
ОШ „Свети Сава“ Врчин 

 

Врчин је подавалско село које броји око 10.000 становника и једно је од највећих села у Србији. 

Иако се налази 20 км од центра Београда због идеалног географског и саобраћајног положаја из 

Врчина до центра града  се стиже брже него са неких периферних насеља Београда. За разлику од 

Београда у Врчину влада мир, без саобраћајних гужви, чист ваздух и лепа природа. Врчин има 

здраву средину великих потенцијала, са могућношћу привредног и економског развоја 

захваљујући између осталог и одличној комуникацији са Београдом. Код младих доминира 

опредељење да се школују, а затим и да  раде у Београду, где већина становника Врчина и ради. 

 

                                                                  
 

 

Oснoвнa шкoлa у Врчину рaди преко 194 гoдинe и  почела је са радом 1827. године. 

Нaзив ''Мирoслaв Joвaнoвић Церoвац'' jе дoбилa 1958. гoдине, a сада носи назив ''Свети Сава''. 

Центар је  културних и спортских манифестација везаних за место и околину.  

Својим ученицима настојимо да створимо што боље услове за рад, што пријатнији амбијент и 

трудимо да у сваку школску годину уђемо што спремнији.  Још од почетка радова на 

реконструкцији школске зграде у центру села, настојали смо да се ученицима обезбеди што 

квалитетнији и већи простор.  

 

                        
 

 

Доградња и реконструкција централне школске зграде почела је 16.10.2004. године. Сви 

планирани грађевински радови друге фазе радова завршени су током 2012., 2013. и 2014.  године. 

Урађена је обједињена кровна конструкција над старим делом школе и новим дограђеним 

учионичким трактом ради заштите објекта од прокишњавања, уграђена је громобранска 

инсталација и грејачи за хоризонталне и вертикалне олуке, фасада и термоизолација на старом и 

дограђеном делу школе, као и алуминијумска фасадна столарија на шест нових учионица. 

Завршени су  радови на покривању дограђеног улазног хола са одводњавањем и уграђивањем 

алуминијумске фасадне столарије, урађена је  мрежна кишна канализација и  дренажа и израђени 



су  тротоари око објекта; урађена је нивелација школског дворишта и израда свих слојева  ради 

одводњавања атмосферске воде са платоа. 

  

                
 

                
 

Током лета 2014. године урађен је кров између фискултурне сале и старог дела школе, замењени 

су плафони у свим ходницима, окречени су,  и у свим ходницима су замењени подови; сва врата 

су окренута ка споља; свака просторија је добила интернет; потпуно је завршена хидрантска 

мрежа и реконструисан је биодиск. Добијањем новог видео надзора са 24 камере  школски и 

дворишни простор су у потпуности покривени. Школа има и потпуно уређен паркинг за 10-ак 

аутомобила радника школе, као и просторију за разговор с родитељима ученика.  Доста је рађено 

на уређењу зелених површина у школском дворишту. Терен у школском дворишту је обележен 

за кошарку и одбојку. Постављени су кошеви на терену као и   клупе.  Урађено је поновно 

асфалтирање  дворишта и уградња нових плоча. Школа сада располаже квадратуром од 3240 m2.  

 

                   
 



Веома битна је улога је и свечане сале, јер нам она омогућава боље услове за презентацију 

многобројних активности у којима су  ученици наше школе веома ангажовани.Опремљена је 

седиштима за публику, сценском завесом, разгласом, статичним микрофоном и микрофонима 

тзв. „бубицама“, као и бим пројектором. Такође је нашим ученицима на располагању савремена 

фискултурна сала са неопходним реквизитима, свлачионицама и справарницом. Учионице и 

кабинети су опремељене најсавременијим наставним средствима. Библиотека има адекватан  

простор за намену  и континуирано омогућава услове за што непосреднији и једноставнији 

приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација у циљу  развијањљ 

индивидуалне читалачке способности и креативности код ученика. Сада можемо слободно да 

констатујемо да је наша школа једна од уређенијих школа у Београду и Србији.   Сви до сада 

планирани грађевински радови су завршени. 

Током досадашњих грђевинских радова Град Београд је уложио новчана средства, a  сви ми 

заједно  -  родитељи, ђаци и колектив ове школе уложили смо заједничке напоре да то што имамо 

и сачувамо.  

