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                                               Прави путеви зна се где почињу, 
и зна се где свршавају,

а кривим се не зна ни правац ни крај.
Добри људи не знају за  криве путеве,

јер они по њима не иду ...
                                                                                         Јован Дучић

НАШИ КОРЕНИ  ...

            Наша школа ,,22.октобар'' налази се у насељу Сурчин  које је смештено у 
југоисточноим Срему, око 15 км западно од Земуна  и Београда. Рељеф Сурчина 
одликује се интересантним облицима, како у геолошко-тектонском тако и у 
морфолошком саставу. Рељеф чине три морфолошке целине и то лесна зараван,
лесна тераса и алувијална раван поред реке Саве.   
            На простору данашњег Сурчина откривена су многа налазишта која сведоче 
о животу људи  из млађег каменог доба. Неретка су  и налазишта која говоре о 
животу на овим просторима  из  старијег и млађег  гвозденог доба .
            Нађени предмети од  орнаментисане керамике и оруђе од камена  у 
непосредној близини канала Петрац, као и праисторијске статуе  винчарске 
културе, које се и данас могу наћи при обради земљишта, сведоче о месту које се 
развијало кроз векове  и које је било и биће плодно захвањујући специфичном 
географском положају.
            Налазишта нам говоре да је за време владавине Келта овај простор Срема 
био густо насељен, а материјални докази (бронзани и сребрни новац) који и данас 
спавају  у њивама Сурчина говоре нам како се живело у време римске епохе.

У средњем веку Сурчин  је постојао као  насеље које је било даровано 
моћној феудалној породици Моровић  Краљевском повељом  из 1404.године. 
Сурчин се у старим списима помиње и кроз  турско доба, а 1690. године 
окарактерисан је као  као велико село. Насеље  се одржавало кроз цео период
турске владавине. Пожаревачким миром 1718.год. насеље је ушло у посед  
земунског властелина грофа Шенборна, који је у Сурчину имао двор са бројним 
споредним зградама и забраном  у коме су чувани и храњени властелински  
јелени.За време власти грофа Шенборна  забележене су безбројне представке  о 
преступима аустријских војника   и официра. Најтеже прилике  биле су за време  
властелинског управника Колхунта, који је због многобројних притужби морао да 
напусти место управника у данашњем Сурчину. Формирањем Петроварадинског 
граничног пука 1745.године насеље је укључено у Војну границу. У то време у 
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Сурчину је било око  40 домова, да би  се само неколико година касније  насеље  
нагло пороширилао.

ПРВЕ ШКОЛЕ У СУРЧИНУ

            Укључивање насеља Сурчин у Војну границу утицало је  на територијално 
ширење насеља, а извештај Франца Енгела из 1745. године наглашава да је Сурчин  
имао:

 Сто педесет две  куће,
 изграђену илирску цркву од добре грађе, 
 простор  за егзерцир који је служио за извођење војних вежби, 
 коњушницу,
 трошну народну школу, 
 стрелиште и
 лепу плантажу  дуда.

              Сеоска црква је подизана од 1788. до 1812. године и посвећена је 
св.Параскеви. Иконостас је радио Марко Вујатовић. Општина је ангажовала
сликара Стевана Гавриловића за сликање, марморирање и позлату икона  и 
певница, као и Јована Пантелића који је  урадио  живопис  зидова храма, 
целивајуће иконе и два барјака.
           Иако је Франц  Енгел поменуо у свом извештају из 1745. године трошну 
народну школу, први подаци о броју ученика  датирају из 1802. године када је 
пописом школских обвезника  у Петроварадинској пуковнији забележено да 
двадесет ученика похађа школу. Прва зграда народне школе подигнута је 1817. 
године, а учитеља је плаћала српска православна црквена општина. 
           Почетком деветнаестог века у Сурчину је било 836 житеља који су живели у 
171 кући. Немци су  почели да се досељавају у Сурчин углавном из Баната. Крајем 
деветнаестог века, после укидања Војне границе, у Сурчину се оснива подружница 
Господарског друштва из Загреба. У месту активно ради српска школа која броји  
око 200 ученика. Школа је радила  током читавог деветнаестог века  са незнатним 
прекидима. 
           Постајање здравствених извештаја из овог периода  и сама чињеница да се  у 
једном од њих помиње да  доста сељака болује од очне болести –трахома наводе 
нас на чињеницу да је активно у то време радила и здравствена служба.
             У историјским изворима, тачније  1892. године, помиње се школа у 
Сурчину која је у то време била грађанска. Она се налазила  у  строгом центру 
Сурчина, где је данас  КУД ,,Диоген'' и  Национална штедионица.
             Непосредно пред почетак Првог светског рата  у Сурчину су биле три 
школе :
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 српска , 
 немачка и 
 хрватска  школа.

