
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“- ВРАЊЕ

ПРВИХ ЧЕТРНАЕСТ ГОДИНА РАДА 

1983 - 1997.

 Отварањем већег броја индустријских и привредних предузећа, у Врању се нагло 

повећао број становника јер су млади људи из околних села масовно почели да прелазе у град 

у потрази за послом и  бољим животом. Самим тим повећао се и број деце стасале за школу.

 У већ постојећим основним школама, због изузетно великог броја ученика, 

настава се одвијала у веома отежаним условима. Нарочито је то било изражено у 

школама ,,Радоје Домановић'' и ,,Јован Јовановић Змај''.

 Стога је Градска скупштина самоуправне интересне заједнице основног 

образовања, на седници одржаној 29.12.1980. године, одлучила о изградњи још једне, пете 

по реду, основне школе у Врању. Од одлуке до почетка радова протекло је шеснаест 

месеци. Камен темељац свечано је постављен 30. априла 1982. године. До краја јула наредне 

године, школска зграда је била завршена, обезбеђен најнеопходнији инвентар и наставна 

средства , тако да је 1983. године, на Дан ослобођења Врања, 7. септембра , била предата на 

употребу. Тада се први пут и огласило школско звоно и најавило почетак рада те нове, лепе 

и савремене  васпитно-образовне установе, Основне школе „ Светозар Марковић“ у Врању.

 Школа се налази на југозападном делу града, у  насељу званом Асамбаир и захвата 

површину од 20600 m². 

 Први ученици новоотворене школе била су деца из Основне школе „Радоје 

Домановић“ (28 одељења), и из Основне школе „Јован Јовановић Змај“(6 одељења).

 Ако пратимо бројно стање ученика  и одељења од формирања школе до данас, 

закључићемо да драстичних промена није било. Број ученика за све ове године постојања 

школе креће се између 933 (школске 1996/97) и 1038 (1989/90), а број одељења између 34      

(прве године рада) и 38 (ове школске године). Просек износи: за ученике 990, а за одељења 

36 (овде су урачунати  и подаци из четвороразредне основне школе у Доњем Нерадовцу, 

селу недалеко од Врања, која ради у саставу матичне школе).

 Данас школа има 14 класичних учионица, пет кабинета (за физику, биологију, 

хемију, ликовну културу и музичку културу), две радионице за техничко образовање, 

просторију за информатику и рачунарство, библиотеку, модерну фискултурну салу са 

свим пратећим просторијама, канцеларијски простор, продавницу уџбеника  и осталог 

ђачког прибора, кухињу са трпезаријом, разгласну станицу, зубну амбуланту, фото-                

-лабораторију, просторију за смештај и чување наставних средстава, две просторије за 

забавишне групе (једну у  матичној школи  за четири групе, и једну у Доњем Нерадовцу, у ,

којој ради једна забавишна група), затим летњу учионицу, столарску радионицу, 

котларницу, санитарне просторије,  ходнике, као и простран хол, прилагођен за све јавне и 

културно - забавне манифестације.

 Од важнијих наставних средстава набројаћемо: два кино-пројектора, епископ, 

осам дијапројектора, два магнетофона, 12 касетофона, 16 графоскопа, четири грамофона, 

три телевизора, 12 рачунара, два радиограмофона, разгласни уређај, клавир и хармонику.
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 Библиотека школе располаже са нешто више од 9000 књига, од чега око 7500 за 

ученике и око 1500 за наставнике.Тај фонд се из године у годину повећава.

 Школа је претплаћена на известан број стручних листова и часописа и на 

неколико дечјих листова.

 За Дан школе, 8. октобар, чланови литерарне и новинарске секције, са својим 

руководиоцима, издају школски лист „Искрице“  у коме бележе сва важнија догађања из 

живота и рада школе у претходној школској години. На жалост, за ових четрнаест година 

рада школе, лист је доживео само пет излажења. Први и други број појавили су се друге и 

треће године од оснивања школе, затим је уследила дужа, осмогодишња пауза, да би у задње 

три године, захваљујући неколицини  дародавалаца, лист наставио свој прекинути лет.

