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“Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу.  

Реч се може изгубити као град, као земља, као душа.  

А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу,...” 

                                                                     Завештање Стефана Немање  
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Задатак Српске школе  
“Нека нам школа буде са вером,  

Политика са посетењем,  

и војска са родољубљем,...” 

Свети Владика Николај Спрски  

Задатак Српске школе “Свети Сава” при Цркви Светог Арханђела Михаила у Акрону је да 

гаји и негује код српске деце: веру, језик, српску традицију, културу и љубав према своме роду 

српском. Као таква она није ускогруда. Љубећи своје, деци даје до знања и подвлачи, да су сви 

људи гране наједном стаблу којеје Бог посадио, тојест учи их “да туђе поштују а својим се диче.” 

Свесни смо чињенице да, уколико се нашој деци не пружи прилика да редовно учествују са својим 

вршњацима у српској цркви на молитви и у школи на настави и тако доживе верску, просветну и 

културну заједницу сносићемо последице као народ и појединачно. Зато Српска школа пружа 

прикладан програм, изграђен да се одговори на ове потребе. 

Овај програм се састоји од разноврсних предмета, од вjеронауке, српског језика, историјe 

и географијe. Школа наглашава позитиван и срдачан однос између наставника и деце, родитеља и 

наставника и родитеља међу собом у духу хришћанском са поштовањем и међусобним 

уважавањем. 

Наставници се поред своје школске спреме одликују побожношћу, љубављу, карактером, 

вољом да васпитају спремношћу и стрпљењем. Школа настоји да сваком наставнику обезбеди 

родитеља или помоћника, да индивидуално посвети довољно пажње сваком детету појединачно 

како би успех био што већи, и како би дете напредовало. 

Поред просвећења деце, Српска школа се такође труди да укључи родитеље као 

несумњиво важног чиниоца у животу и развоју детета, како у школи тако и код куће. Она подсећа 

родитеље да са својом децом долазе у храм Божији, учествују у животу цркве и да се старају да 

сами буду примерни хришћани у свакодневном животу. 

Закључак  

Српска школа носи име највећег српског просветитеља и заступника рода нашег пред 

Богом, Светитеља Саве. Као таква она настоји да ово име оправда својим опредељењем да децу 

српску просвети у духу светосавском. А тај дух светосавски нас позива да следимо наше претке 

којима се ми поносимо а који су били пре свега истински верници, ктитори, задужбинари, 

молитвеници, просветитељи и родољуби. Такав њихов пример, пример добрих хришћана,је 

прославило име српско. На тај аманет нас подсећа свети Владика Николај, други Златоусти, када 

каже да си добар Србин када имаш: 
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Слатку душу краља Владимира, издржљивост Немањину, христољубље Савино, ревновање 

Милутиново, кротост Дечанскога, смерност Урошеву, пожртвовање Лазарево, витештво 

Страхињино, правдољубље Марково, срце Југовића мајке, поуздање Миличино, благост 

Јевросимину, милост Косовке девојке. 

И онда, свети Владика закључује: 

"Но није ли све ово од вере?  Основа свему набројаном јесте вера Христова. Ако ти немаш 

у себи ниједну од побројаних врлина славних ти предака а ипак се називаш Србином, онда си 

само једна чувена фирма на празном дућану.” 

Следи из речи светог Владике Николаја да је необично важно што школа постоји при 

цркви. Јер та ће деца сутра управо бити њени верници и као што је црква гајила и његовала њих, 

тако ће, да Бог да, и та деца чувати и одржати нашу цркву. Крајњи циљ је свакако, кроз 

оцрковљење, да се душе наше деце спасу од таме и пропасти и да постану синови Царства 

Божијега. Истовремено, свесни свог несавршенства, као људи настојимо да добро семе сејемо и 

као верници оставимо Богу да се Он побрине да семе порасте. 

Циљеви Српске школе 
1. Пружити ученицима за овдашње услове најквалитетнију могућу додатну наставу из српског 

језика, културе, историје и географије, и православне вјеронауке. 

2. Постићи путем наставе у школи и осталих активности да се код ученика развијају следећа 

знања и способности:  

a. да се усмено и писмено течно изражавају на српском језику, 

b. да познају основе правописа и граматике српског језика, 

c. да имају основно знање из српске књижевности, културе и историје и географије, 

d. да су усвојили основе православне вере. 

3. Обухватити што је могуће више деце.  

4. Укључити родитеље као активне учеснике у образовни процес у српској школи.  

Организација Школе 
Школа се организује при цркви Светог Арханђела Михајла у Акрону као једна од црквених 

организација. Школа ради по правилнику који је у складу са Уставом и Школским правилником 

СПЦ за САД и Канаду. 

Скупштина родитеља бира Школски одбор који се брине о нормалном и редовном 

одвијању наставе, ангажовању и праћењу рада учитеља, доношењу наставног програма и 

његовом спровођењу, квалитету наставе, уџбеницима и наставним помагалима, школским 

финансијама, организовању ван наставних активности и другим стварима од важности за школу. 