У то време активно је било и надалеко познато  певачко друштво ,,Граничар''.
              Српска  војска улази у село 11. септембра 1914. године, а након њеног 
повлачења  Аустријанци су отерали   све мушкарце  изнад четрнаест година  у 
вараждински логор. Месец дана  касније  у исти логор  су послате жене са децом. У  
вараждинском  логору  340 Сурчинаца је изгубило живот. Две године касније  
преживели су се вратили у опустошено село.             Добровољци са Солунског 
фронта, педесет два сељака, добили су заслужене поседе .
              Попис становништва из 1931. године наглашава да Сурчин има 3.860 
становника и то Срба (2.090), Немаца (1.050), Хрвата (520) и Рома (150). Сурчин је  
имао и два лекара, бабицу и апотеку.   
             Сурчин је био на удару и првих дана Другог светског  рата. У априлу 1941. 
године 59 мештана је заробљено и отерано у немачке логоре, 238 мештана се 
активирало у партизанима, од којих је 77 изгубило животе борећи се против 
окупатора. Терор над цивилним становништвом је био велики, а за четири године 
трајања рата  80 људи је изгубило живот.

УСПОН СУРЧИНСКОГ ШКОЛСТВА

             Сурчинско школство, започето још у доба Аустроугарске, доживело је свој 
успон у каснијем периоду, поготово после Другог светског рата, када је уместо 
тадашње четвороразредне народне школе у другој половини двадесетог века
отворена осмогодишња школа. Према народном предању, између два светска рата 
почетак наставе оглашавало је црквено звоно.
              Школа је у току Другог светског рата имала судбину сличну другим 
школама. Настава се није  одржавала, а непосредно по завршетку рата  васпитно-
образовни рад  се  одвијао у три одвојене зграде и на две локације :

 на углу данашње  Косовске и Скопљанске улице одржавала се разредна 
настава;

 у центру Сурчина, у тадашњој централној школи,  организовала се настава за
млађе и старије основце.

              До 1960. године у Сурчину су се школовала  деца и из околних сремских 
села. Ученици су били смештени у интернату који се налазио поред садашње 
зграде полицијске станице. Савет за просвету Општине Земун донео је 10. октобра
1958. године одлуку да школа добије назив по реформатору српског језика Вуку 
Караџићу. Те године школу је похађало 612 ученика у  седамнаест одељења, и од 
тада па све до данас број ученика је у константном порасту. Подаци из сачуваних 
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архива говоре да је школске 1966/67. године школу похађало 1275 ученика
сврстаних у тридесет пет одељења. Општина Земун, имајући у виду велики број 
ученика у Сурчину, подиже  школску зграду са дванаест учионица, фискултурном 
салом као и са свим осталим пратећим просторијама (укупне површине 2000м2). Од 
1967. године у Сурчину раде две самосталне основне школе - ОШ ''Вук Караџић'' и 
ОШ ''22.октобар''. Наша школа добија име по датуму ослођења Сурчина 22. 10.
1944. године.
            Новоподигнута школа ''22.октобар'' у првој школској 1967/68. години 
организује свој васпитно-образовни рад са око 600 ученика. Зграда је била 
изузетно функционална  и у наредним годинама у њој су се организовано разне
активности :

