


  Школа са дугогодишњом традицијом на 
пословима васпитања и образовања;

 Мисија наше школе је пружање квалитетног 
образовања и васпитања сваком ученику, 
развијање свести о правима и одговорностима, 
неговање међусобног разумевања и уважавања, 
уливање личног самопоуздања;



 Наша визија је да будемо школа у којој ће настава 
бити интересантна, ефикасна, квалитетна, 
прилагођена потребама и интересовањима 
ученика;

 Трудимо се да на најбољи начин искористимо све 
потенцијале ученика и да сарадња са родитељима 
буде на највишем нивоу;

 Снага наше школе је у стручно заступљеној 
настави;



НАСТАВА У НАШОЈ ШКОЛИ СЕ ОДРЖАВА У 15 
УЧИОНИЦА



ИНФОРМАТИЧКИ КАБИНЕТ ИМА 25 УМРЕЖЕНИХ 
РАЧУНАРА И 24 ЧАСА НЕОГРАНИЧЕН ПРИСТУП 
ИНТЕРНЕTУ



ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА ЈЕ МЕСТО ГДЕ ЋЕ 
УЧЕНИЦИ ПРОНАЋИ ОБАВЕЗНУ ЛЕКТИРУ, 
АЛИ И ДРУГУ ЗАНИМЉИВУ ЛИТЕРАТУРУ.
ЦИЦ!  

Aл' се небо осмиeва, 

Ал' се река плави, 

А рибарче у чун снива 

Јасно кô на јави.  

Он итнуо удичицу, 

Рибицу је стекô, 

Метнуо на жеравицу, 

Па је тако пекô. 

 

„Жеравицо, де се труди, 

Немој тако споро.“  

Рибица му веће руди, 

Готова је скоро. 

 

Руди риба — јоште мало — 

Сад му је печена, 

Срце му се заиграло: 

„Амо сад, милена! 

Доле ћемо јако сести, 

Ал' ће да се слади, 

Морô би те, рибо, јести 

И да није глади.“  

 Па је узе, па њом брже 

Да примакне к усти, 

Чун се љуљну, он се трже, 

Оде санак пусти. 

   Бранко Радичевић



НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У 
ДВЕ МАЛЕ И ЈЕДНОЈ ВЕЛИКОЈ САЛИ





КАБИНЕТИ СУ ОПРЕМЉЕНИ САВРЕМЕНИМ 
НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА КОЈА ДЕЦА 
КОРИСТЕ НА ЧАСОВИМА

Кабинет физике



КАБИНЕТ МУЗИЧКОГ



КАБИНЕТ ТО-А



РЕЗУЛТАТ РАДА НА ЧАСУ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ЈЕ 
ЕКОЛОШКИ КУТАК

КОЈИ СУ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ УРАДИЛИ СА СВОЈИМ 
ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИКОМ

Школске 2010/2011.године 
ученици су освојили :
1 прво место на 
општинском такмичењу
1 треће место на окружном 
такмичењу 



КАБИНЕТ БИОЛОГИЈЕ





НАША ШКОЛА ВЕЛИКУ ПАЖЊУ ПОКЛАЊА И ВАННАСТАВНИМ 
АКТИВНОСТИМА. У ШКОЛИ РАДЕ СЛЕДЕЋЕ СЕКЦИЈЕ: ДРАМСКА, 
ЛИКОВНА, РЕЦИТАТОРСКА, БИОЛОШКА, ВИШЕ СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА, 
МАТЕМАТИЧКА, СЕКЦИЈА ИЗ ФИЗИКЕ,ХЕМИЈЕ...

