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             ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

        У складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања и посебним законом, школа је организована тако да 

обезбеђује образовање и васпитање које одговара степену 

развоја и узрасту детета, односно ученика. 

        Ученици са развојним сметњама имају једнаке могућности за 

образовање. 

         Сходно томе, основна делатност ове школе је васпитање, 

образовање и социјализација лако, умерено, вишеструко 

ометене деце као и деце са аутизмом узраста од 5,5 до 19 

година, као и образовањем одраслих. Организован рад са 

хендикепираном децом почео је 1963. године формирањем 

одељења при редовним школама. Школа је основана 1973. 

године, а оснивач је СО Шабац. До 1978. године школа је 

функционисала тако што су још увек одељења била при 

редовним основним школама, јер ова школа није имала своју 

школску зграду. Одлуком надлежних органа 1978. године школа 

добија 100 квадратних метара у оквиру ОШ «Вук Караџић» када 

је за потребе те школе рађен санитарни чвор и изнад тог 

простора као привремено решење смештена су тадашња 

одељења специјалне школе. Приликом обележавања 10 година 

рада из имена школе одстрањена је реч «специјална» и школа 

добија име «9.мај» .  Од 02.9.2003.г. школа носи назив „Свети 

Сава“. Школа добија монтажни објекат 1984. године од 200 

метара квадратних такође као привремено решење, међутим 

све до шк. 2004/05.г. основна школа је остваривала васпитно- 

образовни рад под изузетно тешким околностима. Данас на 

новој локацији и у новом објекту школа има далеко боље 

могућности за реализацију наставног процеса и развој школе.   



 Школа добија монтажни објекат 1984. године од 200 

метара квадратних такође као привремено решење, 

међутим све до шк. 2004/05.г. основна школа је 

остваривала васпитно- образовни рад под изузетно 

тешким околностима. Данас на новој локацији и у новом 

објекту школа има далеко боље могућности за 

реализацију наставног процеса и развој школе.  

 

       Крајем 2004. године школа је конкурисала и добила 

донацију Јапанске Амбасаде у износу од 65.619 еура. 

Уговор је потписан у Влади Србије 04.02.2005. године. 

Донација је намењена реконструкцији постојећег објекта 

од 450 метара квадратних у дворишту Основне школе 

«Вук Караџић», као и доградњи школског простора од 

140 метара квадратних . Радови на реконструкцији и 

доградњи школе су почели у јуну 2005. године.  

 

 

 







 Овом донацијом Јапанске Амбасаде, као и укључивањем 

локалне самоуправе у процес изградње школе ова институција је 

обезбеђењем простора за васпитно-образовни рад створила 

услове да у догледно време постане ресурсни центар за 

рехабилитацију, хабилитацију и едукацију. 

  



                   ОШ “СВЕТИ САВА”  

ШКОЛА НЕКАДА ШКОЛА ДАНАС 



 

ОШ “СВЕТИ САВА” 

 

(фотографије пре и после реновирања) 



 

 

 







Опремљеност школе 

 Школа располаже економичним простором од 

542, 8 м за реализацију васпитно- образовног  

процеса и 200 м за одлагање архивског 

материјала. 



             Школско двориште 



              Улазни трем 



      Простор за родитеље 



                Ходник 



                   Учионице 



       Продужени боравак 



       Кухиња са трпезаријом 



       Кабинет за информатику 



         Кабинет за логопеда 



              Кабинет за реедукацију  

                     психомоторике 



Кабинет за стручног сарадника 



Сала за физичко и корективне 

                     вежбе 



             Санитарни чвор 



 

Наставничка канцеларија 

 

Канцеларија директора 

 

Канцеларија секретара 

 

 



     Запослени у школи 
Ко ради у 

нашој школи? 



Стручни кадар школе 

 

Девет наставника разредне наставе: 

 

 Боса Крсмановић-дипл. дефектолог   

 

 Злата Петреска-дипл. дефектолог 

 

 Светлана Пајић-дипл. дефектолог 

 

 Минире Хани-дипл. дефектолог 

 

 Милица Николић-дипл. дефектолог 

 

 Милка Мићановић-дипл. дефектолог 

 

 Татјана Владисављевић- 

     дипл. дефектолог 

 

 Јелена Ђурђевић-дипл. дефектолог 

 

 Александра Урошевић- дипл. дефектолог 

  

 

 

 



Остали наставни кадар: 

 

 Марија Божанић,  дефектолог-васпитач у 

продуженом боравку 

 

 Владимир Мишић, наставник физичког 

 

  Иван Усачов, наставник верске наставе 

 

 

 Корективна служба: 

 

 Милка Ковачевић, логопед 

 

 Тања Милошевић, логопед 

 

 Зорица Петковић, соматопед 

 

 Хелена Радиновић, дипломирани 

дефектолог 



Bаннаставни кадар: 

 

 Снежана Радовановић, директор школе 

 

 Моника Гвозденовић, стручни сарадник 

 

 Весна Мићић, секретар школе 

 

 Тања Цветиновић, шеф рачуноводства 

 

 Станојка Живковић, помоћни радник 

 

 Марица Урошевић, помоћни радник 

 

 Милета Томић, домар 

 



Kako је 

школа 

добила 

име ? 

