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Основна школа “Страхиња Поповић” у Дворану после проведеног разматрања на 

седницама: Наставничког већа, одржаној 15.09.2015. године и Школског одбора од 

15.09.2015. године, доноси одлуку о усвајању Годишњег плана рада за школску 

2015/2016. годину. 

 Основна школа у Дворану основана је Одлуком Министарства Просвете и 

црквених послова Краљевине Србије 9. октобра 1892. године, Г бр. 762, на основу 

члана 13 Закона о основним школама. Школску општину чиниле су школска 

општина Дворанска и Школска општина Трмчарска. Школа је радила као 

четвороразредна школа готово без прекида у току минулих ратова, а обухватала је 

дораслу децу за школу ширег подручја и то насеља: Дворана, Петине, Пољака, 

Здравиња, Ловака, Станака, Сеземче, Трмчара, Модрице, Кобиља, па чак једно 

време и из Головода. 

 У току народноослободилачког рата школа у Дворану је паљена, али је врло 

брзо адаптирана за потребе извођења наставе. Од 1950. године Основна школа у 

Дворану почиње да прераста у осморазредну школу. 

 На заједничкој седници Наставничког већа и Школског одбора, одржаној 17. 

јануара 1963. године донесена је одлука да Основна школа у Дворану понесе име 

Страхиње Поповића, борца Расинског партизанског одреда погинулог 23. јула 

1942. године на Јастрепцу. 

 Од јуна 1984. године до септембра 1985. године трајала је реконструкција и 

надградња школе у Дворану. Шестог октобра 1985. године мештанима овог 

подручја са седам насељених места, свечано је предата на употребу нова, модерна и 

по савременим стандардима школска зграда. 

 Одлуком Владе Републике Србије о броју и просторном распореду основних 

школа у Републици, од 21. септембра 1994. године, (“Сл. Гласник РС” бр. 58/94), 

Основна школа “Страхиња Поповић” је остала са статусом самосталне 

осморазредне основне школе, у чијем саставу су и три издвојена одељења: у 

Здравињу, Модрици и Сеземчи. 

 У школској 2016/2017. години школа има уписаних 173 ученика 

распоређених у 15 одељења. У школи ради 43 радника од којих је 34 са високом 

стручном спремом. 

 Поред образовно-васпитног рада, Основна школа “Страхиња Поповић” у 

Дворану има значајну сарадњу са друштвеном средином, са здравственим, 

спортским, културним и другим институцијама, које доприносе ширем 

остваривању друштвене функције школе. 
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Објекти васпитно-образовног рада  

Врста објекта Број 
Ниво опремљености 

Опремљено Делимично 

Зграде (матична школа) 3 2 1 

Зграда Здравиње 1 1 - 

Зграда Модрица 1 1 - 

Зграда Сеземча 1 1 - 

Учионице (матична школа) 4 4 - 

Учионице Здравиње 3 3 - 

Учионице Модрица 2 2 - 

Учионице Сеземча 2 1 1 

Кабинети (матична школа) 8 3 5 

Радионица за ТО (матична школа) 1 1 - 

Кухиња Здравиње 1 - 1 

Спортски терени постоје у матичној школи (3), Здравињу (1) и у Сеземчи (1). 

 

ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 
Укупна површина простора изражена у квадратним метрима 

за централну школу и подручна одељења 

 

Централна школа у Дворану      1331,95 м
2 

Одељење у Здравињу        423,00 м
2 

Одељење у Модрици        180,00 м
2 

Одељење у Сеземчи        138,50 м
2 

     Свега:   2073,45 м
2 
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I – Матична  школа у Дворану 

1. Сутерен – котларница и угљенара        80.00 м
2 

2. Управне просторије – 4 одељења        59.05 м
2 

3. Приземље: 4 учионице + 1 припремно одељење, хол, 

    ходник и WЦ        404,43 м
2 

4. Спрат   4 учионице + 1 припремно одељење, 

  кабинет за информатику , ходники WЦ     460,25 м
2 

     Свега:      1003,73 м
2 

 Централногрејањенаугаљ. 

