ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ у Сремској Каменици
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
Основна школа „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици је једна од најстаријих српских
школа јер је њен рад забележен још далеке 1701. године. Осим тога, јединствена је по
неговању лика и дела Јована Јовановића Змаја (чије име са поносом носи) и природном
окружењу.
Данас школа има 1131 ученика у 44 одељења, са којима ради преко 109 запослених. Настава
се реализује у две смене у матичној школи у Сремској Каменици и само пре подне у
подручној школи у Новим Лединцима. 23 учитеља раде у настави и 3 учитеља у продуженом
боравку. Председница Актива учитеља школе је Наташа Михајловић, а заменик Тања Могин.
У основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици поред квалитетне наставе,
запажених успеха на такмичењима, постоје многобројне и разноврсне ваннаставне
активности и секције.
У животу школе посебно место заузима рад ДЕЧЈЕГ САВЕЗА школе. Тренутно га воде
учитељице Тања Богојевић, Ивана Шимуновић и Весна Варга (у Лединцима).
Од 2003.г. када је активношћу Дечијег савеза школе покренут традиционални ЗМАЈЕВ
КВИЗ, одржавају се и СВЕТОСАВСКИ, ВУКОВ, и ЕКОЛОШКИ квиз.
Чланови новинарске секције су веома активни и сваке године уређују школски лист
„Замајев гласник“ (који са поносом броји више од 40 година постојања) асада је у
електронском издању.
Школска библиотека је често место боравка нашим ученицима где им је на располагању
фонд од 25.274 књига. У библиотеци ради наставница Ружица Шкорић.
Ђачким парламентом школе координирају наставница Јелена Радуловић и педагог Силвија
Коњовић.
Ученици и наставници наше школе припремају запажене јавне наступе и изван школе
(Змајеве дечје игре, Baby exit , НС сајам образовања и сл.) .
Од 2012. године школа је ушла у пројекат Професионалне оријентације коју води ПО тим
и за кратко време је постала водећа школа у Србији из те области .
ЕКОЛОГИЈА је област која доминира у нашој школи захваљујући природним ресурсима
зеленог школског круга, парка , Дунава и Фрушке горе. У школи постоје и активно раде
Еколошка/Биолошка секција, Мало еколошко друштво „Змај“ (од 1998) и Летњи школски
еко камп (од 2012).
У нашој школи се од 2006 . године јединствено негује лепо писање – КАЛИГРАФИЈА на
калиграфској секцији по чему смо већ познати широм Србије. Наши млади калиграфи
постижу веома запажене резултате на републичким и међународним такмичењима.
Велики број запослених у овој школи су некада били и њени ђаци што сведочи о
њиховој великој љубави према баш овој школи:
Учитељице: Љиљана (Ружић) Узелац, Александра (Теодоровић) Ћирић - директорка, Наташа
(Влајковић) Михајловић, Оливера (Стоиловић) Марчић, Вера Стојшић-Гашпаровски и
вероучитељ Милан Ковачевић;

Наставнице и наставници: Велибор Илић (физичко), Споменка Јефтић (географија), Дамир
Хорватиновић (математика), Данијела Шакота (српски), Гордана Гајић (хемија), Маријана
Поп Јованов (енглески), Слађана (Љубинковић) Кнежевић (српски) и Милена Дејановић
(математика);
Техничка служба: Златко Ђорђевић (мајстор електричар) и Сања (Клисура) Црнобрња
(куварица);
Савет родитеља наше школе има 44 члана.
Председница Савета родитеља школе је госпођа Драгана Ћорић.
Састав Школског одбора :
3 члана из колектива (Дамир Хорватиновић, Драгица Будић и Зоран Цвијић),
3 члана из Савета родитеља школе (др Драгана Ћорић, Кристина Бранковић и Јелена Вулета)
и
3 члана из локалне самоуправе (Мирјана Батић, Јелена Ровчанин и Александар Василић).
Текст и лого приредила Вера Стојшић-Гашпаровски

