
Нови сјај школе

Школу похађа 1241 ученик , распоређених у 47 одељења.Са њима ради 72 
наставника, 4 стручна сарадика и 20 запослених ван наставе. 

Школа данас располаже са: 28 класичних и једном мултимедијалном 
учионицом; 3 кабинета; просторијом за продужени боравк деце ; фискултурном салом 
са две свлачионице; просторијом за библиотеку и медијтеку и зборницом за 
натавнике.Школа има и просторије за : секретара , рачуновођу,директора и помоћника 
директора, педагошко –психолошку службу, логопеда, две просторије за зубну 
амбуланту, ђачку задругу-књижару и изложбени простор –хол.

Укупна корисна површина самог објекта је 4276 метара квадратних , а 
површина дворишта износи 1ha 32a. У школском дворишту су и терени за кошарку, 
мали фудбал и мини pich терен.

Од 2010.године школа доживљава свој физички препород. Уређен је и 
адаптиран подрумски простор за рад, уз опремањетри учионице .Преуређене су две 
учионице на другом спрату. Једнаучионица је,захваљујући донацији,  опремљена
најсавременијим наставним средствима и тако добила функцију мултимедијалне 
учионице. У свим учионицама су постављене беле табле, док су две интерактивне 
табле у кабинетима.Због безбедности деце и запослених појачан је видео надзор и 
уграђена нова телефонска централа. Постављено је 18 клима уређаја, које су добијене 
као лична донација из дијаспоре-Канаде. Реконструисани су санитарни чворови у делу 
који користе ученици на приземљу, првом и другом спрату. Промењенаје електрична 
инсталација у јужном делу школе. Учешћем на конкурсу Јапанске амбасаде, добијена 
су средстава за замену целокупне фасадне и већи део унутрашње столарије на 
школској згради. Сарадњом са Јавно комуналним предузећем из Крушевца интезивно
се ради на уређењу и оплемењивањурастиња у школском дворишту. Предузеће за 
путеве Крушевацпут а.д. је помогло да се преуреди школски паркинг простор. У 
припреми су радови на спољашњој фасади јужне стране школске зграде.

Када је у питању хигијенско и естетско уређење простора, оно је из године у 
годину на све завиднијем нивоу.По мишљењу многих посетиоца школе, школа се 
изузетно одржава , „има душу“ и осећа се добра клима.

Успеси наших ученика 

Таленат, рад, дружење и међусобно уважавање довели су до високих пласмана 
наших ученика, како на завршним испитима, тако и на такмичењима из свих 
области.Већ традиционално, прва места на окружним и републичким такмичењима 
освајају наши талентовани физичари, математичари, језичари, спортисти , техничари, 
информатичари, биолози, историчари, географи, моделари, хемичари, шахисти 



...Чланови бројних секција постижу запажене резултате учешћем на  разним 
конкурсима и догађајима.

При самом уласку у школу , довољан је и летимичан поглед па да се примете 
сликарске, вајарске  и друге вештине наших ученика .Године труда и рада свих у 
школи довели су до видних резултата.

Остале активности

Ученици и запослени школе остварују добру сарадњу са свим установама, 
институцијама и организацијама на локалном и националном нивоу. Учествују у 
бројним манифестацијама,догађајима, покрећу иницијативе, акције и своје идеје 
претачу у дела.У последњих пар година у школи су се реализовали пројекти, који су 
настали као израз потреба школске заједнице. Реализовани су пројекти : 

„Заједно“ – циљ:  инклузија деце у образоном систему ; остварени резултати : одржан 
семинар за 24 наставника на тему: Инклузија у образовном систему ; донатор  Save the 
Children Београд    

Клуб „Нада“ – Циљ : организовањеслободногвремена за око 50-оро деце из рањивих 
група узраста од V доVIII разреда, крајемнедеље- петкомилисуботомувечерњимсатима, 
путемоснивањаклубаупросторијамаОШ " НадаПоповић " 
ипутемподстицањаактивизмадеце. Донатор Град Крушевац.

„Лепо је различито“ - Оснаживање школа за инклузивно образовање – DILS програм ; 
донатор Светска банка      

„Заједно за знање“ – Инклузија ромске деце у образовни систем – донатор Светска 
банка у оквиру DILS пројекта 

                                                                                                                                       -
Професионална орјентација на преласку у средњу школу – циљ: успостављање 
одрживог и функционалног система професионалне орјентације у ОШ; донатор: GIZ у 
сарадњи са Министарством просвете 

                                                                                                                                             -
Позоришна представа „Нико није нико“ – циљ: Спречавање осипања ромске деце из 
образовног система, пројекат реализован у сарадњи са УГ „Романи цикна“ из 
Крушевца, уз подршку Хартефакт фонда – уметничке фондације из Београда и CARE 
INTERNATIONAL  NWB Сарајево; период реализавије   

„Нови прозори за нове генерације“ – замена прозора на школској згради, Jапанска 
амбасада – Програм донација за основне потребе становништва (POPOS) 
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