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Шта је то што пали лул ске 
ђаке везу је за вре ме шни 
обје кат који се не раз ли ку је 

пре ви ше од оста лих шко ла сагра ђе них 
педе се тих годи на два де се тог века? 
Зашто ова шко ла, за раз ли ку од већи не 
оста лих у ужем делу Бео гра да, не 
кубу ри са бро јем ђака? Како је дошло 
до тога да се у њој, поред енгле ског и 
немач ког, учи кине ски језик? Шта би 
још могло да се ура ди да би резул та ти 
уче ни ка били још бољи? Ово су само 
нека од пита ња на која одго вор тра жи
мо од дирек то ра Небој ше Ново ви ћа.

– Оно што ову шко лу издва ја јесте 
то што се овде оду век гаји и негу је 
ства ра ла штво и кре а тив ност уче ни ка. 
То је нешто што сам ја зате као и 
нешто на осно ву чега је ОШ „Вла да 
Аксен ти је вић” на послед њој екс тер
ној ева лу а ци ји пре две годи не оце ње
на нај ви шом оце ном. То је нешто што 
су при ме ти ли и роди те љи и то је раз
лог што на листи при о ри тет них обје
ка та за обра зо ва ње и вас пи та ње сво је 
деце они прст упе ре упра во на ову 
шко лу. Ту је, нор мал но, и атрак тив на 
лока ци ја у цен тру гра да. И, нарав но, 
ту је и нај ја чи аргу мент у обли ку број
них награ да из раз ли чи тих обла сти и 
на раз ли чи тим ниво и ма. Од школ ског 
и општин ског, до реги о нал ног и репу
блич ког. 

Изгра ђен и ста би лан колек тив у 
који је Ново вић дошао ове годи не 
чини опти мал на ком би на ци ја иску
сних и мла ђих настав ни ка о чијем се 
избо ру ите ка ко води рачу на. То добро 
при ме ћу ју роди те љи који у ери кому
ни ка ци ја и раз ви је ног сао бра ћа ја 
има ју при ли ку да бира ју шко лу у коју 
ће упи са ти сво је дете. 

– Селек ци ја је озбиљ на. Ја ника да 
себе не ста вљам у први план када 
бирам новог настав ни ка, него оба ве
зно кон сул ту јем и пред мет не настав
ни ке и струч не сарад ни ке, па тако 
зајед нич ки доно си мо одлу ку ко би на 
нај бо љи начин могао да заме ни коле
гу који је оти шао. Све то да би били 
задо вољ ни роди те љи и деца, али и да 
бисмо сачу ва ли ква ли та тив ни ниво 
шко ле. Данас је врло тежак и одго во
ран посао наћи ква ли тет ног настав
ни ка, јер један нео д го во ран посту пак, 
гест или рад ња може поква ри ти 
нешто што су запо сле ни гра ди ли 
годи на ма. 

Школеууужемподручјуградавећ
годинамасусуоченесапроблемомкоји
сеоличаваусвемањембројуђака.Што
због малог природног прираштаја,
што због чињенице да се породице с
децомсвевишеоријентишунаживот
упериферним,заживотјефтинијим
деловимаграда.

– Исти про блем мучи и нас. Ната
ли тет пада, деце је све мање, али се за 
опти ма лан број уче ни ка бори мо поди
за њем нивоа ква ли те та рада, поја ча
ном бри гом о деци и уво ђе њем про ду

же ног борав ка за све ниже раз ре де, 
као и уво ђе њем раз ли чи тих обли ка 
ван на став них актив но сти. Тако је 
наша шко ла јед на од рет ких које су 
уве ле уче ње кине ског јези ка, анга жо
ва ли смо афир ми са не струч ња ке из 
раз ли чи тих обла сти спор та, а ту су и 
раз ли чи те сек ци је: драм ска, фол клор, 
глу ма итд. Све оно што данас при вла
чи мла де и роди те ље који од њих желе 
да изгра де здра ве и ква ли тет не људе 
који ће, можда, јед ног дана бити стуб
носач нашег дру штва.