 Што се тиче броја запослених, стање на почетку ове школске године је следеће:  у 

разредној настави ради 21 радник, у предметној 32, у управи - са сарадницима шест                  

(директор, педагог, социјални радник, секретар, материјални књиговођа  и библиотекар) и 

12 радника  у својству помоћног  и техничког особља, дакле, укупно 71 радник.

 Све су то стручни и савесни људи пуни ентузијазма, који своје знање стално 

употпуњују и продубљују учествујући на разним саветовањима и семинарима које 

организује Министарство просвете.

   На челу ове установе од њеног оснивања до школске 1993/94. године налазио се 

Милорад Трајковић, када је за директора постављен Светозар Здравковић, који је и сада 

на тој функцији.

 Делатност једне школе процењује се, поред осталог, на основу њеног унутрашњег 

уређења, изгледа њеног дворишта као и на основу  стања  њене ближе  и даље околине.

 Признања са уписаним првим местом за најуређеније школско двориште, и то у 

две узастопне године (1995/96. и 1996/97), најбоље сведоче о томе да смо ми доста  тога 

урадили на унапређењу  и заштити своје животне средине. Нема човека који први пут 

пролазећи Француском улицом неће застати поред школе и дивити се спортским 

теренима, зеленим површинама, уредности школске баште, пребогате разноврсним 

цвећем и украсним дрвећем, чију лепоту употпуњују недавно изграђена фонтана са шест 

чесама и неколико клупа за одмор ученика и мештана.

 Школски воћњак је посебна прича. У њему се гаји преко хиљаду  стабала шљива,  

крушака и јабука. Свака одељењска заједница  има свој део у воћњаку, а сваки ученик своју 

воћку коју негује током целог вегетационог периода.

 Ученичка задруга „Раденик“, међутим, не исцрпљује своју делатност само на 

томе. Наши млади задругари обављају послове у продавници уџбеника и осталог ђачког 

прибора, помажу у библиотеци, кухињи, столарској радионици, праве наставна средства, 

раде у погону за дечју штампу, а ускоро, чим материјални услови то омогуће, отворићемо 

и погон за сито-штампу.

 Важан погон у оквиру наше ђачке задруге јесте сакупљање секундарних сировина.         

Велики број наших задругара укључен је и у хуманитарне акције, затим у бербе воћа,   

поврћа, кукуруза, тако да је наша сарадња са друштвеном средином, односно са радним 

организацијама, на завидном нивоу.

 Приход који остваре наши вредни задругари користи се за куповину наставних 

учила, за финансирање екскурзија, надокнаду путних трошкова ученика који  учествују на 

републичким и савезним такмичењима, као награда најбољим ученицима и 

најуспешнијим радницима школе, најбољим одељењским заједницама, за намиривање   

трошкова око издавања школског листа, у хуманитарне сврхе и сл.6



 Оваквим својим деловањем наша ученичка задруга  и школа у целини стекле су 

симпатије многих органа и организација, од општинских до републичких. Савез ученичких 

задруга Србије, на основу свог правилника о вредновању резултата  рада, сврстао је (1996/97) 

ученичку задругу наше школе међу десет најуспешнијих у Србији и доделио јој плакету 

која, заједно са осталим високим признањима која имамо, краси витрине школе.

 Даровити ученици употпуњују  своја знања  и развијају свој таленат  на часовима 

додатног рада или у секцијама. У школи постоје: литерарна секција, новинарска, драмска, 

библиотекарска, секција страних језика , ликовна, хорска, фолклорна, историјска секција, 

млади географи, извиђачи, физичари, математичари, биолози, еколози, секција прве 

помоћи, затим секције из области техничког образовања (саобраћајна, ауто - мото 

секција, архитектура и грађевинарство, стрељаштво, фото-секција), као и неколико 

спортских секција  (шах, мали фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, стони тенис и др.).