             
    
 

Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине oкo 490 м2 и шкoлскoг 

двoриштa oд око 2000 м2. У сaмoj згрaди су две врлo прoстрaне и светле учиoнице са 

трпезаријом. У згради постоје још и зборница, трпезарија, тоалети за ученике и наставнике, као и 

службени стан у коме живи спремачица која је у пензији. Мaњи деo двoриштa  jе уређен у 

кoшaркaшкo и oдбojкaшкo игрaлиште. Изграђен је летњиковац, поправљена и окречена фасада и 

уграђен видео надзор. Нa већем делу двoриштa асфалтирано је  рукoметнo игрaлиште и 

игрaлиште за мaли фудбaл. Двориште има справе за вежбање на отвореном простору, клупе, 

љуљашке и  клацкалице. Урадили смо и ограду до главног пута у дужини од 40 метара, окречене 

су школске просторије и побољшан квалитет видео надзора уградњом укупно 10 камера. Сваке 

године сарадњом родитеља и школе ради се на санацији и улепшавању постојећег објекта. 

Асфалтиран је део између ограде и пута и урађен је потпорни зид у дужини од 50 метара изнад 

школског терена и 56 метара ограде око школске зграде, што укупно чини 106 метара ограде у 

подручној школи. Претходне школске обновљена је и санирана фасада  објекта у Доњој Мали. 

У току ове школске године захваљујући нашој општини успели смо најпре да оградимо 

двориште школе у дужини од 200 метара. Такође смо успели да подигнемо заштитну ограду око 

кошаркашког и у делу око рукометног терена. 

Успели смо да унутрашњост школе у потпуности реконструишемо. Заменили смо све сигналне 

инстлације, инсталације осветљења, прикључница, термичких потрошача, громобранске 

инсталације, разводне ормане, хобловање и лакирање паркета, замена керамике у кухињи, 

ходнику и купатилима, фарбање радијатора и цеви, фарбање врата и замена брава, квака и 

шилдова. Замена постојеће санитарије и бојлера. Замена спољних врата. Куповина 4 школска 

ормара. 

 



         
ОШ „Свети Сава“ – издвојено одељење „Доња Мала“ 

        

Школа има једну зграду у делу Врчина, тачније Рамницама. Тренутно се школа не користи.  

Током лета 2020. године, уз помоћ ГО Гроцка успели смо да зграду овог издвојеног одељења, 

након 42 године некоришћења, спасимо и отргнемо од заборава, пропадања и прокишњавања. 

Детаљно смо заменили преко 320м2 крова. Подашчана је комплетна кровна конструкција и 

урађени су олуци. Комплетно је реновирана фасада објекта. Још раније је уређено двориште 

постављањем металне ограде до улице и изградњом рукометног игралишта. Урађен је прикључак 

за воду, тј. чесма у дворишту школе. 

Планирамо да наставком радова комплетно заменимо мокре чворове и уредимо ентеријер како би 

објекат могао да се користи за образовно-васпитни рад. 

 

       
ОШ „Свети Сава“ - Издвојено одељење „Рамнице“ 

 

Сва три школска објекта имају јавну расвету, као и декоративно осветљење канделаберима.  

Шкoлски oбјeкти имају цeнтралнo грeјањe. Главна зграда сe грeјe на лож уље, а издвoјeнo 

oдeљeње  на гас. Oба oбјeкта сe снабдeвају водом из лoкалних вoдoвoда. Од 05.05.2008. године за 

превоз ученика користи се ђачки аутобус, који од тада редовно саобраћа. 

Одељења су распоређена у учионице које су безбедне за рад и квалитетно опремљене за 

извођење наставе.  Настава се изводи веома квалитетно и наставници са много труда, залагања и 

љубави раде са ученицима у редовној настави и ваннаставним активностима, а такође  настоје да 

мотивишу ученике и за учешће на такмичењима, тако да смо успели да постигнемо резултате 

којима смо врло задовољни, о чему најбоље сведоче управо постигнућа наших ученика на 

такмичењима. Наставници и помоћно особље дежурају на улазу у школу, у ходницима  и  

учионицама  и труде се да на тај начин дају свој допринос општој безбедности ученика. Све 

учионице су у потпуности опремљене савременим наставним средствима и одговарају захтевима 

савремене наставе. Учионице  су  простране, са довољно светлости. Опремљене су савременим 



наставним средствима, одговарајућим намештајем, са довољним бројем клупа и столица у односу 

на број ученика.  Сва постојећа  дидактичка средства се одржавају, чувају и допуњавају новим. 

Учионице имају паметну таблу, бим пројектор,  као и  интернет, разглас, кабловска, wireless. 

