
НОВИ ВЕК, НОВИ УСПЕСИ

1997 - 2013.

 Године 1997. наша школа улази у мрежу школа М20+ и постаје Регионални центар 

за примену Активне наставе. Учитељ Миле Додић  је координатор у оквиру овог пројекта,  

a Данијела Антић - психолог, Данијела Ристић и Миомир Дејановић - учитељи, од 

Министарства просвете Републике Србије добијају звање ИНСТРУКТОРА АКТИВНОГ  

УЧЕЊА. У периоду од 1997 - 2002. обуку је прошло 90% наставника, а 50% редовно  

примењује овај облик наставе.

 23. 1. 1997. угостили смо једну од  наших најпознатијих песникиња свих времена - 

Миру Алечковић. Говорила је о садашњости, враћала се у прошлост, причала о 

будућности. Казивала је или читала своје песме, које у себи носе дубоко осећање љубави 

према људима, свету и животу.

 У јануару 1998. године, Звонимир Дејановић, професор српског језика и 

књижевности, прима престижну награду Свети Сава, за изузетне резултате у васпитно-     

-образовном раду.

 На Сусретима просветних радника - књижевних стваралаца, одржаним маја 1998. 

године у Дољевцу, наш учитељ Миомир Дејановић - МиДеј добија Награду за модеран 

приступ поезији за децу.

 Затим кроз турбулентне промене, како у Врању тако и  у читавој Србији, улазимо 

у нови век.

 Период од 2000. до 2013. године праћен је бројним реформама у школству, које се 

одликују иновативним и пројектним активностима, новим приступом у организовању 

наставе, али и осавремењивањем објеката и наставних средстава.

 Таласи реформе осетили су се и у нашој школи и покренули нас на бројне 

активности. Постигнути резултати су видљиви, a најзначајније  наводимо хронолошки: 

 - Наши ученици су од 2000. године укључени у програм „Здраво да сте“. Пројекат 

је финансирао белгијски Црвени крст, а циљ радионица био је бољи контакт међу 

ученицима и њихова слобода изражавања.

 - Године 2001. уведени су рни предмети - грађанско васпитање и  обавезни избо  

верска настава.

 - Наредне, 2002. године,  уводи се учење другог страног језика. По први пут је 

организована и школа у природи - рекреативна настава за ученике реализована је на 

Копаонику.

 Наша школа међу првима у Србији почиње са радом на Школском развојном 

програму. 

 Учитељи Данијела Љубић и Миомир Дејановић посећују Истраживачку станицу 

Петница и тамо у периоду од 23. до 26. јануара 2002. похађају семинар "Увод у употребу 

рачунара и информационе технологије у настави".

 - Захваљујући одсеку за инвестиције, белгијском Црвеном крсту, као и новчаној 

подршци родитеља, школске 2002/2003. реновирана је зграда подручног одељења у 

Доњем Нерадовцу. Инвестирало се и у централној школи.

 - Пројекат „Зелене школе“, невладине америчке организације Алијанса за 

рационалну употребу енергије, у нашој школи се спроводио током 2003. године. Програм 
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пројекта се остваривао путем радионица , а имао је за циљ промену ставова и понашања у 

смеру рационалније потрошње енергије у школи и друштвеној заједници.

 - 27. 1. 2004. године, Одбор Светосавске недеље Скупштине Општине Врања, за 

изузетне резултате  у васпитно-образовном раду у Основној школи ,,Светозар Марковић", 

додељује  награду ,,Свети Сава" Гордани Богдановић, проф. биологије. 

 - Од 2005. започета је пракса тестирања ученика из свих предмета два пута 

годишње Изборни спорт се уводи као трећи час физичког васпитања. Прославили смо . 

стогодишњицу рада школе у Доњем Нерадовцу.

 - У фебруару 2006. године, учитељ Миомир Дејановић - МиДеј објављује 

,,Ватролов", своју трећу збирку поезије.

 - На конкурсу „Креативна школа 2006/07.“, који су организовали Завод за 

унапређивање образовања и васпитања и Мајкрософт, врло значајним за афирмацију 

рада наставника, рад („Научили смо азбуку“) учитеља: Саше Митровића, Весне 

Миљковић Ђорић и Гордане Павлић освојио је 5. место и ушао у базу знања на сајту 

креативне школе  h�p://www.kreativnaskola.rs.