 Захваљујући великом елану просветних радника,  ученици наше школе редовно, 

сваке године, учествују на општинским, окружним, регионалним, а у последње време све 

више и на републичким и савезним  такмичењима и постижу сасвим солидне резултате.

 Дајемо кратак табеларни преглед наших успеха на свим нивоима такмичења и из, 

готово, свих наставних предмета (области), укупно, за претходне три школске године 

(1994/95, 1995/96. и 1996/97) : 

                      општинско   окружно            регионално          републичко  савезно  свега

 I место       32                26           3           -                -               61

 

 I I  место         28                22           5                            1                -               56

                  I II  место       29                13           -           4                -               46

                

 Учешће (подаци само за републичко и савезно такмичење):        19                1                                20

 Изношење ових података не би имало смисла ако не бисмо навели имена 

најуспешнијих ученика и њихове предметне наставнике на републичким 

такмичењима, као и имена ученика који су учествовали на такмичењима високог ранга:

 Јелена Стојановић (VII)- друго место за песму „Сунце на твом лицу“, Јелена 

Николић (VIII)– треће место за  песму „ Порука“ и Александра Алексић (VII)- треће 

место за песму „Свитање“ (наст. Звонимир Дејановић); Марија Миленковић (VII)- треће 

место из српског језика и језичке културе (наст. Звонимир Дејановић); екипа пионира 

(VII  и VIII)- треће место на такмичењу у малом фудбалу (наст. Милорад Стаменковић).

 Учесници републичких  такмичења (и савезних) у претходне три године били су :

 Дејан Стојковић (VII) – српски језик и језичка култура, Јелена Стојановић (VII) – 

литерарно стваралаштво (учесница Песничке школе у Београду), Марјан Стојановић 

(VII) – француски језик,  Дејан Стојковић (VIII) – француски језик, Невена Стошић (VIII) 

– енглески језик (проф. Јасмина Стаменовић), Владан Милановић (VIII) – историја, Игор 

Каранфиловић (VI I I ) – географија, Ирена Стефановић (VI I ) – биологија, Иван 

Стојиљковић, Дејан Ристић и Младен Додић (VIII) – математика, Слађан  Стошић (VII) 

– хемија, Далибор Стојковић и Зоран Павловић (VII) – техничко образовање, Данијел 

Спасић (VI) – архитектура и грађевинарство, Зоран Стојиљковић (VI) – ауто-мото 

техника, Небојша Ристић (V) – шах ( учествовао и на савезном такмичењу), Милан Ристић 

(III) – шах и екипа пионирки (VII  и  VIII) – кошарка.
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 Осврнућемо се на најважније успехе наших ученика из ранијег периода, тј. од 

оснивања школе до 1994/95. школске године (према подацима којима располаже педагог 

школе):

 Бележимо да је екипа стрелаца, коју су сачињавали  Радован Стојковић, Горан 

Филиповић и Саша Додић (VIII), а коју је припремао наставник Кира Младенов, 

школске 1983/84. године, на првенству Југославије у стрељаштву, освојила прво место; да је 

у појединачној конкуренцији Радован Стојковић (VI I I ), оборивши дугогодишњи 

државни рекорд, постао нови шампион Југославије у стрељаштву, а да је школске 1990/91. 

године заблистала Сања Ђорић (V I I I ) освојивши треће место на републичком 

такмичењу из француског језика ( наст. Олга Јовановић).

 Солидне резултате на републичком такмичењу (и савезном) до 1994/95. школске 

године постигли су :

 Драган Митровић (VIII) –математика, Раде Станковић (VIII) – географија, 

Светлана Илић (VIII ) – руски језик, екипа стрелаца и Синиша Ђорђевић (VI) – 

појединачно (он је учествовао и на савезном такмичењу), Ивица Димитријевић (VIII) – 

руски језик, Светлана Стојковић и Весна Станојковић (VII) – физика, Ивана Стојменов 

(V I I ) - техничко образовање, Иван Стојиљковић (V I ) – математика, Андријана 

Стојановић (VIII) – српски језик и језичка култура и Дејан Ристић (VII) – хемија.