 

II – Зградасале 

1. Сутерен – подрум           90.00 м
2 

2. Приземље: Сала (користисезафизичковапитање)     139.62 м
2 

  Свлачионице           19.63 м
2 

  Ходникидругаодељења        20.91 м
2 

     Свега:       270.16 м
2 

Централногрејањенаугаљ. 
 

III – Зградарадионице 

1. радионица             38.50 м
2 

2. Магацин               7.50 м
2 

3. Ходник               5.00 м
2 

4. Остава             19.25 м
2 

     Свега:        70.25 м
2 

 Грејањепећиманачврстогориво. 

 

ОДЕЉЕЊЕУЗДРАВИЊУ 

 

 -3 учионице 

 -1 канцеларија 

-2 ходника 

-1 трпезарија 

-1 магацин 

-3 WЦ-а   

Свега:  423 м
2 

 Централногрејањенаугаљ. 
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ОДЕЉЕЊЕУМОДРИЦИ 

 -2 учионице 

 -1 канцеларија 

 -1 ходник 

 -1 WЦ   

 Свега  180,94 м
2
 

  Грејањепећиманачврстогориво. 

 

ОДЕЉЕЊЕУСЕЗЕМЧИ 

 -2учионице 

 -1 ходник 

-1 канцеларија 

 -3 WЦ   

  Свега  138,50 м
2
 

Грејање пећима на чврсто гориво. 

 

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ 

 

 1. Школа у Дворану  148 ари 

 2. Одељење у Здравињу  48  ари 

 3. Одељење у Модрици   14  ари 

 4. Одељење у Сеземчи   25  ар  

Свега: 235 ари 

 

 У оквиру школског дворишта у Дворану налази се игралиште за кошарку и мали 

фудбал. Остали простор су зелене површине и парковски простор. Школа 

располаже и обрадивим земљиштем у површни од 167 ари. 

 У одељењу у Здравињу у оквиру школског дворишта налази се кошаркашко 

игралиште а остали део је уређени простор. У одељењима Модрица и Сеземча 

дворишта се користе као игралишта а мање је уређеног простора. 
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Кадровски услови рада 

 

Правилником о измени и допунама правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања 

школа је у претходној школској години претрпела драстичне промене у броју 

запослених. Конкретно, секретар, педагог и шеф рачуноводства суод школске 

2015/2016. години на 50% норме. Педагог ради у 3 школе, секретар у две- што 

додатно отежава рад школе. Школа је од октобра 2016. добила 37% стручног 

сарадника библиотекара. 

1.1. Директор школе 

Име и 

презиме 
Функција 

Ст. стр. 

спр. 
Струка Радни 

стаж 
Обим 

 

Драгица 

Стајковић 

Директор Висока 

Проф. 

разредне 

наставе 

22 100% 

 

 

Стручни сарадник 

 

Име и 

презиме 

Функција 
Ст. стр. 

спр. 
Струка Радни 

стаж 
Обим 

Марина 

Вујанац 
Педагог Висока Педагог 6 50% 

Ивана 

Ранковић 
Библио

текар 
Висока 

Проф. 

Разредн

е настве 

 37% 
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Административно и помоћно-техничко особље 

Ред

. 

бр. 

Име и 

презиме 

Радно место по 

систематизацији 

Ст. 

стр. 

спр. 

Радни 

стаж 
Обим 

1. Весна 

Мијатовић 
секретар школе ВСС  50% 

2. Вера 

Агатоновић 

Књиговођа/спремачи

ца 
ССС 29 100% 

3. Златибор 

Агатоновић 
Домар КВ 32 100% 

4. Гордана 

Обрадовић 
Спремачица ОС 16 100% 

5. Драган 

Миленковић 

Домар/Помоћни 

радник 
ССС 29 100% 

6. Драган 

Обрадовић 
Домар/ ОС  100% 

7. Јадранка 

Лукић 
Помоћни радник ОС 3 70% 

8. Горан 

Ђорђевић 

Домар/Помоћни 

радник 
ССС 28 100% 
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Преглед наставног кадра према квалификационој и старосној структури 

 

Ред

. 

бр. 