Свака просторија у школи је опремљена новим телекомуникацијским системом – рачунарска, 

телефонска, антенска мрежа. Школа је успела да угради АМРЕС интернет мрежу и да сада у 

целом објекту постоји wi-fi мрежа. 

Школа поседује потпуно нову ограду, рампу за инвалиде, аутоматску дојаву пожара, разглас, 

електронско звоно, дигитални сат, хидрантску мрежу. У делу дворишта испод вртића „Лане“ 

изграђен је противпожарни базен за хидрантску мрежу (72 кубика), као и пречишћивач отпадних 

вода.Такође је у кабинету за информатику, обезбеђен  је и рад на тридесет рачунарских места. 

Овим радовима заокружена је прича око уређења школе.  

Разредне старешине,  директор,  школски педагог, психолог, библиотекар и логопед 

свакодневним радом  утичу на проширивање свести ученика о постојећим правилима понашања 

у школи и неопходности њихове примене ради што бољег функционисања у постојећим 

условима рада. 

            
 

У нашој школи су заживели многи пројекти који су нам помогли у успостављању што боље 

комуникације на нивоу школе и ван ње, јер је комуникација вештина која се учи. Желимо да деца 

и сви ми научимо да редовно увиђамо сопствене грешке, да се међусобно што боље упознајемо и 

изграђујемо поверење, да што самосталније решавамо проблеме, без коришћења датих, готових 

решења. Желимо да заједно мењамо стереотипан начин мишљења, систем вредности и 

менталитет који негативно утиче на развој личности. Желимо да се не ћути у вези са насиљем, да 

се код свих развије одговорност и да га нико не толерише у било ком облику. Са циљем 

међусобног бољег упознавања матице и дијаспоре, од 2010. год. одвија се међународна сарадња 

наше школе са Српском гимназијом „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару у Румунији. Школске 

2014/15.год. успоставили смо сарадњу са школом у граду Деска у Мађарској, а од јуна 2016.год. 

успостављена је сарадња са ОШ „Тоне Чуфар“ у Марибору у Словенији. Такође је 2017/2018. 

школске године, остварена сарадња са ОШ „Свети Сава“ из Зворника у Републици Српској. 

Сарадња ученика и наставника наших школа допринеће стицању нових пријатељстава, усвајању 

и продубљивању нових знања. 

Наша школа може да буде поносна на пружање квалитетне наставе и ваннаставних активости, на 

спортске активности, уметничке области и међународну сарадњу.Ово редовно илуструјемо 

примерима који су дати у оквиру Примера добре праксе које штампамо сваке године.  

Можемо се похвалити и настојањима да код ученика подстакнемо креативност и да их активно 

укључимо у наставу, да на модеран начин упознају свет око себе, стичу нова знања и вештине. 

Увек уредне учионице, препуне цвећа, са маштовито уређеним паноима пружају им 



стимулативну средину за боравак и рад.  Захваљујући доброј опремљености ученици имају 

могућност да брзо и лако напредују, а наставницима је омогућен савремен приступ раду. Велика 

пажња се поклања препознавању и развијању талената ученика о чему сведоче освојене награде 

на бројним ликовним и литерарним конкурсима                                

Такође треба истаћи да школу процењујемо као пријатно и безбедно окружење за све. У пружању 

подршке ученицима, остварујемо континуирану и веома ефикасну сарадњу са породицама 

ученика. 

 Школа је предузела и одговарајуће мере подршке када је у питању израда ИОП-а, тако да се 

можемо похвалити добрим примерима инклузивне праксе. У школи постоје тимови за подршку 

ученицима који добро функционишу. Посвећује се пажња промоцији здравих стилова живота и 

функционише систем пружања подршке деци из осетљивих група 

Велики број учешћа на такмичењима и велики број освојених првих, других и трећих места као и 

разних награда само је још један показатељ да су наши ученици веома активни и ангажовани, а 

заједно са њима и њихови наставници. Захваљујући томе као и чињеници да смо школа у којој се 

стално „нешто дешава“ постали смо препознатљиви у локалној средини. 

