
СЕОСКА ШКОЛА ЗА ПРИМЕР 

 Већ је постало правило да свака најављена, или ненајављена посета 

Основној школи у Избишту доноси нова позитивна изненађења у вези рада, а 

посебно изгледа школе коме се посвећује свакодневна пажња. У спонтаном 

разговору са директором школе, Драгославом Ђурићем, који је највише 

заслужан за изглед и организацију посла у централној и подручним школама, 

сазнајемо да је одскора уведен сталан видео надзор са осам камера са којима 

се контролишу ходници, двориште и улица, све до аутобуске станице. Како 

директор истиче, овом техничком мером је повећана безбедност ученика и 

њихова дисциплина, јер су свесни да се снимају сви догађаји у школи и око 

школе, те да се снимци могу вратити уназад десет дана. 

 

 

 
 

Драгослав Ђурић, директор школе 



Такође сазнајемо да је постојећа библиотека школе обогаћена књигама 

донацијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вредности 

од 36.000 динара, што је додељено крајем прошле календарске године. 

 Од већих планираних приоритетних инвестиција спада замена котла за 

грејање на гас, јер је постојећи котао дотрајао, а овај посао се мора урадити 

пре почетка наредне грејне сезоне. 

 Школа, поред извођења редовне наставе физичког васпитања, 

омогућава сеоској омладини да се у модерној фискултурној сали баве спортом 

и ван наставе, као што су мали фудбал и борилачке вештине. Има 

заинтересованих, а услуге сале се не наплаћују, што је велика предност за 

село, школску и ваншколску омладину. О коришћењу сале се води евиденција 

уз задужење лица која воде спортове и активности ван наставе. 

 

 
 

Нова фискултурна сала 



 Сарадња школе са локалном заједницом је на висини уз посебно 

ангажовање просветара који живе у селу. Њихов волонтерски рад обезбеђује 

запажене наступе културно-уметничког друштва у коме има 30 ученика од 

првог до шестог разреда. Запажена је и сарадња школе са удружењем 

пензионера. 

 Директор школе нас је упознао и са улагањима у подручне школе 

Загајица, Парта и Орешац. Након сређивања кровова и столарије у све три 

школе, у Парти се планира изградња спортског терена у дворишту школе, што 

ће обогатити наставу физичког васпитања. 

 

 
 

Школа са видео надзором од осам камера 

 

 Посебно нас је интересовало стање дигиталног кабинета, јер је познато 

да су ови кабинети пре неколико година уведени у већини школа у Републици 

Србији и да многи не раде, или се не употребљавају. У Избишту је кабинет 



потпуно функционалан и сви рачунари ( 25 радних места ) имају Интернет 

конекцију. Овај кабинет служи за наставу информатике и физике, као и за 

друге посебно планиране предмете и активности. Поред дигиталног кабинета, 

наставници разредне и предметне наставе имају доступан лаптоп, пројектор 

и мултимедију. Свакодневно се користи и школски разглас који је наменски 

урађен у просторији за друштвене активности. У разгласу се налази појачало 

снаге 100 W и један рачунар који се може прикључити на мултимедију. 

 На крају смо упознати да је недавно купљена преносна интерактивна 

табла која ће након планираног семинара бити у функцији. Настава је 

кабинетског типа са подмлађеним наставним кадром који је стручан, 

одговоран и потпуно свестан тешког задатка у образовању и васпитању 

младих. Слаби познаваоци овог посла то оспоравају, пошто мисле да је рад 

просветног радника само проведено време на часу, забораваљајући да су ту 

редовне свакодневне писане припреме за наставу, годишњи и месечни 

планови рада, допунска и додатна настава, инклузивна настава, слободне 

активности, секције, одељенско старешинство и на крају, свакодневна брига 

за сваког ученика. Ко има и ко на прави начин води рачуна о својој деци, може 

разумети одговорност и сложеност посла просветног радника! 

 

У Избишту, марта 2017. године 