Име и презиме Стручна спрема 
Године  

стажа 

Године 

живота 

 

Норма 

у % 

1. Марија Миленковић Професор  разредне наставе 3 43 100 

2. Ивана Благојевић Професор  разредне наставе 19 43 100 

3. Дијана Костић Професор  разредне наставе 4 31 100 

4. Павица Вучковић Наставник разредне наставе 22 51 100 

5. Верица Обрадовић Наставник разредне наставе 22 53 100 

6. Сања Јовановић Професор  разредне наставе 4 30 100 

8. Душица Милићевић Професор  разредне наставе 20 46 100 

9. Драган Марковић Професор  разредне наставе 15 52 100 

10. Јасмина Ђорђевић Професор  разредне наставе 6 31 100 

11. Дарко Обрадовић Професор српског језика 11 37 100 

12. Ивана Јаковљевић Професор српског језика 13 38 50 

13. Драган Петковић Наставник енглеског језика 37 63 100 

14. Звонко Ћирић Професор ликовне културе 11 37 20 

15. Иван Ђукић Професор  музичке културе 11 36 30 

16. Ненад Стефановић Професор историје 18 47 30 

17. Никола Збиљић Професор историје 4 28 25 

18. Миладин Макрагић Професор физике 22 57 50 

19. Жаклина Живковић Професор математике 15 47 130 

20. Наташа Гогић Професор географије 7 39 40 

21. Маријана Радивојевић Професор географије  35 15 

22. Светлана Лабан Професор биологије 22 48 60 

23. Бојан Стаменовић  Професор техничког образовања 20 49 90 

24. Драган Лазић Професор физичког васпитања 17 43 75 

25. Милисав Милићевић Професор хемије 16 44 35 

26. Ивана Кричак Професор енглеског језика 8 38 55 

27. Младен Петровић Професор немачког језика 2 26 65 

28. Слободан Маринковић Вероучитељ 2 25 60 

29. Александра 

Миловановић 
Професор ликовне културе 8 39 

15 

30. Иван Станојевић Професор музичке културе 12 35 10 

31. Петар Гајић Професор физичког васпитања 1 28 15 
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Бројно стање ученика и одељења по разредима 

Чиста одељења 

  Место 
I II III IV Свега 

Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч 

Дворане 1 11 1 9 1 11 1 5 4 36 

Здравиње       1 4 1 4 

Место 
V VI VII VIII Свега 

Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. 

Дворане 1 16 2 29 2 28 1 22 6 94 

Укупно у чистим одељењима 134 ученика 

Укупно у матичној школи  130  ученика 

 

         Комбинована одељења 

Здравиње 
I – III Свега 

5 – 7 12 

 

Модрица 
 I – III  II – IV Свега 

5 – 5 5 - 7 22 

 

Сеземча 
I – II Свега 

3-3 6 

 

Ученици су распоређени у комбинацији I и III, II и IV разред,I и  II разред. 

 

Број ученика млађих разреда по одељењима: 

 Дворане  37 

 Здравиње  16 

 Модрица  21 

 Сеземча  6 

Укупно           79 

 Дворане Здравиње Модрица Сеземча Укупно 

1.разред 12 5 5 3 25 

2.разред 9 - 5 3 17 

3.разред 11 7 5  23 

4.разред 5 4 7  16 

Укупно 37 16 22 6 81 

 

Укупно у комбинованим одељењима 40 ученика 

У млађим разредима (I-IV) има 81 ученика 

Устаријимразредима (V-VIII) има 95 ученика 

Овајбројученикајераспоређену 15одељења 

Ушколиимаукупно 176 ученика. 
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Септембар 

Пријем ђака првака у школу 

Остваривање плана културних активности за месец септембар, започето је 

пријемом ђака првака 01. септембра. У централној школи, као и у подручним 

одељењима, овај дан обележен је пригодним програмом добродошлице који су 

приредили ученици од другог до четвртог разреда у сарадњи и уз помоћ наставника 

разредне наставе као и педагога школе. У овој школској години уписана су 25 

првака у 4 одељења. Приредби је присуствовао Иван Анђелић, Начелниг Града 

Крушевца. 