Наша школа носи назив 

“Свети Сава” по највећем  

српском светитељу и 

просветититељу. 

Свети Сава, највећи 

пријатељ српске деце, у 

младости  

је био леп и висок принц, 

спрелепим плавим 

очима. 

Звао се Растко и био 

најјмлађи син моћног 

великог  

жупана  Стегфана 

Немање, владара Србије.   

Растко је био вешт јахач, 

а у лову и гађању 

стрелом 

Мало ко му је  био раван. 

Био је побожан и помагао 

је  

нејаким и сиромашним.  



Сви су му се дивили и желели  да се друже са њим.  

Млади принц је учио како би могао да помогне свом  

народу. Још веће знање могао је да стекне у манастиру.  

Због тога се одрекао лепог живота на двору и побегао  

на  брзом коњу.  

После много дана скривајући се од потере, стигао је у  

један манастир на Светој Гори, далеко крај мора.Сјајно  

одело заменио је црном ризом. Од принца Растка  

постао је  сиромашни калуђер Сава.  

Млади калуђер је вредно учио и молио се у цркви.  

Такође је  обављао све своје  дужности: чамце с  

товаром возио, ловио рибу, пекао хлеб,  у пољу и  

винограду радио, дрва секао, маслине и смокве брао. 

 

После десет година Сави се у манастиру придружи отац 

 Немања. Као и Растко и он се  одрекао власти и славе  

у корист сина Стефана. Од великог жупана постао је  

скромни монах Симеон. 

 



Отац и син подигоше манастир Хиландар.  У њему су  

написали многе лепе и корисне књиге. Ту су учили многи  

млади калуђери. Они су касније учили српски народ вери и  

писмености, као и другим корисним пословима. 

Манастир Хиландар је и данас српска најбогатија  српска  

ризница културе.  

После очеве смрти, у Србији се против стефана побунио  

старији брат Вукан. Стрефан је победио, али народ је у  

борбама много страдао. Многи и погинуше, многи се и  

иселише, поља остадоше необрађена, а  свуда је владала  

глад. 

Све је то жалостило саву у далеком манастиру, зато он узе  

очево тело и врати се у Србију. Над њим измири браћу, а  

српском народу врати мир и срећу. 

Сава је остао у својој отаџбини. У манастиру Студница писао 

 је и преводио своје најбоње и најпотребније књиге са грчког  

на српски. Затим уђе у народ и поче га присвећивати. 

Отварао је школе по манастирима и при црквама, по  

дворовима и већим насеобинама. У њима су млади учили да 

 читају и пишу, да рачунају, сликају и и певају. 

По манастирима оснива писарнице у којима су писане и  

преписиване многе књиге на српском језику.  

Сава се с љубављу  старао о болеснима и сиротима,  

отворио је многе болнице и прихватилишта. Здраве је учио  

занатима и разним корисним пословима, Залагао се за  

правду  да би живели у слози и љубави. 

Сава је знао да Србија у тим временима може да буде још  

богатија ако остане слободна и сложна. 



Зб0г тога је  Сава прво 

осамосталио цркву, развио и 

усавршио њену 

организацију. Свештеници и 

калуђери, који су 

исторвремено били и 

учизтељи почели су да 

народ уче на њима познатом 

српском језику. 

Многи Срби који су пришли 

другим верама вратили су 

се  својој православној вери 

и тако је у народу завладала 

слога. 

На крају, Сава као поглавар 

независне  Српске  

православне сркве, круниса 

брата Стефана за првог 

српског краља, чиме је 

Србија постала потпуно 

слободна, 

Такви успеси разљутише 

мађарског краља Андрију, те 

он војском крене на Србију. 

И овога пута Сава спаци свој 

народ. Изашао је пред 

мађарског краља Андрију и 

у спео да га убеди да се у 

миру и са војјском врати у 

своју земљу. 



Но , Сава није дуго био миран и спокојан. Ожалостила га је  

ове неслога синова краља стефана после његове смрти. 

 Када је Владислав силом заменио на престоу брата  

Радослава, Сава се поново отиснуо на пут у далеке земље.  

На повратку , умро је у Бугарској 27. јануара 1235. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У току пет векова робовања под Трурцима, Свети  Сава је  

био неугасива светиљка српске вере, наде и слоге.  