 Година 2007. ће бити упамћена по увођењу Ђачког парламента¸ чији су чланови  

ученици 7. и 8. разреда . Из сваког одељења по два ученика представљају себе и своје другаре. 

 Исте године већи број наставника прошао је семинар „Тимска настава“, а  један од 

часова обрађених на семинару - „Песме хајдучког циклуса“,  објављен је у листу „Школски 

час српског језика и књижевности“ (бр. 2, стр. 67, година 2008).

 Станика Станковић, наст. грађанског васпитања, издаје своју другу збирку  песама 

„Звуци завичаја“.

 - 1. септембра 2008. године, драг гост нам је био министар просвете Жарко Обрадовић, 

који је  нашим, али и  свим првацима широм Србије пожелео срећан полазак у школу.

 Октобра те године, после краће паузе, објављујемо дванаести број школског 

часописа „Искрице“.

 Ова година остаће нам у памћењу и по  сусрету са колегама из истоимене бра-

тимљене школе из Старог Нагоричана. 

 Посетили су нас и проф. др Иван Ивић (аутор пројекта Активно учење) и Ана 

Пешикан, министар науке.

 - Године 2009. потписан је меморандум између наше и  Специјалне школе (по 

њему, уско профилисан кадар Специјалне школе пружа подршку нашим наставницима у 

раду са децом на пољу инклузивне наставе).

 - У 2010. смо добили први велики грант у оквиру ДИЛС - пројекта. Цео колектив је 

прошао семинар „Деца са сметњама у развоју у ПУ и школи“ и тиме смо ојачали 

инклузивни облик рада. 

 Ученик наше школе, Кристијан Јовић - 4/4, уз подршку града Врања и своје 

учитељице  Виолете Младеновић, 2010. године издаје своју прву збирку поезије ,,Песма 

мене свуда води", а већ следеће и другу - „Мој  је  тата, тата - мата“.

 Професор историје Слободан Стаменовић добитник је Светосавске награде .

 - Школске 2011/2012. године, професори разредне наставе Миомир Дејановић и 

Лидија Новковић се пријављују на конкурс Завода за унапређивање образовања и 

васпитања као аутори програма ИГРА КАО МОТИВАЦИЈА И МЕТОДА УЧЕЊА. Њихов 

програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке Републике Србије и налази 

се у Каталогу акредитованих програма под редним бројем 499.
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  Министарство телекомуникације донирало је школи 37 компјутера у оквиру 

пројекта „Дигитална школа“. 

 - Школа је у периоду од 2012 - 2013. била у пројекту „Карика  која  недостаје  –  

развијање    механизама   којимa  се подржава  успешна  транзиција   деце  са  тешкоћама  

у  развоју  кроз  нивое  образовања  у редовном  образовном  систему“. У склопу пројекта 

организована је студијска посета Хелсинкију и упознавање са финским образовним 

системом. Нашу школу је представљала Тијана Ђокић, проф. српског језика.

 Септембра 2012. написан је пројекат и поднет захтев за отварање продуженог 

боравка ученика 1. и 2. разреда. На пројекту  су радили Жика Младеновић - директор, 

Данијела Ристић - учитељ, Ивана Стефановић - библиотекар и Тијана Ђокић - проф.  

српског језика.

 Школа покреће свој блог на сајту www.skolasvetozarmarkovic.wordpress.com, а  

уређује га Домника Трајковић, проф. математике.  

 Укључили смо се у пројекат „Професионална оријентација на преласку у средњу 

школу“ (за ученике 7. и 8. разреда).

 Децембра 2012. године аплицирали смо за пројекат „Опште образовање и развој 

људског капитала“ , расписан од стране Министарства просвете и технолошког развоја. 

Пројекат се односи на уређење вежбаонице за студенте и од националног је значаја.

 У 2012. смо започели  и манифестацију „5+ дан“, о којој је известио ,,Просветни  

преглед ":

 ,,Колектив ОШ „Светозар Марковић“ из Врања, на челу са директором Жиком 

Младеновићем, организовао је свој први промотивни дан 28. априла 2012. Идеја је 

потекла од вође Тима за самовредновање, Иване Стефановић. Назив и лого овог дана 

осмислио је Миомир Дејановић, професор разредне наставе.

 Пројекат је замишљен као дружење ученика, родитеља и наставника у школском 

дворишту уз занимљив забавно - рекреативни програм. 