 

Октобар 

 

 Обележавање дечје недеље 

Наставници разредне наставе обележили су Дечју недељу многобројним 

активностима у оквиру школе: 

У понедељак 03.10. одржана је радионица Права и обавезе, на којој су ученци 

упознати са Конвенцијом о дечијим правима. Ученици су упознати са ликовним и 

литерарним конкурсом планираним Годишљим планом рада на тему ''Другарство 

је...'' 

У уторак, 04.10. реализована је активност Замена улога наставник-ученик . И 

ученици и наставници су се добро снашли у новим улогама и једни од других 

нешто научили. Обзиром да се ова активност по први пут реализује искуства су 

позитивна и заклјучак је да треба поновити и следеће године. 

У среду, 05.10. је био спортски дан, организован је јесењи крос. 

У четвртак, 06.10.  у централној школи, као и у подручним одељењима, одржан је 

маскенбал. У централној школи, церемонији маскенбала придружила су се и  деца 

из предшколске установе ''Ната Вељковић''. 

У петак, 07.10.  наставници у школи у Дворану и у Модрици организовали су 

приредбу поводом пријема првака у Дечији савез. У стварању и извођењу приредбе 

учествовали су ученици другог, трећег и четвртог разреда.  

Током дечје недеље текла је хуманитарна акција Друг-другу, у којој су ученици 

сакупљали помоћ и обезбедили средсва за другаре којима је помоћ потребна. На 

овај начин ученици су упућени да негују емпатију, као и моралне вредности. 
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Амбијентална настава 

Ученици трећег разреда Основне школе „ Страхиња Поповић“ у Дворану и 

издвојеног одељења из Здравиња  посетили су  кројачку радионицу  Legance у 

истом месту. Повод ове посете био је амбијентално учење из природе и друштва , 

како би ученици видели чиме се људи баве. 

 Група ученика из Здравиња која је до кројачке радње дошла аутобусом 

причала је осталим ученицима о услугама  које су им пружене у аутобусу- услужна 

делатност. У радионици  власника Бојана Пецића , ученици су могли на лицу места 

да виде пут од материјала до готовог производа- производна делатност. Код 

појединих ученика се пробудила и жеља  да када порасту и сами постану кројачи. 

Радници које смо затекли на свом радном задатку су показивали ученицима како и 

шта они раде на својим машинама. Све то је заголицало дечју машту , знатижељу , 

па је из њихових уста потекло мноштво питања и закључака: Шта је овде 

материјала! То сигурно много кошта!  Одакле су вам метеријали?Где продајете 

робу? Како кројите? Како правите џеп? Колико вам времена треба да сашијете 

једну јакну? 

 Према речима учитељице Душице Милићевић ово није једини час где њени 

ученици уче ван учионице. Она је са својим ђацима посетила стару воденицу у 

Петини која и данас меље жито, радионицу за прављење намештаја од дрвета и 

друге производне објекте. 

 Деци је овакав вид учења занимљив  и представља својеврстан вид 

професионалне оријентације ученика од малих ногу. 

 
 

Сајам здраве хране (11. по реду) 

У петак 14. Октобра организован је тематски дан на тему ''Здрава исхрана''. Цела 

манифестација је одржана у матичној школи где су учествовали ученици матичне 

школе и издвојених одељења из Здравиња, Модрице и Сеземче. Тематски дан је 

замишљен, а затим и реализован кроз  низ различитих активности: ликовна 

радионица, квиз знања, радионица прављења воћне алате, здраве ужине, 

активности на пољу физичког васпитања, приредба и на крају послужење ученика 

и родитеља. Свеукупно сагледано може да се закључи да је тематски дан био добро 
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осмишљен, успешно организован, деци интресантан, а родитељи су били 

равноправни партнери у реализацији ових активности. 

 

 

Обележен Европски дан борбе против трговине људима 

Часови грађанског васпитања имају за циљ да упознају ученике са мноштвом 

проблема који се појављују у друштву у коме  живимо и начинима њиховог 

решења, да им се укаже на дечија права и могућност њиховог остваривања, да 

науче ученике толеранцији и прихватању других без дискриминације, предрасуда и 

насиља, да ослободе ученике да износе своје мишљење, као и да се забаве и друже. 