Драмска секција



ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

На  ликовном конкурсу “Мајски 
салон ” ученика борске општине 
2010. године. ученица наше школе  
Миљана Тешовић  освојила је прво 
место



РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 Ученица наше школе је 
школске 2009/2010.год 
освојила је 2.место на 
окружном такмичењу 



БИОЛОШКА СЕКЦИЈА 
 Ученици наше школе  су 

на такмичењу из 
биологије школске 
2009/2010.год.постигли 
следеће резултате:

 2 прва места на 
општинском такмичењу

 1 друго  на општинском 
такмичењу

 1 треће место на 
окружном такмичењу

 Школске 
2010/2011.године

 1 прво и 4 трећа места на 
општинском такмичењу

 1 друго место на 
окружном такмичењу



ВИШЕ СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА
 Ученици наше школе  

су на такмичењу у 
кошарци школске 
2009/2010.год.постигл
и следеће резултате:

 1 прво место на 
општинском 
такмичењу

 1 друго место на 
општинском 
такмичењу

 1 прво место на 
окружном такмичењу

 пето место на 
републичком такмичењ

 Школске 
2010/2011.год.

 1 друго и 1 треће 
место на

општинском такмичењу 



 Ученици наше школе  
су на такмичењу у  
фудбалу школске 
2009/2010.год.постигл
и следеће резултате:

 2 друга места на 
општинском 
такмичењу

 Школске 
2010/2011.год.

 1 треће место на 
општинском 
такмичењу 



МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА
 Ученици наше школе  

су на такмичењу из 
математике школске 
2009/2010.год.постигл
и следеће резултате:

 1 прво место на 
општинском 
такмичењу

 3 друга места на 
општинском 
такмичењу

 1 треће место на 
општинском 
такмичењу

 2 трећа места на 
окружном такмичењу

 Школске 
2010/2011.год.

 3 друга места  
општинском 
такмичењу



СЕКЦИЈА ИЗ ФИЗИКЕ

 Ученици наше школе  
су на такмичењу из 
физике 
школске2009/2010.год.
постигли следеће 
резултате:

 6 ученика учествовала 
на школском 
такмичењу

 2 ученика учествовала  
на окружном 
такмичењу

 Школске 
2010/2011.год.

 1 прво и 4 трећа места 
на општинском 
такмичењу

 1 друго место на 
окружном такмичењу



СЕКЦИЈА ИЗ ХЕМИЈЕ
 Ученици наше школе  

су на такмичењу из 
хемије 
школске2009/2010.год.
постигли следеће 
резултате:

 1 друго место на 
општинском 
такмичењу

 1 треће место на 
општинском 
такмичењу

 1 прво место на 
окружном такмичењу

 1 треће место на 
окружном такмичењу

 7 место на 
републичком 
такмичењу



СЕКЦИЈА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
 Школске  2010/2011. на 

Републичкој смотри 
,ученик наше школе 
Петровић Стефан, освојио 
је треће место. 





БЕЗБЕДНОСТ ШКОЛЕ ЈЕ ЗНАЧАЈНО ПОБОЉШАНА ПОСТАВЉАЊЕМ  16 КАМЕРА 
ЗА ВИДЕО НАДЗОР.5 КАМЕРА КОЈЕ ПОКРИВАЈУ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ И 11 
КАМЕРА КОЈЕ ПОКРИВАЈУ УНУТРАШЊОСТ ЗГРАДЕ. ВИДЕО НАДЗОРОМ ЈЕ 
ПОКРИВЕНА КОМПЛЕТНА УНУТРАШЊОСТ ШКОЛЕ, ИЗУЗЕВ  УЧИОНИЦА И 
ТОАЛЕТА.



ВИДЕО НАДЗОРОМ ЈЕ ПОКРИВЕНО КОМПЛЕТНО 
ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ (ПЛАТО ИСПРЕД УЛАЗА, СВИ 
СПОРТСКИ ТЕРЕНИ)



У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У 
ШКОЛИ, ОГРАЂЕНО ЈЕ ЦЕЛОКУПНО ШКОЛСКО 
ДВОРИШТЕ



ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ШКОЛЕ У 
ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ ДОПРИНОСИ ДА 
БЕЗЕБЕДНОСТ ДЕЦЕ БУДЕ НА 
НАЈВИШЕМ МОГУЋЕМ НИВОУ.ТИМ БРОЈИ 
6 ЧЛАНОВА.ЧЛАНОВИ ТИМА СУ 
СВАКОДНЕВНО ПРИСУТНИ У ШКОЛИ У 
ОБЕ СМЕНЕ.