Такође се можемо похвалити успешношћу реализације наставе на даљину. Пре приступања овом 

виду даљинског образовања проучили смо потребе ученика, захтеве наставног садржаја и 

ограничења наставника, настојећи да у центру пажње наставника остану резултати наставе. У 

планирању наставе на даљину осмишљени су добри начини праћења напредовања ученика и то 

за сваку тему у оквиру наставног програма, водећи рачуна о техничким могућностима породица 

и ученика. Учење на Microsoft Teams платформи омогућило је одржавање конференцијских 

видео часова (виртуелна учионица) што је допринело томе да ученици и наставници могу у исто 

време међусобно комуницирати током рада. Тако су наставници могли да процењују знања 

ученика, као и залагање током часа. Инсистирано је на  лекцијама које подстичу активну мисаону 

активност ученика, уз стављање акцента на асоцијативно учење, на евалуацију у циљу 

дијагностике и мотивације ученика, као и могућност дискусије и провере знања „уживо“. Без 

обзира да ли се вршило дописивање са ученицима, или користили видео и аудио позиви, 

настојало се да дискусија буде интерактивна. Најбитније је да смо кроз све видове заступљене 

комуникације успели да остваримо индивидуално повезивање, које је веома важно због процене 

како ученици раде уколико не постоји могућност да их видимо уживо. 

Желећи да се ојача и унапреди подршка ученицима одељењске старешине  наставници, стручни 

сарадници,  предузимају активности у циљу подстицања ученичких инцијатива, развијање 

емпатије и  одговорног односа према себи и другима, као и одговорног односа према околини 

кроз реализацију пројеката: „Изабери боју и рециклирај“; „Основи безбедности деце“, „Еразмус“, 

„Превенција насиља и злостављања путем информационо-комуникационих технологија“, „Живи 

здраво, храни се здраво“,  „Designforchange”, „Професионална оријентација“, као и учење 

кинеског језика. 

У нашој школи су  заживели пројекти „Школа без насиља“, који су нам помогли  у успостављању 

одличне комуникације на нивоу школе, јер је комуникација вештина која се учи. У наредном 

периоду планирана је реализација многобројних пројеката укључујући и међународну сарадњу, 

као и претходне школске године- са децом из Израела, у оквиру пројекта „До успеха заједно“ и 

ОШ „ Тоне Чуфар“ из Словеније  

Укључивање у пројекат  UNICEF-a  „Школа без насиља“ донеће нашој школи бољу 

комуникацију међу вршњацима и генерацијама. Плакету „Школе без насиља“ нашој школи 

уручили су  министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др. Томислав Јовановић и 

директор канцеларије UNICEF-a за Србију Мишел Сен Ло 18. 12. 2013.године.  Желимо да деца 

науче да увиђају сопствене грешке, да се међусобно добро упознају и изграде поверење, да 

самостално решавају проблеме, а не да им се нуде већ готова решења која прихватају без 

критичког размишљања. Желимо да заједно негујемо креативан начин мишљења, систем 



вредности и менталитет који позитивно утиче на развој личности. Желимо да се не ћути у вези са 

насиљем, да се код свих развије одговорност и да насиље нико не толерише у било ком облику.  

Школа је увек била и остала центар свих збивања у селу и  покретач је културно образовних и 

спортских активности. Активно учествује  у радним акцијама  и манифестацијама везаним за 

место и околину. Увек смо имали добру сарадњу са родитељима ученика, локалном заједницом 

као и са ГО Гроцка, Домом здравља у Гроцкој, библиотеком  „Илија Гарашанин“, Центром за 

социјални рад, ПУ „Лане“, Центром за културу у Гроцкој.  Успешну сарадњу остварујемо и са  

Спортско рекреативним центаром „Пионирски град“, Центром за културу Гроцка, Црвеним 

крстом Гроцка, фирмом „Еко Гроцка“, Авала инфо, ЈП Србија шуме и хотелом Авала, Градском 

управом града Београда- Секретеријат за послове комуналне полиције, робном кућом „Икеа“, 

Министарством здравља, Министарством омладине и спорта , ЛП „Паркинг сервисом“, 

Удружењем „Млади математичар“, полицијским инспектор за малолетничку деликвенцију, 

Клубом младих математичара „Архимедес“, позориштем „Пан Театар“, песником Мирославом 

Кокошаром, Основном музичком школом „Невена Поповић“, Градском управом града Београда – 

Секретаријат за саобраћај, Феријалним савезом Вождовца, , Пријатељима деце општине Гроцка, 

Кинеском амбасадом, Географским факултетом и Еколошком организацијом Avala Green Life, 

Плесним центром Врачар…. 

   

                           
       У току школске 2019/2020.године наша школа је од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја приликом екстерног вредновања, оцењена највишом оценом.   

 

Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта. Мото наше школе је реч, 

дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне које то нису нека буду заборављене. 

Желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања 

личности, у којој владају хармонични односи и сви се лепо осећају, а љубав треба да буде она 

покретачка снага којом све почиње. 

 

                                                                                                                                   Директор школе 

Добрица Синђелић 