 продужен боравак  од првог до четвртог разреда  који је радио у две групе;
 предшколска настава организовала се у две смене за   две групе ученика;
 у школи су била оформљена два специјалана одељења ;
 школа је имала своју кухињу у којој  се спремала  ужина  за све ученике  и 

топли оброк за ученике у продуженом боравку;
 фискултурна сала  је била опремљена свим потребним наставним 

средствима;
 школски терени омогућавали су квалитетно одржавање спортских  

такмичења;
 у ваннаставним активностима школа је била позната  не само у граду него и 

шире, а најзначајније успехе на градском нивоу постизала је саобраћајна 
секција, која је и данас активна;

 адекватан школски простор омогућавао је квалитетан васпитно–образовни 
рад и презентацију ученичких радова...

             Користећи своје предности, наша школа је радила на зближавању околних 
школа кроз организовање спортских активности. Добри услови рада, жеља да се 
размени искуставо са колегама из околних школа и такмичарски дух ученика и 
наставника учинили су да такмичење у оквиру спортских активности постане 
традиционална  манифестација која се годинама организовала под називом 
Диогенови сусрети школa.
            Први директор  школе био је Славољуб Мијалковић, који је ту дужност  
обављао од оснивања ОШ ,,22.октобар'' до априла 1978. године. Функцију 
директора преузима Василије Мурар, до одласка у пензију (13.03.2001.године).
Нешто више од две године дужност директора обављао је наставник ликовне 
културе Љубомир Вукадиновић, а од 01.09.2002. године дужност директора 
вршила је проф. Даница Зорица. Од новембра 2010. директор школе је 
професор биологије Бранка Селаковић.
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ШКОЛА ДАНАС

             Успешан стваралачки рад наставника и ученика, у новосаграђеној згради
прекинут је 19. децембра 1992. године. То послеподне, док су мештани славили 
Светог Николу, два непромишљена ученика, размишљајући само о сопственом 
интересу, запалили су своје лоше написане писмене радове, вероватно и не 
слутећи да ће запалити целу школу. Запаливши своје вежбанке, запалили су и све 
оно што је стварано и чувано од заборава неколико десетина година уназад. У 
пожару је до темеља изгорела  школска зграда као и сва постојећа педагошка 
документација. Сагорео је и Летопис школе, на чијим страницама су били исписани
најзначајнији подаци о активностима  свих учесника у васпитно-образовном 
процесу. У страшном пламену нестало је све што је са великим ентузијазмом 
стварано пуних двадесет пет година. Пламен је прогутао и у заборав однео  хиљаде 
и хиљаде  ученичких радова, диплома, пехара, похвала, фотографија, докумената.
            Све оно што је генерацијама стварано, чувано од заборава, нестало је  за 
неколико сати, претворивши се у згариште. Од тог дана школа покушава да се 
дигне из пепела.
            Петнаест година васпитно-образовни рад се организовао у изузетно тешким 
условима. Ученици од првог до четвртог разреда похађали су наставу у старој 
оронулој  школској згради која је одолела пожару децембра 1992. године.
Васпитно~образовни рад од првог до четвртог  разреда организовао се у три смене 
и у четири  учионице. Ученици од петог до осмог разреда  наставу су похађали у 
просторијама ОШ ''Вук Караџић'', удаљеној око три колометра од наше  школе.
Данас се настава одвија у новој школског згради  у којој је могуће организовати 
наставу на најквалитетнији начин. Просторно технички услови  рада школској дају 
нам могућности за организацију многих ваннаставних активности као што су: 
такмичења, сусрети школа, изложбе ученика, позоришне представе...).

УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ

          Школа сад има око 720 ученика, а тај број из дана у дан расте, јер смо у 
широј локалној заједници, као и на територији града Београда, познати по  
вишенационалном саставу ученика. Број ученика у одељењима варира, тако да од 
првог до петог разреда имамо преко тридесет ученика по одељењу, а број ученика 
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од шестог до осмог разреда је мањи. Од укупног броја ученика око тридесет пет 
процената су ученици ромске популације, који у мањем проценту завршавају 
редовну основну школу, јер се у петом и шестом разреду опредељују за вечерњу 
школу. У последње три школске године активно се ради на  повећању броја 
ученика који ће завршавати редовну основну школу. Ученички колектив чине 
ученици из породица различитих у социо-економској сфери. У васпитно-
образовном раду  трудимо се да испоштујемо све разлике које су наглашене у 
саставу ученика. 

Сарадња са родитељима је на високом нивоу. Користећи  појединачне, 
групне и колективне облике деловања, родитељи нам помажу у унапређењу
васпитно-образовног рада. Родитељи су показали највећу заинтересованост у 
пружању помоћи  школи кроз одељењске савете и Савет родитеља конкретизујући 
своје активности  у изналажењу решења  за евидентиране проблеме. Многи 
родитељи пружају помоћ школи кроз обављање мањих поправки, израду потребних 
материјала, организовање приредби, презентацију ученичких радова, 
манифестација и сл. Код родитеља је присутна велика жеља да помогну школи како 
би живот њихове деце у школским условима био квалитетнији и ближи савременом
начину функционисања школе. Велики број родитеља наших ученика некада су
били  ученици наше школе. Знајући како је некада функционисала школа, они
траже и изналазе решења да школски живот приближе ,,златном добу“ наше школе 
(1967-1992.).
         Наставничко веће даје посебна признања у виду похвала и диплома за рад и 
залагање ученика, а на основу постигнутих резултата у учењу, владању и 
такмичењима. Ученицима осмог разреда додељују се и  дипломе за рад и залагање 
из појединих наставних области као и диплома ,,Вук Караџић“. Највеће признање 
које један  ученик  може да понесе  на крају  основношколског образовања је Ђак 
генерације.
         Због несреће која нас је задесила 1992.године, нисмо у могућности да тачно 
наведемо све ученике  који су били носиоци  Вукових диплома, али у сећању нам 
остају ђаци генерација:

школска 1992/93.година -
     Олгица Ванчин (ђак генерације),

школска 1992/93.година:
     Ивана Глигоријевић, 
     Јелена Пејаковић, 
     Вања Спасић,
    Сања Давидовић, 
     Јовановић Данијела,
     Перне Ирена

школска 1994/95.година - нема података
школска 1995/96.година:

     Ненад Давидовић, 
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     Драгана Стојановић,
    Коста Којдић, 
     Ђорђе Мијатовић

школска 1996/97.година:
     Ана Колешан (ђак генерације), 
     Сандра Богојевић, 
     Јасмина Милојевић, 
     Драгана Милојевић, 
     Милош Драча, 
     Александар Деспотовић,
    Милица Каменовић, 
     Ненад Живковић, 
     Богољуб Јовановић

школска 1997/98.година:
   Душица Драча (ђак генерације), 
     Тамара Петровић, 
     Владимир Ковач, 
     Милена Тимотић

школска 1998/991.година: 
     Милош Радовановић (ђак генерације)
     Анђела Брстина
     Милена Вукотић
     Ања Даниловић
     Биљана Вучетић
     Вања Јовановић
     Немања Кнежевић
     Јасмина Марковић
     Сања Младеновић
     Горан Пикула
     Марија Пурић
     Милица Радуловић

школска 1999/00.година:
     Милена Драча (ђак генерације), 
     Андријана Булатовић, 
     Марија Јовичић, 
     Владимир Машевић,
   Срђан Стојшчић, 
     Драгана Бркић

школска 2000/01.година:

                                                
1 Због недостатка документације из ове школске  године могуће је да смо некога 
изоставили.
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     Сара Којдић (ђак генерације), 
     Бојан Пајчин, 
     Јелена Аритоновић, 
     Тина Живковић,
    Мила Марковић, 
     Јелена Стојић, 