 Како владају сценом приказали су чланови драмске секције, док су литерарна, 

еколошко-креативна и ликовна радионица демонстриралe на лицу места своје вештине и 

креативност. Том приликом су се опробали у цртању  будући прваци. У организацији 

библиотекара изведен је квиз из опште културе у којем су узели учешћа родитељи и ученици.

 Ангажовале су се секције страних језика, као и фолклорна. Своје кулинарско 

умеће и владање техникама хеклања и плетења показали су ученици на штанду домаће 

радиности.

 Наставнички кадар имао је за циљ да укључи што више деце, да обогати њихова 

знања, усаврши таленте, као и да покаже да је пут до сазнања лакши  уз иновативне 

методе у настави које поспешују ученичку креативност. 

 Многе фирме из Врања су се прикључиле овој манифестацији одазвавши се као 

спонзори и све ученике, али и посетиоце, наградиле скромним поклонима" (Тијана Ђокић, 

Александрa Ђорђевић; Просветни преглед, 17. мај 2012).

 - 9. маја 2013. године, гости Телевизије Врање били су Тијана Ђокић, Миомир 

Дејановић и Јелена Стојковић. Они презентују школу, најављују ново, друго по реду, 

одржавање манифестације 5+ дан и позивају све заинтересоване да се придруже. 

Гледаоцима су поклонили беџеве и мајице са отиснутим 5+ дан амблемом.  Најављена  

манифестација 5+ дан је одржана 11. маја 2013. године и већ је можемо прогласити  

традиционалном. Она ће  школске 2013/2014. прерасти у пројекат. На пројекту ће, поред   
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директора Жике Младеновића, радити: Миомир Дејановић, Ивана Стефановић, 

Мирјана Петровић, Јелена Стојковић, Гордана Павлић, Биљана Спирић, Тијана Ђокић, 

Весна Ђуричек Младеновић и Сузана Зафировић Поцевски.

 - Између директора Жике Младеновића и НВО „Каритас“ из Луксембурга 

потписан је уговор који обавезује ову организацију да до краја школске 2013/2014. уложи 

100. 000 евра у реконструкцију столарије и санитарних чворова у нашој школи.

 Ове године остварена је и сарадња са невладином организацијом „NEXUS-

Vranje“ и ОШ „Ј.Ј.Змај“, кроз деветогодишњи циклус пројекта „Образовање за дечија 

права“. Меморандум о сарадњи потписан је између директора Жике Младеновића и 

Весне Цветковић, председнице НВО „NEXUS-Vranje“. Координатор пројекта у школи је 

Тијана Ђокић, професор српског језика. У нови деветогодишњи циклус пројекта                

„Образовање за дечија права“, који је почео 1. јануара 2013. године,  укључене су невладине 

организације из пет градова у Србији: „Омладински клуб“ из Ниша, „NEXUS-Vranje“, 

„Имам идеју“ из Краљева, „Хајде да...“ из Београда, „Центар за креативни развој“ из 

Књажевца. Свака организација је у свом граду остварила сарадњу на пројекту са по две 

основне школе. У Врању је успостављено партнерство на овом пројекту између  NEXUS-a 

и основних школа: „Јован Јовановић Змај“ и „Светозар Марковић“. Пројекат финансира 

PCF-Pestaloci Children фондација из Швајцарске преко  UCDP- Ужичког центра за права 

детета. Део пројекта је и Програм интеркултуралне размене деце у Дечјем селу , у Трогену 

(Швајцарска), а организатори путовања су невладине организације. У периоду од 9 - 24. 

априла 2013. омогућен је боравак у Дечјем селу, у Трогену и деца су била у прилици да 

сваког радног дана похађају радионице интеркултуралности, да упознају своје вршњаке 

из других земаља и размењују искуства, као и да стичу практична знања и вештине у 

складу са својим правима и обавезама. Викендима су организовани излети са циљем 

упознавања знаменитости те земље. Ученике је у прву посету Швајцарској водила проф. 

енглеског језика Данијела Љубић.

 Завршетак школске 2012/2013. обележили су успеси ученика на свим пољима,  као 

и хуманитарна представа „Зоне Врањанче“ у извођењу ученика осмог разреда, а у  режији 

проф. српског језика Сузане Станковић. Представа је одржана 7. јуна у Омладинском  

културном центру и сав новац прикупљен од улазница уплаћен је на жиро рачун за 

обнову градског позоришта.