Коликајешкола?
– До пре неко ли ко годи на ОШ 

„Вла да Аксен ти је вић” је била шко ла 
са зна чај ном попу ла ци јом. Захва љу
ју ћи ква ли тет ном раду, дефи цит деце 
у самом цен тру гра да надок на ђи ван 
је из Вишњи це и насе ља пре ко Дуна
ва. Тако да нас годи на ма није пога ђа
ла хро нич на бољ ка дру гих шко ла из 
цен тра у обли ку недо стат ка уче ни ка, 
све до пре неку годи ну и отва ра ња 
нове вели ке шко ле „Миле на Павло
вић Бари ли” у Вишњич кој бањи, где 
се део уче ни ка вра тио у сво ју матич
ну сре ди ну. Доду ше, у послед ње вре
ме неки од њих поно во су поче ли да 
дола зе ова мо, па се по раз ре ду број 
деце поно во при бли жа ва опти мал ној 
број ки од 85–90 уче ни ка, сме ште них 
у три оде ље ња. По мени, то је иде ал на 
фор ма ци ја за ква ли те тан рад. 

Даликапацитетишколедозвоља
вајурадуједнојсмени,илиикодвас
ђациидуушколупреипослеподне?

– Две сме не су нео п ход не. С јед
ном би се можда ишло на руку доне
кле роди те љи ма, али и запо сле ни ма 
који би могли да се укла па ју у рад у 
дру гим шко ла ма. Међу тим, да би 
обра зов новас пит ни про цес био ком
пле тан и зао кру жен, да би деца има ла 
испу ње не и задо во ље не не само 
редов не и избор не, већ и ван на став не 
садр жа је, онда то у јед ној сме ни није 
могу ће. Има ли бисмо мањак каби нет

ског про сто ра и мора ле би да се укр
шта ју раз ли чи те гру пе, а ми већ сада 
има мо у пот пу но сти каби нет ску 
наста ву. 

Смењујулисередовнопосменама
старијиимлађиразреди?

– Не. Код нас су у том погле ду 
зашти ће ни ђаци мла ђих раз ре да који 
увек иду пре под не. Деца тог узра ста 
нај спо соб ни ја су да раде у рани јим 
сати ма, а додат ни раз лог је и што 
вели ки број њих оста је у про ду же ном 
борав ку. Када би ишли у попо днев ну 
сме ну, мора ли би да буду у борав ку 
пре под не, па би се у вре ме када су 
нај спрем ни ји за рад, игра ли и ради ли 
дома ће задат ке од јуче. Ова ко, учи тељ 
зада деци задат ке, а потом дола зи 
настав ник у борав ку и над зи ре изра ду 
дома ћег задат ка док је зна ње још све
же. Уз то, имаjy обед у вео ма ква ли
тет ној кухи њи по којој је шко ла пре
по зна тљи ва. Уче ни ци гото во завр ше 
школ ску при чу до трипола чети ри, 
па роди те љи после има ју вре ме на да 

са њима рас те ре ће но раз ми шља ју и о 
неким дру гим „оба ве за ма”. 

Да ли je велико интересовање за
продужениборавак?

– Огром но. Има мо пет гру па и 
може мо рећи да изра зи та већи на уче
ни ка мла ђих раз ре да оста је у борав ку 
после редов не наста ве. Вре ме које 
про во де тамо је изу зет но машто ви то 
осми шље но, није нека ква сти хиј ска 
гру па наме ње на про стом чува њу 
деце. Упра во сам имао раз го вор са 
мај ком која је сарад ник Инглиш бука, 
а ми смо јед на од рет ких иза бра них 
шко ла у Срби ји која ће бити дома ћин 
посеб ног вида так ми че ња из енгле
ског јези ка, које ће бити под над зо
ром људи из Вели ке Бри та ни је.

Реклобиседапродужениборавак
више од редовне наставе надопуњује
васпитнукомпонентушколе,ништа
мањеважнуодобразовне?

– Ми негде и ста вља мо тај акце нат 
на зва нич ним и нефор мал ним састан
ци ма који се тичу шко ле и школ ског 
живо та. Та вас пит на ком по нен та, 
нажа лост, све више губи на зна ча ју, јер 
се у вре ме озбиљ не еко ном ске кри зе 
нерет ко сусре ће мо са вас пит но запу
ште ном децом. И ту се пока зу је спо

соб ност шко ле и запо сле них да подиг
ну ква ли тет вас пит ног узо ра и обра
зов ни моме нат код деце, кроз садр жа је 
који нису сте ре о тип ни, него се сва ком 
дете ту поје ди нач но ука зу је пажња. 
Води се рачу на о поје ди нач ним стре
мље њи ма деце и то је оно што роди те
љи при ме те и зна ју да цене, па нерет ко 
дола зе да похва ле учи те љи цу и актив
но сти које им пома жу да лак ше одга ја
ју сво ју децу. То је оно што недо ста је 
шко ла ма, а на чему ми бази ра мо и 
гра ди мо сво ју стра те ги ју и поди же мо 
реј тинг шко ле.