школска 2001/02.година:
     Веселин Матић (ђак генерације), 
     Милица Ињац, 
     Ивона Перне,
    Момчило Симатовић, 
     Антонио Марић,
    Милан Јаношевић,
    Зорана Скоко, 
     Јелена Плећић,

школска 2002/03.година:
    Милица Селаковић (ђак генерације),
    Тамара Добросвљевић,
     Данијела Дурмић,
    Александар Петровић, 
     Ивана Милијашевић, 
     Тања Николић, 
     Сузана Булатовић,
    Ана Величковић, 
     Бранка Драча,
    Немања Ђорђевић,
    Милица Јановљан, 
     Јелена Јовановић,
    Срђан Кнежевић 

школска 2003/04.година:
    Јелена Јовичић (ђак генерације)
     Емилија Давидовић, 
     Милица Давидовић, 
     Ружа Јукић, 
     Валентина Илић,
   Александра Матић,
   Јелена Аритоновић, 
     Владимир Аритоновић,
     Радослава Николић

школска 2004/05.година:
     Бојана Спасић (ђак генерације), 
      Емилија Зековић,
     Божић Сања, 
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      Јањушевић Ана, 
      Рената Михаљ,
    Милош Радуловић, 
      Тијана Пајчин,
     Стефан Симоновић

школска 2005/06.година:
    Александра Куриџа (ђак генерације),
    Стефан Арсенијевић,
    Ђорђе Змијанац, 
     Тања Стаменић, 
     Јелена Стефановић, 
     Марко Селаковић, 
     Исидора Срндовић, 

школска 2006/07.година:
          Ивана Јовановић (ђак генерације),
          Немања Стаменковић,
         Марко Вељковић

ПЕДАГОШКА  ОРГАНИЗАЦИЈА

           Проблеми са којима се сусрећемо у  васпитно-образовном раду  су велики,
али  сви у школи на све могуће начине покушавамо да  пронађемо путеве који воде
ка  савременијем наставном процесу. Како бисмо  више ангажовали ученике у 
редовној настави, 2003/2004.године од Министарства просвете и спорта успели 
смо да добијемо подршку и помоћ у раду са ученицима ромске популације.
Делујући на унапређењу образовања Рома, имали смо помоћног учитеља 
ангажованог за рад са ученицима који не могу да прате редован ток наставе.
Сарадња са ресорним министарством  дала нам је смернице за активирање на пољу 
рада са  маргинализованим групама у Сурчину. У току предходних година
успосавили смо више него добру сарадњу са хришћанском хуманитарном 
организацијом Хлеб живота која  нам је дала подршку   у превазилажењу проблема 
везаних за  редовно праћење наставног процеса активирањем два васпитача у раду 
са предшколским групама  и два учитеља који су стална подршка учитељима ОШ
''22.октобар''. Овакав начин организовања допунског рада  са ученицима ромске 
популације даје нам простора за  квалитетнију организацију наставног процеса. 
Резултати програма  за сада нису опипљиви, али евалуација васпитно-образовног 
рада  показује  оправданост сарадње са поменутом организацијом.
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          На месту згаришта старе школе саграђена је савремена  школска зграда.
Камен темељац је постављен 6. децембра 2003. године. Нова школска зграда је 
велелепна грађевина  од око     5000 m2, са двадесет четири учионице, осамнаест 
помоћних просторија, фискултурном салом, библиотеком, свечаном салом, 
помоћним просторијама...
              Кадар ОШ ''22.октобар'' обнавља се сваке године. У нашим редовима 
налазе се наставници/професори који својим ентузијазмом и креативношћу 
покушавају да изнађу решење за организовање низа активности које утичу на 
квалитетнији образовни рад у школи. Корелација између наставних предмета је
очигледна, а радови талентованих ученика који се презентују на  школским 
изложбама највеће су богатство школе.
            Школа трнутно има  65  запослених од тога  48 наставника/професора и 
стручних сарадника, који постижу завидне резултате активно радећи са 720
ученика разврстаних у двадесет седам одељења.  