ВЕЋОЈ БЕЗБЕДНОСТИ У НАШОЈ ШКОЛИ ДОПРИНОСИ 
СВОЈИМ РАДОМ И СТАЛНИМ ПРИСУСТВОМ ШКОЛСКИ 

ПОЛИЦАЈАЦ

Предност наше школе је и та што се непосредно у 
близини наше школе налази аутобуско стајалиште, тако 
да деца која до школе долазе превозом не морају да 
прелазе улицу како би дошла до школе.





СТРУЧНУ СЛУЖБУ У НАШОЈ ШКОЛИ  ЧИНЕ:

Педагог: Вукица Милићевић Психолог: Ивана  Младеновић

Педагошки асистент: Јелена Антић



Планови за будућност

•Континуирано радимо на томе да се усавршавамо и побољшавамо услове у којима наши 
ученици бораве. Наставници школе редовно посећују семинаре за стручно усавршавање.
• Стално усвајање и примена нових метода рада омогућава квалитетнији и ефикаснији 
процес наставе. 
•Наша рачунарска учионица је опремљена лап-топ рачунаром и видео пројектором који ће 
олакшати деци усвајање компјутерских вештина.
• У 8 кабинета инсталирани су рачунари, које наставници користе у настави.
•Кабинет психолога и педагошког асистента прилагођен је за групни али и индивидуални 
рад са ученицима којима је то потребно.
•Наша школа је једна од ретких у граду која има и педагога и психолога у сталном радном 
односу, што има велики значај за образовно-васпитни рад са ученицима.



НЕФОРМАЛНА ГРУПА  “ КОЦКА ДО КОЦКИЦЕ ” КОЈУ ЧИНЕ 
НАСТАВНИЦИ ОШ” БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” РЕАЛИЗОВАЛА ЈЕ 
ПРОЈЕКАТ “МЛАДИ СУ ЗАКОН” У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА 
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА И  ТАКО ОБЕЗБЕДИЛА СРЕДСТВА ЗА 
СРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА. ОВА АКТИВНОСТ ЈЕ САМО 
ЈЕДНА У НИЗУ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ СУ ПЛАНИРАНЕ  У ЦИЉУ 
ПРИБЛИЖАВАЊА ШКОЛЕ ДЕЦИ И ПОБОЉШАЊА  КВАЛИТЕТНОГ 
ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ У ШКОЛИ.



ВЕОМА ЈЕ ВАЖНО ДА ЗНАТЕ, ДА УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ ПОСТИЖУ 
ЗАПАЖЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ, НА 
ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ. ПРЕД ВАМА СУ 
ЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ СА ПОСЛЕДЊЕГ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА 
ИЗ СРПСКОГ И МАТЕМАТИКЕ , ОДРЖАНОГ ЈУНА 2011.ГОДИНЕ. 









Уколико према пребивалишту дете припада 
другој школи, важно је да

 најкасније до 1. фебруара 2012.године, 
поднесете захтев за упис детета у нашу 

школу

Контакт телефони:

•Директор школе:
 Петковић Радиша, 458-290
•Секретар школе:
 Цонић-Милошевић Маја, 428-881
•Е-мејл школе:

osbrankoradicevic@ open.telekom.rs

Уколико према пребивалишту дете припада 
другој школи, важно је да

 најкасније до 1. фебруара 2012.године, 
поднесете захтев за упис детета у нашу 

школу

Контакт телефони:

•Директор школе:
 Петковић Радиша, 458-290
•Секретар школе:
 Цонић-Милошевић Маја, 428-881
•Е-мејл школе:

osbrankoradicevic@ open.telekom.rs



ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ДА БИСТЕ ДЕТЕ УПИСАЛИ У 
ШКОЛУ?

•оверена копија извода из матичне књиге рођених
•потврда или уверење о извршеном лекарском 
прегледу
•уверење из предшколске установе (накнадно 
доставити)
•потврда о пребивалишту или копија личне карте 
родитеља или старатеља

ДОБРОДОШЛИ ПРВАЦИ !!!
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