Ско ро смо у борав ку има ли кре а
тив но уче ње, а врло често су нам 
гости песни ци, сли ка ри и кари ка ту
ри сти. Нијед ног тре нут ка нема пра
зног хода. Једи но што у ова квим вре
ме ни ма ресур си и мате ри јал ни моме
нат мало каска ју за жеља ма. Што, 
опет, није при мар но, јер када про ђе те 
и види те да је шко ла сва у деч јим 
моза и ци ма, пано и ма и дру гим руко
тво ри на ма, схва ти те да су дух и иде ја 
ипак нај ва жни ји.

Игром случаја знамо да су двоје
вашихђакаупретходнојшколибили
жртве непрестаног малтретирања.
Долазакувашушколуихјепрепоро
дио.Какојемогућедадетеуједнојсре
динибудезлостављано,адаудругој
будесасвимнормалнопримљено?

– С обзи ро ма на то да сам за 
четврт века бавље ња овим послом 
имао при ли ку да радим у два де се так 
шко ла, а уз то сам поло ви ну вре ме на 
про вео на руко во де ћим функ ци ја ма, 
то је и за мене било ениг ма. Као 

дирек тор сам себи 
из пре до стро жно сти 
п о с т а  в и о  н е к е 
задат ке: да водим 
рачу на како поди ћи 
ниво без бед но сти у 
шко ли и како сачу
ва ти децу од свих 
ситу а ци ја и непри
јат но сти које су пра
те ће у шко ла ма из 
црних хро ни ка. Ми 
има мо јед ну сми ре
ну и хар мо нич ну 
рад ну сре ди ну, као у 
библи о те ци. Нема 
ври ске и гала ме у 
вре ме одмо ра и то је 
ухо дан систем и 
тра ди ци ја коју сам 
насле дио, па ћу се 
тру ди ти да је сво јим 
радом подиг нем на 
виши ниво. 

У кон крет ном 
при ме ру упла ше ни 
роди те љи дове ли су 
дво је деце из ком
шиј ске шко ле, где је јед но дете у 
дугом вре мен ском пери о ду кон стант
но било мал тре ти ра но од стра не дру
го ва из оде ље ња. Оно је сада мир но и 

сигур но, а роди те љи пре срећ ни. Ми 
тих про бле ма, попут зло ста вља ња и 
мал тре ти ра ња нема мо, сем спо ра
дич них чар ки или елек трон ског мал
тре ти ра ња, тако да је за мене као 
дирек то ра ситу а ци ја сасвим при хва
тљи ва. Јер, и то је један од раз ло га 
због којих пости же мо нат про сеч не 
резул та те. Нама енер ги ју не оду зи ма 
бавље ње суко би ма на инди ви ду ал ном 
нивоу или, како се то често деша ва по 
шко ла ма, суко би ма гру па, када 
интер ве ни ше и поли ци ја. Ми се бави
мо тиме како да тоа ле ти буду ква ли
тет ни ји, да реши мо про блем дотра ја
лих елек тро ин ста ла ци ја, да попра ви
мо фискул тур ну салу, да наба ви мо 
нова настав на сред ства, а енер ги је, 
моти ва, рад ног ела на не фали и то је 
оно што ову шко лу свр ста ва у ред 
виђе ни јих и цење ни јих. 

У садашњој материјалној ситуа
цији ни ти „бенигни” проблеми које
наводите нису лако решиви. Како
мислитедасесањимаизборите?

– Доста је ком пли ко ва на закон ска 
регу ла ти ва око опре де љи ва ња и доби
ја ња сред ста ва за мате ри јал нотех
нич ко одр жа ва ње, обна вља ње, оправ
ку објек та и поје ди них њего вих дело
ва. Али има мо добру сарад њу са град
ским секре та ри ја том, па ево и сада, 
после ново го ди шњих пра зни ка, ула
зи мо у круг оних шко ла које ће бити 
обу хва ће не сана ци јом фискул тур не 
сале и школ ских тоа ле та. 