ПОНОСНИ СМО НА ...

              Под руководством наставника/професора разредне  и предметне наставе  
многи ученици из ове школе  освоили  су похвале, дипломе , пехаре...
             Најзначајнији резултати којима се поноси  школа, а и шира локална 
заједница, остварени су на међународном такмичењу у дечјем ликовном 
стваралаштву. Два ученика наше школе, П.Вајдић и Н.Јовановић, понели су 
престижне награде на Међународном  ликовном конкурсу-Спорт у дечјем
ликовном стваралаштву, посвећеном олимпијским играма у Сарајеву1984.године.
             На државним  такмичењима  често смо учествовали, а  ученик осмог 
разреда  Драган Марић 2007. године  освојио је прво место у атлетици 
(дисциплина-скок у вис).
             На општинским и градским такмичењима редовни смо учесници. На њима 
су наши ученици освајали значајне награде. Поносни смо на њих јер су успели да 
покажу своје знање не дозвољавајући   да их тешки услови  рада у школи  
демотивишу. 
             У досадашњим годинама рада  најпродуктивнији смо у спортским 
надметањима. Наши ученици атлетичари налазе се  увек на победничком постољу 
државних такмичења. На општинским такмичењима  последњих година  налазимо 
се у самом врху, иако петнаест година немамо фискултурну салу. Екипна 
такмичења у старијим разредима основне школе најплоднија су признањима и 
наградама освојеним у тешким школским годинама.
               Најуспешније године у спортским такмичењима су 1982/1983, 2005/2006. и 
2006/2007. година , али не смемо заборавити ни:
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Велику награду града  Београда за штафетно трчање  и освојено прво место  
1998/1999.
Диплому за учешће на Уличниј трци  у Земуну и за освојено прво екипно 
место 1998/1999.
Освојено 2. место на Међуокружном првенству у атлетици  2003/2004.
Освојено прво место у атлетици-екипно за девојчице  седми и осми  разред
2003/2004.
Освојено прво место у атлетици-4х100m за девојчице  седми и осми разред
2003/2004.
Освојено прво место у атлетици-екипно за дечаке пети и шести разред
2005/2006.
Освојено прво место у атлетици-екипно за дечаке седми и осми разред
2005/2006.
Освојено прво место у атлетици-екипно за девојчице  седми и осми разред
2005/2006.
Освојено друго место  у Сурчинској трци мира 2004.године.

        Ученици наше школе осварили су и значајне резултате  у музичком 
ставаралаштву:

Пријатељи деце-Савет дечјег савеза Земуна додељује одељењу 42

признање за Најраспеваније  одељење 1998/1999;
хор млађих разреда-прво место на општинском такмичењу 2005/2006;
група певача је заузела прво место на општинском такмичењу 2006/2007;
дует Симовић Катарина и Сован Катарина  су 1996. на општинском 
такмичењу заузеле треће место; 
дует Ђукић Драгана и Иветић Јелена  заузеле су прво место на 
општинском такмичењу Дечја забавна песма;
Маја Алексић је на такмичењима Уметничка соло песма  заузела  прво
место на општинском и  градском нивоу 2005/2006. 