Већи део рада обавља се у виду дискусија, радионица, приказивања кратких 

поучних филмова и израда паноа на задату тему. 

Наша школа обележила је Европски дан борбе против трговине људама 18.октобра. 

Спроведено је неколико активности у циљу осветљавања овог проблема. Ученици 

су урадили пано на тему„ СТОП ТРГОВИНИ ЉУДИМА“. 

Њихов циљ био је да скрену пажњу на проблем који постоји око нас, да схватимо 

да трговац и жртва може бити свако. 

 

Мађионичарска представа 

17.10.2016. у школи је гостовао Миле Кондор. Интерактивна представа је забавила 

ученике млађих разреда и предшколце, а рабат од представе је искоришћен за 

побољшање конфигурације једног рачунара за потребе педагога и библиотекара. 

 

Рад у условима без грејања 

 3. Октобра школа је добила Мишљење Дирекције за урбанизам да котао не може 

да се поправи и да мора да се мења. Школа је ушла у поступак јавних набавки 

малих вредности. Часови су били скраћени све време трајања ванредне ситуације, у 

учионицама су постављане грејалице и калолифери, али то није задовољавало 
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потребе, тако да су ученици седели у јакнама, по учионицама се појавила буђ. 

Целокупан посао је завршен 27. новембра и са нормалним радом кренуло се 28. 

новембра 2016. Године.  

 

Новембар 

Од 14. Новембра до 1. Децембра извршена је нова систематизација радних места, 

тако да је домар Златибор Агатоновић радио у издвојеном одељењу у Сеземчи, а 

радник на одржавању хигијене Горан Ђорђевић је радио пуно радно време у 

матичној школи. 

 

Обележен Дан толеранције- 16.НОВЕМБАР 

 

  

ОШ „Страхиња Поповић“кроз редовну наставу и 

разне ваннаставне и ван школске активности 

утиче на развој толеранције код својих ученика. У 

току школске године ученици се укључују  у 

различите облике радњи које подстичу 

толерантност, дружељубивост, солидарност и 

неговање правог пријатељства. 

Међународни дан толеранције је и ове године 

обележен у нашој школи кроз различите 

активности ученика. Ученици осмог разреда 

израдили су веома занимљив и ефектан пано у вези са толеранцијом који је постављен у холу 

школе. Ученици су на тај начин укратко истакли шта је толеранција. 

 

 Поштујте свога друга и другарицу иако сте различити и не слажете се баш увек. 

Уважите њихово мишљење и прихватите њихов предлог. Толеранција није да све 

мора да буде  како ви хоћете! Пронађите средину између ваших различитости и 

играјте се, учите и растите заједно, биће вам много лепше него да се свађате! 

 Толеранција не значи да је све свима дозвољено, већ да сви имају иста права! Међу 

вама треба да влада толеранција  без обзира на боју  коже, верску  припадност,  

језичке  разлике. 

 Толеранција се учи, једнако као математика или било који други  предмет у школи. 

Замолите  ваше родитеље, баке и деке, васпитачице и учитељице у школи, другаре и 

све остале да вас уче толеранцији за ваше  добро  сада и сутра. 

 Немојте бити нетолерантни према  другарима, јер сваки ваш лош поступак вређа 

вашег  другара! Може се десити да и вама другар врати истом мером! 

 Желите ли и ви да будете несрећни? Сигурно не, зато немојте да  другима радите оно 

што не желите да се вама дешава! Али не само зато давинебудетеповређени! 

Требадазнатедасениколепонеосећакадгадругивређа! 

 Толеранција  значи  да оно што мимислимо, верујемо или ценимо није обавезно боље 

од  онога   што мисле, верују или цене  други  људи. Она  је средство којим се може 
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изградити  ненасилно друштво. Толеранцијасеодносина: другељуде, 

другачијаверовања, идејеилиначинживота. 

 Толерантношћу  постајемо  свесни  да  је  разноликост  људско богатство. Учећи о 

другима постајемо толерантни  према ономе  што је  различито. На тај начин, у 

друштву у коме се различитости прожимају, изграђује се поверење и заједништво. 