Уплашени, да би сломили дух српскога народа, Турци су  

спалили мошти Светог Саве на  Врачару у Београду, 1595. 

 године. 

 



Ипак, Турци, и многи други нису угасили Светосавски  

пламен. На том месту Срби су четири века касније подигли  

своју највећу и најлепшу цркву и посветили је свом највећем 

 просветитељу- Светом Сави. 



             Освештавање школе 







Свети Сава- 

Школска слава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Због добрих дела које је чинио, и Сава је проглашен за  

свеца. 

Пошто је био просветитељ, сасвим је природно што су дан  

његове смрти, 27. јануар, из љубави и захвалности , школе  

још пре двестапедесет година почеле да славе као своју  

славу. 







     Фотографија са прославе Дана  

            школе, 2011. године. 



Како су наши ученици 

насликали Светог Саву 





Наша мала галерија радова  

















Дуга традиција обележавања Дечије недеље у свету и код  

нас је дефинисана Законом о друштвеној бризи о деци.  

Дечија недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са 

 циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на  

права и потребе. 

 

Трајни циљеви дечије недеље су: 

 

 Усмерити пажњу најшире јавности према потребама 

деце. 

 Одабрати посебне и пригодно одабране игре, приредбе и 

активности деце и за децу. 

 Покренути нове акције значајне за развој деце. 

 Подржавати волонтерски, друштвени и стручни рад 

одраслих са децом. 

 Подстицати активно учешће деце у активностима 

локалне заједнице. 



       Ове године Дечија недеља посебну пажњу посвећује 

доприносу стварања погодне климе за рађање и 

пружање подршке развоју модела одговорног 

родитељства. Стога, Програм активности обележавања 

Дечије недеље ове године одвијаће се под мотом:  

 

                           „Слушајте мама и тата,, 

                           желим сестру или брата“ 

 





Деца треба да 

живе са онима које 

воле,  

Деца најбоље 

расту кад су 

вољена и кад 

воле.. 

Ономе ко те воли 

покажи 

поштовање, твоја 

љубав и пажња 

њему је 

радовање.. 



ДеДеца имају права на игру 

до миле воље.  

Са другом да се друже, 

Са другом је увек боље. 



ДеДеца имају право на 

школу и на књиге,  

у њима да нађу велику 

радост, а не бриге.. 



Редни           

број 

Активност Датум и 

време 

Реализатори Учесници 

     

      1. 

 

Активност у 

дворишту ОШ 

„Свети Сава“-

„ У сусрет 

Дечијој 

недељи“. 

 

    

     7.10.2013. 

        11.00 

Милица 

Николић, 

Марија 

Божанић, 

Хелена 

Радиновић и  

Моника 

Гвозденовић. 

 

Учесници од 

1. до 

8.разреда. 

      

      2. 

 

Одлазак на 

Хиподром. 

      

    8.10.2013. 

      10.00 

 

Разредне 

старешине. 

 

Учесници од 

1. до 8. 

разреда. 

 

     3. 

 

Посета 

посластичарн

ици „Вишња“. 

   

    9.10.2013. 

       10.00 

Разредне 

старешине 

млађих 

разреда. 

 

Учесници од 

1. до 4. 

разреда. 

 

      4. 

 

Посета КУД 

„Абрашевић“. 

 

   10.10.2013. 

       12.00 

Разредне 

стерешине 

старијих 

разреда. 

 

Учесници од 

1. до 8. 

разреда. 



Обележавање Дечије недеље, посета 

        посластичарнице “Вишња” 



Активности у фискултурној сали наше школе 





          Црвени Крст – Акција –  

Борба против трговине људима 

               

   13. 11. 2013. у  нашој школи одржана је 

радионица  Црвеног Крста, на тему :  “Борба 

против трговине људима” . 

      Циљ ове акције је био да се едукују ученици 

свих узраста. Они су кроз различите 

сликовнице и разговор са волонтерима 

Црвеног Крста могли да се упознају са овим 

феноменом, као и да сазнају шта не треба да 

раде како им се не би десило нешто лоше. 







        Међународни дан особа са  

                 инвалидитетом 

       Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. 

децембар, обележава се од 1992.године када је 

Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се 

све земље позивају на обележавање тог дана са циљем 

да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом 

једнако уживање људских права и равноправно учешће 

у друштву. Тај дан је повод да се скрене пажња на 

проблеме са којима се особе са инвалидитетом 

суочавају , а то су пре свега сиромаштво, висока стопа 

незапослености и искљученост из друштва.  

       Циљ обележавања овог датума је укинути баријере и 

отворити врата за инклузивно друштво и развој за све. 