          Школа  сваке године обележава Дан школе, школску славу Св. Сава, славу   
православне цркве Св. Петке, Дан старих, Нову годину и Божић. Све ове 
манифестације пропраћене су разноврсним, садржајним и креативним програмима. 
презентују рад  ученика чланова школских  секција: ликовна , рецитаторска, 
литерарна, биолошка, библиотекарска, спортска, саобраћајна, драмска, 
мултимедијална секција  младих физичара...
          Дан школе  се обележава сваког 22.октобра  пригодним спортским и 
културним манифестацијама-изложбом ученичких радова, презентацијама
компјутерских радова  ученика старијих разреда, приредбом ученика уз присуство 
угледних пријатеља, родитеља  и колега просветара. 
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            Врло радо се одазивамо на све позиве   школа и институција које укључују  
ученичко ангажовање. Активно сарађујемо са свим околним школама, а посебно са 
ОШ ''Вук Караџић''  из Сурчина  негујући  и чувајући од заборава  заједничке  
историјске корене. Са поменутом школом у више наврата током године 
организујемо спортска надметања.
          Материјална средства којима располаже школа скромна су. Ускраћени смо 
за  студијска истраживања, путовања и екскурзије, али интерно смо активни на  
организовању педагошких истраживања која би нас  довела до релевантних 
показатеља  за квалитетнији рад у настави.       
           Да бисмо унапредили свој рад у сарадњи смо са школама из других градова 
на нивоу ускостручних предметних области. Неговали смо сарадњу са ОШ
''Десанка Максимовић'' из Косовске Каменице до несреће која је задесила нашу 
школу.
              

УГЛЕДНИ ГРАЂАНИ, А НАШИ УЧЕНИЦИ

         Угледни грађани Сурчина, Београда, Србије...  били су  наши ученици.
Надамо се да су им школски дани проведени  у ОШ ,,22.октобар'' и знање овде 
стечено били подстрех да остваре своје снове и постану то што јесу. Неки од њих 
су:

Дејан Милосављевић -вишеструки државни првак, двоструки  европски 
првак, носилац  златних медаља на међународним турнирима у кик боксу 
2002-2007.
Душан Мршић-првак Европе у такмичењу Црвеног крста-Прва помоћ
архитекта Сања Давидовић
дипломирани инжењер пољопривреде Ђорђе Мијатовић
стоматолог Ана Басара
др Лазар Давидовић,
др Ненад Мијалковић
др  Мила Ћућуз
стоматолог Наташа Вељковић
филолог Вероника Селаковић
доктор ветеринарске медицине Ксенија Божанић
мр пољопривреде Мирјана Копривица
правник Ана Колешан
адвокат Срђан Радовановић
дипломирани инжењер пољопривреде Жељко Арсенијевић
правник Срђан Радовановић,
професор физичког васпитања Зоран Савичевић 
економиста Биљана Милићевић 
економиста Наташа Милићевић 
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економиста  Горан Ракић 
економиста Гордана Томић
правник Снежана Петровић
технолог Вања Спасић 
правник Спасић Сања
фудбалер Предраг Митић Пепе  
атлетичар Јефта Отовић 
агроном Маја Карапанџа
стоматолог Александар Митић 
дипломирани инжењер електротехнике Коста Којдић
вероучитељ Небојша Булатовић
дип. инжењер извршног управљања Бојан Вукадиновић
правник Јелена Ковачевић
војни официр Иван Весић 
економиста Никола Мијалковић
офтамолог Снежана Митић 
новинар и шахиста Раде Митић
атлетичар Никола Томасовић
економиста Дарко Селаковић 
привредник Драгољуб Марковић
атлетичар Бранислав Угриновић 
економиста Ивана Глигоријевић
економиста Тања Балок 
правник Никола Јаношевић 
стоматолог Драгана Стојковић 
судија Зоран Рогић
адвокат Горан Савичевић
економиста Бранислава Ивановић
дефектолог Јанг Меив Ћурчин
дипломирани инжењер саобраћаја Светлана Стевановић
менаџер економије Душица Божанић
официр МУП Богосавац
дипломирани економиста Милош Драча 
дипломирани економиста Душица Драча
дипломирани инжењер саобраћаја Дејан Вучић
...
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ЗАДУЖИЛИ СУ НАС ...