 Сарађујемо са Црвеним крстом, Културно-уметничким друштвом, учествујемо 

на фестивалима. Кроз нашу школу је прошло много студената и приправника, јер и са 

Учитељским факултетом, још од његовог оснивања, имамо успешну сарадњу.

 Поносимо се и тиме што су многи некадашњи ђаци школе ,,Светозар Марковић" 

сада узорни просветни радници:       

 * Весна Ђуричек Младеновић - проф. француског језика (радник наше школе од 

2000.  године); 

 * Гордана Павлић - проф. разредне наставе (радник наше школе од 2000. године);  

 * Сузана Ристић - проф. хемије (радник наше школе од 2006. године; била је ђак  

генерације 1989);   

 * Милијана Мишић - проф. географије (радник наше школе од 2007. године); 

 * Марија Антић - проф. српског језика и књижевности (радник наше школе од 

2012. године); 

 * Ненад Стојиљковић - проф.  историје (радник наше школе од 2012. године); 
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 * Дејан Николић - дипломирани правник (радник наше школе од 2007. године); 

 * Биљана  Јаћимовић - проф. енглеског језика, ради у ОШ „Бранко Радичевић“ у 

Врању;

 * Јасмина Дејановић – проф. разредне наставе у Кршевици (од 1998. године); 

 * Сузана Стефановић – магистар методике математике, проф. разредне наставе 

у ОШ „Први мај“ у Дубници;

 * Гордана Богдановић – доктор биологије, ради у Високој школи примењених  

струковних студија у Врању;

 * Славиша Анђелковић – проф. физичког васпитања, директор средње Техничке школе;

 * Дејан Јањић - проф. разредна наставе, ради у ОШ „Бранко Радичевић“ у Врању;

 * Саша Ђорђевић - проф. разредна наставе, ради у ОШ „Бранко Радичевић“ у 

Бујановцу;

 * Габријела Михајловић – проф. енглеског и француског језика, ради у                

ОШ „Вук Караџић“ у Прешеву;

 * Ирена Младеновић – проф. разредне наставе у ОШ „Радоје Домановић“ у Врању;

 * Горан Јаковчевски - проф. физичког васпитања, директор Специјалне школе       

„ Вуле Антић“;

 * Драгана Тодоровић - проф. француског језика, ради у ОШ „Ђура Јакшић“ у 

Зајечару. 

 Данас обележавамо 30 година постојања наше школе, што значи да  зграда у којој 

са ђацима свакодневно проводимо време испуњено активностима, није нова и да је 

потребно улагати у њу.  Због тога се  директор и ми запослени стално трудимо да  је 

учинимо лепшом и савременијом.

 Последњих година су учионице  на спрату (у којима раде ученици од првог до 

четвртог разреда)  окречене, преуређене, па упркос старом инвентару изгледају веома 

пријатно, топло. Захвални смо ђачким родитељима, који радо помажу у реновирању и 

улепшавању учионица (о томе сведочи  признање за „Најлепшу учионицу“, које су 

освојили ђаци учитеља Александре Манић и Саше Митровића и награда за 

„Најкреативнију учионицу“, додељена  ђацима учитељице Јелке Јањић и Весне Миљковић 

Ђорић). Наставници такође пажљиво одржавају своје кабинете и технички их опремају. 

 Стубови и зидови унутар школе су оплемењени ученичким радовима, који су 

урамљени од новца зарађеног на ђачким продајним изложбама. Имамо простран и 

осветљен хол, а на главној бини етно-кутак, који свакодневно допуњујемо новим 

експонатима захваљујући наставницима, ученицима и осталим радницима школе. У 

ходнику је нова огласна табла са информацијама за ученике и њихове родитеље и телевизор 

који емитује цртане филмове и друге емисије које деца радо гледају у време одмора.

 Поред стандардних кабинета и учионица, ту је дигитални кабинет, библиотека, 

савремено опремљена фискултурна сала, а у великом дворишту летња учионица, спортски 

терени и фонтана, по којој је наша школа јединствена и лако препознатљива у граду.

 Много је детаља који чине да школа има леп ентеријер и екстеријер, детаља који 

доприносе бољем расположењу свих који у њој бораве.

 Сасвим смо сигурни да ћемо и у годинама које су пред нама, заједно са  нашим 

ученицима и њиховим родитељима, постизати узвишене резултате и надалеко  проносити 

славу врањске ОШ "Светозар Марковић"!

                                                                                                             Тијана Ђокић, професор 

                                                                                                             Миомир Дејановић, учитељ14
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