
Ми смо школа…

...у центру Шапца.

...до које се лако стиже из
свих делова града.

... која постоји преко 130
година, зграда школе је под
заштитом Завода за
заштиту споменика
културе. 

... која, као најстарија
основнообразовна установа  
у граду, негује добру
традицију образовно-
васпитног рада.

ВУКОВА ШКОЛА 

због

Пријавите дете за упис: 

Посетите нас на: 

http://www.osvukkaradzicsabac.edu.rs
https://www.facebook.com/osvukkaradzicsabac/

    • преко апликације 

еЗаказивање термина за упис и

тестирање детета у ОШ, 

путем које можете одабрати

жељени термин за упис, или:

    • позивом на број 015/341-537

радним данима од 12 до 15

часова.
 

дружења

другара учења

такмичењанаградних

екскурзија

великог дворишта
лепихучионица

занимљивих презентација

дигиталнних

 технологија

дизајна школе

Добро дошли!

http://www.osvukkaradzicsabac.edu.rs/
https://www.facebook.com/osvukkaradzicsabac/


Важно нам је...

Заједно прослављамо Дан
школе, Нову годину, Светог
Саву, Васкрс, малу матуру
Родитељи наших ученика
активно учествују у
образовно-васпитном процесу
и увек су добродошли да кроз
предлоге и иницијативе
побољшају квалитет и услове
рада
У оквиру школе су вртић и
предшколско за Ваше млађе
дете!

САРАДЊА И ОСЕЋАЈ
ЗАЈЕДНИШТВА

Јасна правила понашања за
ученике, наставнике и
родитеље
Видео надзором покривени
унутрашњост школске зграде
и дворишта
Неговање осећања сигурности,
узајамног поштовања и
развноправности свих
укључених у образовно-
васпитни процес
Правовремено реаговање и
сарадња поводом решавања
евентуалних проблема

БЕЗБЕДНОСТ

Мали број ученика омогућава
индивидуализован приступ
Промовишемо успехе које су
наши ученици остварили у
школи и ван ње (наградна
екскурзија)
Пружамо подршку Ученичком
парламенту у остваривању
идеја за унапређивање рада
школе
Продужени боравак за
најмлађе (са децом ради
професор разредне наставе,
обезбеђују се доручак и ручак
у складу са прописаним
стандардима, време за учење и
игру)
Подстичемо ваннаставне и
слободне активности - Школа
отворених врата - сваке суботе
школа је отворена за спортске
и друге слободне активности
ученика; изложбе, позоришне
представе, екскурзије, излети
Водимо рачуна о
најугроженијима: за њих
обезбеђујемо уџбенике,
школски прибор и ужину са
донаторима
Поседујемо разглас који
музиком улепшава боравак
ученика у школи за време
одмора

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ
СВАКОМ УЧЕНИКУ

Стручан наставни кадар
Све учионице су опремљене
LCD телевизорима и
рачунарима са приступом
интернету
Школска библиотека са
богатим фондом књига и
уџбеника и другог
дидактичког материјала
Посебно опремљени
кабинети за наставу
биологије, географије,
информатике, музичког,
ликовног...
Школско двориште са
пространим зеленим
површинама
У госте нам долазе песници,
глумци, а чувени смо и по
приредбама које се
одигравају у свечаној сали на
правој позоришној бини

ОБРАЗОВАЊЕ


	Slide 1
	Slide 2

