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 КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА 
 

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У 
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ 

АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ 
-КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: 
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ,,ЗАЈЕДНО ЗА ИВАНИН ОСМЕХ'' 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Средња школа ,,Свети Сава'' 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Лозница Школска управа:Ваљево 
Сајт школе: www.svetisavalo.wordpress.com 
Контакт особа: Јелена Мирковић, директор  Телефон школе:015/878-180, 015/882-086 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности 
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности 1-2 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
Здравствене институције 
Невладине организације 
Општина/град 
Фирме/предузећа 
Нешто друго: Локална самоуправа, све школе са подручја општине, родитељи, све јавне 

институције са подручја општине, лаколани медији и предузетници. 

Циљ 
Активности 

Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..) 
Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.) 
Подстицање емоционалног развоја 
Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.) 
Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности 
Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју 
Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.) 
Поштовање дечјих и људских права, равноправности... 
 Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите 

животиња 
Подршка личном и националном идентитету 
Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина 
Подршка интеркултуралности и мултикултуралности 
Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом 
 Нешто друго:       
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Активност је у 
форми 

Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...) 
Излет, екскурзија, посета... 
Такмичење, квизови... 
Фестивал 
Хуманитарна акција 
Клуб 
Секција 
Радионица 
Трибина 
Сајам, вашар, продајна изложба 
Спортска манифестација 
Истраживање 
Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...) 
 Нешто друго:      

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

     Инцијатива за покретање ове хуманитарне акције је потекла од ученика одељења IV-6, у које је 
ишао Иванин рођени брат. Циљ је био прикупити 10.000 евра, колико је Ивани, која се тада налазила 
на лечењу на Институту за онкологију и радиологију у Београду, било потребно за даљи процес 
опоравка и куповину квалитетне протезе. Знали смо да ће пут бити тежак и да је то велика сума 
новца, али смо веровали, нисмо одустајали и успели смо! Акцију смо назвали ,,Заједно за Иванин 
осмех''. У оквиру исте смо организовали хуманитарни концерт еминентних лозничких вокланих 
солиста, оркестра, хора и фолклорне групе. Цена улазнице је била 200. Већ смо описали неке начине 
на које смо их продавали, али је онај најважнији: ученици наше школе су их, мењајући се, продавали 
свакодневно од 8:00 до 20:00, и викендом. Уз њих је увек била и помоћник директора, која је тих дана 
радила по 12 сати дневно. Ништа није било под присилом, и све је било на инцијативу деце, која су из 
дана у дан била све више мотивисана жељом да остваре циљ и помогну другарици и њеној породици. 
Било је и ледених дана, кише и ветра, али ентузијазам није попуштао, што је успело да подигне на 
ноге и уједини цео град. Сала Вуковог дома културе у Лозници је 16. марта била премала да прими све 
оне који су желели да дођу на концерт и пруже финансијску, али и моралну подршку Ивани и врате 
њен осмех (колико је он божанствен, можете видети на фотографијама). Продато је преко 2.000 
улазница, али је било много оних који их нису плаћали по цени од симболичних 200 динара, већ по 
цени од неколико хиљада, па и десетина хиљада динара, а све то дирнути преданошћу и 
посвећеношћу наших ученика, организатора акције. 
     Организатори целокупне акције су били ученици и помоћник директора школе, али ју је свесрдно 
подржала и локална самоуправа Града Лознице у смислу обезбеђивања простора за извођење 
концерта и продају улазница, медијске помоћи у оглашавању и подршке у прослеђивању улазница за 
поменути концерт свим значајним институцијама у Лозници (болница, дом здравља, 
електродистрибуција, водовод и канализација...итд). Прослеђени су дописи и улазнице и свим 
основним и средњим школама са територије општине Лозница, које су узеле учешћа, као и све фирме 
у Лозници, кафићи у којима су наши ученици организовали журке подршке за Ивану, а од којих је сав 
приход ишао за њено лечење... Преко Савета родитеља, добровољно су се укључили и родитељи који 
су улазнице носили кући и продавали их родбини, комшијама и пријатељима. Ујединили смо Лозницу, 
учествовао је цео град и околина.  
Начин праћења активности 

     Целокупна активност је медијски пропраћена, од стране локалних, али и националних медија. 
Прича је подржана и од стране РТС-а, који нам је уступио простор у Дневнику 2 и емисији ,,Ово је 
Србија''. 
Показатељи ефекта активности 

     Ово није прва акција нашег Тима за хуманитарне активности, али је свакако највећа до сада. Наша 
деца су 2014. добитници Плакете Града Лознице за хуманитарну активност.  
Највећи показатељ успешности акције су прикупљена средства и Иванин живот, који се полако враћа 
у стање пре болести. 
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     Ученици су осетили радост помоћи другоме, радост спашавања нечијег живота, вредност здравља, 
научили су да се сваки циљ може достићи, ако је мотив довољно јасан. 
Овакве акције уједињују запослене. Ова акција је ујединила град. Један од чланака у блицу је 
гласио: ,,Средњошколци одржали лекцију о људскости''. Заиста јесу, и ми смо бескрајно поносни на 
њих. Они су светлост на путу у будућност.  
Остале напомене 

     Тим за хуманитарне активности има тежи задатак него икада, јер је овако нешто тешко превазићи, 
али је и богатији за још једно искуство, тако да наставља са радом, још мотивисанији. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

      
 