Оно што је сјај но у овој шко ли, 
јесте огром на жеља роди те ља да 
помог ну шко ли. Дола зе они који раде 
у фир ма ма које желе да сво јим дона
ци ја ма, добрим про јек ти ма и сво јим 
лич ним уче шћем помог ну да се уна
пре ди рад шко ле, па тако и нама 
олак ша ва ју терет про бле ма који нас 
при ти ска ју. Сада ће, реци мо, роди те
љи ура ди ти моде ран видео над зор, 
спрем ни су да опре ме каби нет за тех
нич ко обра зо ва ње, а већ је ста ра при
ча – посеб но у мла ђим раз ре ди ма – 
где учи те љи с децом и роди те љи ма 
сами опре ма ју учи о ни цу. Ту су речи 
суви шне, то само тре ба виде ти. Има те 
и ситу а ци ју где се поје ди ни учи те љи 

так ми че ко ће ква ли тет ни је да опре
ми сво ју учи о ни цу и ство ри боље 
усло ве за сво је ђаке. 

Често сте, ипак, суочени и са
неким законским и интерресорним
неусклађеностима који загорчавају
животшколскимуправама.

– Тај про блем се понај бо ље може 
уочи ти на при ме ру реа ли за ци је екс
кур зи ја и ван на став них актив но сти. 
Ту тре ба уса гла си ти инспек циј ске, 
финан сиј ске и дру ге про пи се, како би 
био олак шан рад и како би се избе гле 
одред бе које јед на дру гу искљу чу ју. 
Наи ме, оне дово де људе који одлу чу ју 
у незго дан, да не кажем без из ла зан 
поло жај. Јед но став но, тре ба ло би да 
нас амне сти ра неке бес по треб не 
одго вор но сти у ситу а ци ја ма када 
жели мо да иза ђе мо у сусрет и деци и 
роди те љи ма. Има ту још неких дру
гих ства ри – орга ни за ци ја разних 
посе та и актив но сти које су веза не за 
сарад њу шко ле са локал ном зајед ни
цом, позо ри шне пред ста ве итд. Све то 
би могло мно го јед но став ни је да се 
уре ди, а про це ду ра која је сада на сна
зи ком пли ку је нам рад и везу је руке.  

Вашашкола је једнаодреткиху
којојсудецауприлицидаучеикине
скијезик.Недавнипрворазредниполи
тичкидогађајуБеограду,сусреткине
скогпремијерасаколегамаизшесна
естземаљацентралнеијугоисточне
Европе, као да говори о својеврсној
далековидостионихкојисуиницирали
увођењеовогјезикакаофакултатив
ног.Каквојеинтересовањеученика?

– У почет ку су били скеп тич ни. 
Али сада гру па вели чи не јед ног оде
ље ња озбиљ но ради. Има ту енту зи ја
ста и међу роди те љи ма и међу децом 
и видим вели ко задо вољ ство еду ка то
ра. Ина че, то су мла де даме из Кине, а 
јед на од њих која вео ма ква ли тет но 
држи наста ву није неде љу дана била 
са нама, јер је била пре во ди лац на 
овом сами ту. Ова при ча је вео ма 
атрак тив на, покла па се са све већим 
при су ством Кине на нашем тржи шту 
и ми ћемо и даље ради ти на уво ђе њу 
неких нових моме на та и факул та тив
них пред ме та.

Тре нут но нај ак ту ел ни ји посао 
који спро во ди еки па енту зи ја ста јесте 
купо ви на вели ке коли чи не мате ри ја
ла од којег се шије педе се так срп ских 
сред њо ве ков них ношњи за уче ни ке. 
То је део озбиљ них при пре ма за Све
то сав ску ака де ми ју у којој про грам 
није сте ре о тип но кре и ран, већ у њему 
уче ству је нај ве ћи део ђака. Дру га 
акци ја јесте орга ни за ци ја вели ког 
глу мач ког тима и мону мен тал не 
пред ста ве „Срп ски вели ка ни” која је 
оце ње на као јед на од нај бо љих пред
ста ва наме ње них дану шко ле у земљи.

Небој ша Буга ри но вић

За при чу о шко ли коју ђаци и роди те љи воле, а про свет ни инспек
то ри награ ђу ју нај ви шим оце на ма не тре ба дуга шет ња цен тром 
Бео гра да. Уро ње на у зеле ни ло на углу Цви ји ће ве и Поен ка ре о ве, 
ОШ „Вла да Аксен ти је вић” сва ког дана под сво је окри ље при ма бли
зу пет сто ти на ђака, пру жа ју ћи им гото во дома ћин ску атмос фе ру, 
сигур ност, али и све тех но ло шке усло ве за ква ли тет но уче ње
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