујемо: 

• фирми ,,GN  company”  из  Владичиног Хана,  власника  Николе  

Цветковића, која је обезбедила дезинфекциона средства за потребе 

школе.   

• фабрици  за  израду  намештаја  ,,DN  company”  из Владичиног  

Хана,  власника  Ненада  Величковића  која  нам  је  дала  огромну  

донацију  у  виду репарирања  школског намештаја 

• Електродистрибуцији Сурдулица за велику помоћ школи 

• Људима добре воље – Срђану Војиновићу и Драгану Нацковићу 

који су нам помогли у набавци неопходних материјалних средстава 

 

                  

        

   Школа  је  захваљујући  сарадњи  са  ромском  организацијом  ,,Opre  

Roma”,  али  и  на основу  пројекта  који  смо  спровели  од  септембра  

6.11.2020.  добила  30  таблета,  као  и школски  прибор  за  ученике  који  

су  се  укључили  у  пројекат  и  били  истрајни  у  свим активностима. 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ШКОЛЕ 
 

 

Бруто зараде запослених за 12 месеци 87.708.000 

Доприноси на зараде на терет послодавца 14.620.900 

Трошкови наставе 700.000 

Трошкови енергије 1.000.000 

Трошкови воде 320.000 

Трошкови енергије 

          лож уље 32 т 

          дрва 48м 

4.850.000 

4.500.000 

350.000 

Одржавање хигијене школских просторија, 

судова и личне хигијена ученика и наставног 

особља 

700.000 

Трошкови текућег одржавања објеката и 

опреме 
2.500.000 

Остале услуге са карактером материјалних 

трошкова 
800.000 

Трошкови стручног усавршавања 400.000 

Отпремнина за одлазак у пензију 400.000 

Солидарна помоћ радницима 200.000 

УКУПНО 114.198.900 
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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 

 