       Обележавање Међународног дана  

                особа са инвалидитетом, 

      ОШ “Свети Сава”, 3.децмбар, 2013.год.  

Данас  је у нашој школи кроз пригодан програм и 

 активности обележен Међународни дан особа  

са инвалидитетом, чији је положај  унапређен,  

али које су и даље дискриминисане, пре свега  

због стереотипа и предрасуда у друштву. 

Програм је одржан у фискултурној сали наше  

школе, са почетком у 11 часова. 

 Присуствовали су сви наставници наше школе,  

ученици, директорка, као и волонтери Црвеног  

Крста, чланови Покрета за Шабац-Зелени  

Србије и ученици музичке школе са  

професорком Горданом Јовичић.  



Програм је отпочео обраћањем директорке  

ученицима, наставницима, родитељима и  

осталим гостима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затим је уследила рецитација “Школе без  

насиља”, Саше Божовића у извођењу   

Владимира Ђукановића, ученика осмог  

разреда наше  школе. 



Програм је настављен са квизом и  

асоцијацијама у коме су се такмичили ученици  

наше школе подељени у три групе, којима су 

 помагали волонтери Црвеног Крста, а који је  

припремила и водила наставница Милица 

Николић. 

 

 



Након квиза је уследила драматизација приче 

 “Деда и репа”, у извођењу ученика наше  

школе и наставнице Зорице Петковић као  

наратора, а коју су припремиле наставнице  

Милица Ниолић и Сања Гератовић. 



Програм је завршен музичким активностима,  

односно извођењем композиција којима су нам  

се представиле две ученице Музичке школе са  

професорком Горданом Јовичић и поделом 

 поклона које је деци уручио Др Дејан Павловић  

из Покрета за Шабац- Зелени Србије. 



Након забавног  програма уследило је  

послужење и едукативни део за родитеље у  

наставничкој канцеларији, односно предавање 

психијатра Биљане Павловић на тему: “Утицај  

родитеља на социјализацију деце са 

сметњама у развоју” и предавање Др  

Владимира Петровића на тему: “Новине у  

вакцинацији деце.” 



ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У ШАБАЧКОЈ 

             МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ  

17. децембра  2013. одржан је хуманитарни  

концерт који су приредили ученици и  

професори Музичке школе “Михаило  

Вукдраговић”, али у коме су ове године  

учествовали и ученици наше школе. 

 

Ово је трећа година за редом како ученици и  

професори музичке  школе  организују  

хуманитарни концерт за ученике наше  

школе, с тим да је новина да су ове године  

и ученици наше школе  активно учествовали 

, јер од ове школске године, образовним  

планом и  програмом  имају музичко-ритмичку  

секцију. 

 

Иако је концерт био хуманитарни, улаз се  

није наплаћивао, већ су посетиоци на улазу  

давали слаткиш, играчку, школски прибор.  

Сва прикупљена средства су подељена  

ученицима наше школе. 

 

 









Новогодишња изложба радова 

         ученика наше школе 

Већ годинама уназад у Културном  

центру нашег града одржава се  

новогодишња изложба радова које су  

правили ученици наше школе. 

 

Ове године је изложба одржана 23. и 24. 

 децембра.  

 

Изложбу су 23. децембра у  

18 часова отвориле директорка наше  

школе Снежана Радовановић и  

наставница Злата Петрески која води  

секцију народна радиност.  

Осим колегинице Злате Петрески, са  

ученицима су радиле наставнице Сања 

 Гератовић и Марија Божанић. 

 

Ученици наше школе су вредно радили  

током године и ова изложба је начин да се  

покаже да у нашој школи постоје и  

талентовани ученици, као и да се разбију  

предрасуде о особама са интелектуалном  

ометеношћу. 



Ово су само неки од њихових радова... 





ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА, 

                       26. 12. 2013. 

У четвртак, 26. децембра  ученицима 

 наше школе су подељени пакетићи од 

 стране Удружења грађана  “Медина” у  

сарадњи са  Канцеларијом за младе  

“Малиша”. Донирана су 63 пакетића. 

 

 Ово је први пут да наша школа добија 

 донацију од Удружења грађана  

“Медина”, али се надамо наставку 

 сарадње. 







НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА И 

         ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА 

27. 12. 2013. одржана је приредба у сали  

наше школе поводом Нове Године.  

Приредбу су реализовали ученици наше  

школе , које су припремили наставници  

музичко ритмичке секције, као и драмско  

рецитаторске. Осим наших ученика, у  

реализацији новогодишњег програма су  

учествовали и волонтери Црвеног Крста, који 

 су за ову прилику припремили прикладан  

програм. 

 

Након приредбе ученицима су подељени  

пакетићи које је донирало Невладино  

удружење “Адра”. 








