Основна школа „Свети Сава“, Врчин
29. новембра 15, 11224 Врчин
тел: +381 11 8053467;8055527;8055285
факс: +381 11 8056016
www.os-svetisava.edu.rs
e-mail: os-svsava@mts.rs
ПИБ: 101953139 мат. бр: 07035233 шиф. дел: 8520

Добро дошли у Основну школу „Свети Сава“
Ослушкујући Ваше жеље и захтеве будућности, радимо у интeресу ученика.
Усавршавамо се, прилагођавамо и користимо савремене трендове у образовању.
Остварујемо сараднички однос са културним институцијама, научним установама,
локалном заједницом и школама у окружењу. Колектив са великим искуством на прави
начин води и усмерава децу.
Ценимо и развијамо искреност, упорност, толерантност и поштовање.
Подстичемо радозналост, истраживачки дух, креативност и жељу за знањем.
Трудимо се да наша школа буде место у коме деца и родитељи радо бораве.
ДРАГО НАМ ЈЕ ДА СТЕ ДЕО НАШЕ ВЕЛИКЕ ПОРОДИЦЕ!
Порука директора и колектива школе.

Да бисмо што лакше дошли до циља, трудимо се да:









РАЗВИЈЕМО ШКОЛУ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА САВРЕМЕНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ
ОБРАЗОВАЊА И ПОТРЕБАМА ДРУШТВА.
ОМОГУЋАВАМО НАСТАВНИЦИМА ШКОЛЕ СТАЛАН НАПРЕДАК, РАЗВОЈ И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ.
РАЗВИЈАМО ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ИЗМЕЂУ РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ.
МОЛИМО ВАС РАЗГОВАРАЈТЕ СА ВАШОМ ДЕЦОМ, УКАЖИТЕ ИМ НА
ПОТРЕБУ ДА СЕ САЧУВА И СВАКОДНЕВНО ОПЛЕМЕЊУЈЕ ШКОЛСКИ
ПРОСТОР У КОМЕ УЧИМО И ПРОВОДИМО ВЕЛИКИ ДЕО ДАНА ЈЕР НА ТАЈ
НАЧИН УТИЧЕМО НА СТВАРАЊЕ ДОБРЕ АТМОСФЕРЕ И ПОКАЗУЈЕМО ДА
НАМ ЈЕ СТАЛО ДО БУДУЋНОСТИ.
УПУТИТЕ ИХ НА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА КОЈА СУ ВАЖАН ДЕО СВАКОГ
ЦИВИЛИЗОВАНОГ ДРУШТВА, СВАКЕ УРЕЂЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. УПОЗОРИТЕ ИХ
НА МОГУЋЕ ОПАСНОСТИ КОЈЕ ПРЕТЕ ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА ОВИХ
ПРАВИЛА, САМОВОЉЕ И ЖЕЉЕ ЗА ДОКАЗИВАЊЕМ.
ДЕЦА НЕМАЈУ САМО ПРАВА ИМАЈУ И ОБАВЕЗЕ!
ПОШТОВАЊЕМ ОБАВЕЗА СТЕЋИ ЋЕМО СВА ПРАВА КОЈА ЗАСЛУЖУЈЕМО
КАО ПОЈЕДИНЦИ И ДРУШТВО!

Ваша је обевеза да пратите рад Вашег детета, сарађујете са наставницима и редовно присуствујете
родитељским састанцима.
И ове школске године строго је забрањено коришћење мобилних телефона, слање СМС порука,
симулирање звука школског звона, снимање и фотографисање без претходног одобрења за време
наставе. Мобилне телефоне, таблете и друге савремене електронске уређаје ученици могу користити
током часа у едукативне сврхе и уз дозволу наставника. Свака злоупотреба савремене технике и
технологије третираће се као вид насиља и школа ће бити принуђена да поступа у складу са законском
регулативом.
Родитељи су узор својој деци. Моделе понашања код куће деца преносе у школу!

УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЉИ У ШКОЛУ ТРЕБА ДА ДОЛАЗЕ ПРИКЛАДНО
ОДЕВЕНИ, ДА ВОДЕ РАЧУНА О ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ И ХИГИЈЕНИ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ У
ЦЕЛИНИ. ПРАВИЛА О ОБЛАЧЕЊУ ВЕЋ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У МНОГИМ ЈАВНИМ И КУЛТУРНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА.
И ТО СЕ УЧИ, ЗАР НЕ.
Поштовани родитељи,
Тачност је врлина! Тачност нам помаже да се боље припремимо и организујемо.
Организован човек има више времена за све.
ПОЗИВАМО ВАС ДА ПОГЛЕДАТЕ САЈТ НАШЕ ШКОЛЕ!
www: os-svetisava.edu.rs
Трудимо се да Вас благовремено обавештавамо о свим новостима, акцијама и плановима за будућност.
Укључите се и Ви! Пишите нам, предлажите, критикујте и похвалите када то заслужимо.
e-mail: os-svsava@mts.rs
Заједничким трудом успели смо да помоћу ђачког динара оплеменимо школски простор. Молимо Вас да у
акцији прикупљања ђачког динара заједно истрајемо до краја школске године.
Надамо се да ћете сопственом активношћу допринети кавлитетнијем извођењу наставе у оним областима
у којима сте стручни, као и да ћете личним залагањем у акцијама уређења школског простора и дворишта
утицати на унапређење школског живота. Очекујемо пуну сарадњу и да заједничким радом постижемо
изузетне успехе
Трудимо се да пратећи технолошки развој и напретке у комуникационим технологијама опремамо
школски простор савременом опремом тако да је школа максимално дигитално опремљена: свака
учионица има брзу интернет конекцију, бим пројектор и интерактивну таблу, чиме је обезбеђено да
извођење наставе буде још квалитетније и да још боље и лакше остварујемо циљеве и задатке
образовања. Трудићемо се да Вас благовремено обавештавамо о напретку и активностима Ваше деце
путем e-mail/а. Како бисмо ову активност успешно реализовали, молимо Вас да попуните потребне
податке, у свим обрасцима код одељењског старешине.
Потенцирамо читалаштво, спорт и здраве начине живота, а пројектима које реализујемо у школи
постављене циљеве лако остварујемо: Међународни пројекат „Превенција ризичног понашања кроз спорт
и едукацију“ – „До успеха, заједно!“; „Подршка Европске Уније Србији у управљању миграцијама –
Мадад 2“; „Професионална оријентација“; Пројекат Еrazmus – „Имплементација икт алата и иновативних
наставних метода у школи“ у оквиру програма фондације Тempus; „Превенција гојазности код ученика“;
„Заштита ученика од злоупотребе интернета“;„2000 дигиталних учионица“; „Изабери боју и рециклирај“;
„Еко Ора“; „Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама Републике Србије“; „Селфи“
(дигиталне компетенције у оквиру Европске комисије); „Школа без насиља“; Пројекат „Основи
безбедности деце“; „Електронски дневник – ес Дневник“, МПНТР; „Потрошач сам, желим да знам“;
ТIMSS истраживање (Тrends in International Mathematics and Science Study), пројекат Међународног
удружења за евалуацију образовних постигнућа; „Промоција и развој женског спорта у Србији“.
Са жељом да наредне године учења и дружења буду на обострано задовољство

ХВАЛА ВАМ!

У Врчину,
01. 09. 2020. године

Директор
Добрица Синђелић