 Нето леранција је недостатак поштовања за  туђе навике и веровања. Откривасе у 

томе што неко није вољан да допусти  другима људима  да  се  понашају надругачији 

начин или  имају  другачије мишљења. 

 Бити толерантан значи бити слободан, чврсто се држати својих уверења и прихватати 

да се и други држе својих. То значи прихватање чињенице да су људска бића природно 

различита у ситуацијама, говору, понашању и вредностима и да имају право да живе у 

миру и онакви какви јесу. Свако има право на различитост. Наша права су једнака 

правима других. 

Покушајмо да толеранцијом учинимо живот  лепшим, покушајмо да 

размислимо пре него што нешто кажемо, разумемо друге, као и да уживамо у 

различитим  мишљењима  људи, нешто научимо из њих, а не да се само 

тврдоглаво држимо својих! 

 

Угледни час у Музеју 

Утврђивање наставне јединице ''Наше наслеђе'' у 3. Разреду наставница Ивана 

Благојевић је реализовала у крушевачком Народном музеју  са ученицима трећег 

разреда из Модрице и Дворане. Час је започео тако што су ученици извлачили 

стикере на којима су били исписани појмови који значе неку врсту сведока 

прошлости. Ученици су требали да препознају да ли појам припада писаним 

изворима, усменим изворима, материјалним изворима и стикер су лепили када би 

добили потврду да су на право место определили стикер. Одговор на питање Где се 

чувају сведоци прошлости? даје најаву за кустоса музеја који ученицима даје 

основне информације о Народном музеју у Крушевцу. 

У следећем делу часа наставница дели ученике у тимове, даје упутства за рад 

тимова: сваки тим добија ''ДЕТЕКТИВСКО ПИСМО'', на основу података у 

писму тимови иду у потрагу за тајним предметом  у музеју, враћају се у Велику 

салу музеја и попуњавају ''МУЗЕЈСКИ КАРТОН''. У попуњавању картона 

ученици користе помоћ кустоса музеја која ученицима пружа основне податке о 

предметима: тканица, сребрна чаша,ученичка  табла за писање, шешир.Након тога 

свака група кроз музејски картон упознаје остале са својим предметом и музејски 

картон лепи на табли. Наставница похваљује ученике за успешно обављен задатак 

и ученицима дели дипломе са називом ,,ДЕТЕКТИВ  У МУЗЕЈУ'' 

У завршном делу часа свака група добија наставни лист са сликом предмета и 

задатак да тимови  за сваки предмет испишу по пет карактеристика. Ученици 

завршавају наставни лист тако што се служе и подацима из музејских картона. 

Ученици су показали велико интересовање за овакав начин рада: амбијент 

прилагођен наставним садржајима, истраживачки задаци, једнака укљученост свих 
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ученика у рад. Кроз ову наставну јединицу искоришћени су ресурси нашег града, а 

музејски експонати су постали наставна средства који су олакшали разумевање 

наставне јединице. 

 

 

 

Децембар 

Избор ученика за награду ''Светосавски ученик 

Предлог Наставничког већа од 12. децембра 2016. године је да награду Светосавски 

ученик треба да понесе Сара Агатоновић, ученица 8. разреда. При избору 

Светосавског ученика Наставничко веће се руководило Извештајем комисије која 

је сачинила бодовну листу на којој су се нашли Сара Агатоновић и Михајло 

Стојановић. Сара је испунила критеријуме фонда за подстицање младих талената 

града Крушевца: 

1. Да је ученик завршног разреда, 

2. Да постиже континуиран(одличан) успех у току школовања, 

3. Да је ученик постигао надпросечне резултате у учењу и да је стекао једну од 

диплома за изузетан успех (носиоци награда на републичким такмичењима). 

Сара је у току школовања имала следеће резултате: 

У 5. разреду: - из биологије 2.место на општинском такмичењу 

- из биологије 3.место на окружном такмичењу 

У 7. разреду: - 1. Место на књ. олимпијади, општинско такмичење 

- 2. Место на књ. Олимпијади , окружно такмичење. 

Сара је активан члан културно уметничког друштва ''Бистрица'' тако да је један од 

носилаца програма у КУДу, али у програмима које организује школа.Сара је на 

овим активностима добила један поен. 