 Наравно, подугачак би био списак  имена свих ученика који су побеђивали или 

само учествовали на такмичењима нижег ранга. Зато смо се ограничили само на оне који су 

најдаље отишли. Међутим, сви они, без обзира  на ниво такмичења, пронели су славу  

Школе и донели јој  небројено много диплома, похвалница, захвалница, плакета, медаља; 

неки од њих су награђивани боравком у летњим и зимским одмаралиштима, једнодневним 

или вишедневним екскурзијама, књигама, школским прибором, новчано итд.

 За свој рад школа је, поред раније поменутих високих признања, недавно добила 

и Светосавску награду и Седмосептембарско јавно признање. То нам је улило још веће 

самопоуздање и дало подстрека да наставимо путем којим смо кренули.

 Веома нам је драго када нам се укаже прилика да будемо домаћини овог или оног 

скупа, ове или оне личности.

 Не кријемо задовољство што нам се већ низ година указује поверење да будемо 

домаћини и организатори неколико такмичења на општинском, окружном и 

регионалном нивоу (страни језици, историја, географија, хемија, такмичење у малом 

фудбалу), затим семинара, литерарних сусрета и др.

 Нашу школу посећују истакнути уметници, претежно писци. Гости су нам, 

између осталих, били: Љубивоје Ршумовић, Душко Трифуновић, Недељко Попадић, 

Драган Лукић, Слободан Станишић, Милош Жутић, Градимир Стојковић, Драгомир 

Ћулафић, Добрица Ерић, Мира Алечковић.

 Крајем прошле школске године нашу школу посетио је министар просвете у 

Влади Републике Србије проф. др Јово Тодоровић и том приликом изјавио: „ Оно што 

сам код вас видео, превазилази сва моја очекивања. Просто немам речи! Све је овде 

задивљујуће. Имам утисак да је ваша школа већ ушла у 21. век. Све то што сте постигли 

очигледно је резултат  једног озбиљног и упорног рада и залагања свих вас, почев од 

директора, преко осталих радника, до ученика првог разреда. Честитам!“

 Што се тиче школе у Доњем Нерадовцу, истуреног одељења наше школе, она је 

почела са радом давне 1905. године у једној приватној згради. Те прве године постојања 

имала је тридесетак ученика и учитеља Аћима.  У  тешким годинама  Првог светског рата
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није радила. Од 1918. деца уче у згради сеоске општине све до 1928, када школа добија 

сопствену зграду. Од свог рођења до 1983, кад постаје део наше школе, била је самостална. 

Једно време је, наиме, припадала Основној школи „Вук Караџић“, па Основној школи 

„Радоје Домановић“. У ходнику школе пажњу нарочито привлачи спомен - плоча са 

именима бораца погинулих у ослободилачким ратовима, која учи децу шта значи 

слобода једног народа и којом су је ценом њихови дедови и прадедови платили.

 Године 1994. знатно оронула, школа је реновирана, уређено двориште и у њему 

изграђена два лепа игралишта. Данас школа има четири  одељења  и 56 ученика, четири 

наставника разредне наставе и једног помоћног радника.

 Сви ми у Основној школи „Светозар Марковић“ у Врању имамо још много лепих 

планова. Намеравамо да наставимо са опремањем школе најсавременијим наставним 

средствима, да формирамо ботаничку башту, изградимо још по једно игралиште за мали 

фудбал и кошарку, као и да непрестано обогаћујемо и улепшавамо спољашност и 

унутрашњост школе. А све то, наравно,  уз помоћ шире друштвене заједнице и ђачких 

родитеља, са којима успешно сарађујемо.

                                                                                               Звонимир Дејановић, професор

                                                                                                      Миомир Дејановић, учитељ

(текст је из 1997. године)

Колектив ОШ „Светозар Марковић“ на прагу 21. века. 
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