Рад у Школском одбору је добровољан. 
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Школски одбор подноси извештај о свом раду Скупштини родитеља. Свештеник, који 

активно учествује у настави и блиско сарађује са Школским одбором и родитељима, једном 

годишње подноси извештај Епархијском Архијереју о раду школе. 

Школски одбор/Савет родитеља  
Школски одбор српске школе “Свети Сава” чине родитељи и бираће се сваке године. Савет 

родитеља Школе чине родитељи чија деца похађају наставу.  

Настава  
Сва настава, укључујући комуникацију између учитеља и ученика, се одвија на српском 

језику. Настава се одржава недељом у школским просторијама цркве Свети Арханђел Михаило у 

Акрону. 

На почетку школске године Школски одбор прави календар школе у коме су наведене 

недеље када школа има наставу, празници када нема наставе, као и датуми ван наставних 

активности. 

Ученици су подељени у разреде према узрасту. У разреду нема више од 20 ученика. 

У школи су обавезни домаћи задаци. Од родитеља се очекује да деци помогну око домаћи 

задатака. 

Наставни програм  
Настава се одвија на основу наставног програма који пре почетка школске године усваја 

Школски одбор. Програм из српског језика, културе и историје пишу учитељи, а програм из 

вјеронауке свештеник. 

Родитељи добијају копију наставног програма за своје дете на почетку школске године да 

би знали шта ће се радити на настави током школске године. Веома је важно да родитељи 

пратећи наставни програм рада вежбају пређено градиво са својом децом.  

 

Организација наставног програма  

Српска школа Свети Сава је основана 2020. године и у њој се уче три предмета: 

1. Вјеронаука 
2. Српски језик  
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3. Историја и географија  

Настава се изводи у групама за: 

1. Предшколски узраст (3-5 година) 

2. Млађи узраст (6-7 година) 

3. Средњи узраст (8-9 година) 

4. Старији узраст (10+ година) 

 

Групу могу чинити само ученици једног узраста (предшколски,млађи,средњи или старији), 

а у изузетним случајевима групу могу чинити два узраста. 

 

Наставници  

Школски одбор има један од главних задатака да ангажује квалитетне учитеље са 

искуством у настави из бивше Југославије. Школски одбор ће заједно са свештеником, након 

јавног конкурса и након интервјуа, на почетку школске године, изабрати учитеље који испуњавају 

услове прописане Школским правилником СПЦ за САД и Канаду. Имена учитеља ће свештеник 

препоручити Епархијском Архијереју на одобрење. 

Школски одбор има дужност да прати рад учитеља. У случају да учитељ не испуњава своје 

обавезе, биће отпуштен у складу са Школским правилником за СПЦ за САД и Канаду. Свештеник 

извештава Епархијског Архијереја и шаље молбу за отпуштање дотичног учитеља.  

Наставу реализују следећи наставници:  

1. Вјеронаука - О. Милан Пајић  

a. Заменик - Златко Илић  

2. Српски језик - Јелена Сладаковић  

3. Историја и географија - Проф. Јован Гулић  

 

Упис у школу 
Школу могу похађати само ученици који су уписани у школу. Упис се састоји од 

попуњавања формулара за упис. 

Родитељи се охрабрују да децу што млађег узраста уписују у школу. Идеалан узраст за упис 

је 3 година. Горња старосна граница узраста за упис не постоји. 

 

Школарина  
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Школа се финансијски издржава од школарине коју плаћају родитељи ученика и од 

добротвоних прилога. 

Школарина износи $20 по ученику за месец дана (за треће и више деце је бесплатно). 

Школарина се плаћа на почетку месеца благајнику школе. 

Родитељима који не могу платити школарину из објективних разлога, Школски одбор 

може да одобри да не плаћају школарину. То је прописано правилником школе. За плаћену 

школарину и прилоге родитељи ће добити признаницу за порез. 

 

Дисциплина у школи 
У школи се од ученика захтева примерена дисциплина и на часовима и на школски 

одморима. Правила понашања ће бити подељена ученицима и њиховим родитељима приликом 

уписа у школу. 

Школски одбор ће посебно инсистирати да се чува инвентар у школи. Од ученика и 

учитеља ће се стриктно тражити да учионице у којима имају наставу оставе у стању у коме су их 

нашли пре наставе. 

 

Сарадња са родитељима 
Сарадња са родитељима је од предсудне важности за школу. Осим што децу доводе у 

школу и финансијски подржавају школу, родитељи ће имати одгоровност да прате напредак свог 

детета и да му помажу код израде домаћих задатака. 

 

Календар за текућу школску годину  
Распоред часова, празника и излета ће бити подељен родитељима на почетку сваке 

године, као и наставни програм одобрен од Школског одбора.    

 

 

 