           Од оснивања школе 22. 10. 1967. године па све до данас, кроз школу је 
прошла река наставника/професора који су својим радом и залагањем сазидали 
темеље педагошког и етичког развоја школе. Задужили су нас да негујемо љубав, 
знање  и рад :

Наташа Андрејевић 
Наташа Андрејић 

Верица Арсенијевић 
Живана Аћимов

Мирјана Бабић Бркљач 
Бастаја Љиљана
Басара Драгица
Љубица Бјелић 

Николина Бједов 
Александра Блажић 
Горан Богдановић 
Руска Божиновска

Гордана Бојчић 
Јованка Бокан 

Драгица Бошков 
Наташа Братељевић 

Слободанка Братељевић 
Иванка Бурић 

Душанка Бурмуџија
Драгиша Варничић 

Милка Ванка 
Милан Ванка 

Светлана Весић 
Мевлида Вељковић 
Душан Вељковић 
Јелица Виљанић 

Милојка Влатковић 
Милутин Вујадиновић 

Весна Вујовић 
Бранка Вукасовић Ђак 
Ковиљка Милошевић 
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Загорка Вуковић 
Вера Гајић 
Олга Гарић 

Борислава Гвозден 
Ана Глигоровић 
Ранко Дехељан 

Наталија Дугалић 
Сања Ђаковић 

Јасмина Ђорђевић 
Драгиња Ђорђевић 

Душанка Ђурић 
Марина Ђурић 

Надежда Ђурковић 
Славко Ђуровић  
Милица Ђукић 

Вероника Живановић 
Нада Залетел 

Милан Здјеларић 
Драгица Здјеларић 

Милка Златић 
Руса Златковић 

Србољуб Зорица
Снежана Јанкеш 
Љиљана Јанкеш 

Љиљана Јанковић 
Милица Јаношевић 

Јелица Јањић 
Надежда Јеремић 
Милка Јеличић 

Јасмина Јовановић 
Јелена Јовановић
Индира Јовановић 
Љиљана Јовановић

Стана Јовановић 
Марјан Јоловић 

Ј Јелена окановић
Зорица Јурић 

Богдан Карапанџа
Новак Катић 

Јелена Кијевчанин
Даринка Којадиновић 
Владан Костадиновић 

Душан Корица 
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Алжбета Крајџи 
Богданка Крејић 
Данијела Крешић 

Зоран Лалић 
Љиљана Левић 
Невенка Лелаш 

Мира Марин 
Љиљана Марјанов 
Цветана Марковић 
Оливера Марковић 
Жарко Марковић 

Радмила Марковић 
Зденка Мацура 

Верица Маџаревић 
Гордана Милосављевић 

Милена Михаиловић 
Весна Митровић 

Машинка Миросављевић 
Славољуб Мијалковић 

Нада Мијалковић 
Драга Миљковић 
Милка Мишковић 
Слађана Митровић 
Татјана Митровић 
Весна Митровић 

Душица Милорадовић 
Габријела Миленковић Антић 

Босиљка Младеновић 
Соња Момчиловић 
Милка Мишковић 
Василије Мурар 
Мирјана Мурар 
Добрила Мурар 
Радомир Мишић
Ружица Недић 
Мила Николић

Сузана Николић 
Драгана Николић 
Милутин Николић 

Марија Опачић 
Ненад Павловић 
Радојка Перић 

Даница Петровић
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Љиљана Петровић 
Нада Петровић 

Олгица Полексић 
Вера Поповић 

Љубинка Поповић 
Иванка Правдић 

Надежда Премасунац 
Смиља Радовановић 

Загорка Рађан 
Добривоје Ракић 

Лидија Регоје 
Живка Радивојевић 

Јелена Ракић 
Виолета Раичевић 

Светлана Ракић 
Голуб Радовановић 

                                                   Слободнка Братељевић
Верица Саблић 
Душица Савић 

Богданка Савичевић
Мирјана Селак 

Љиљана Секулић 
Александар Стаменовић 

Анћелка Радовановић 
Љубиша Стошић 
Маја Стевановић 
Олга Стоиљковић 

Весна Симић 
Миленко Сладојевић 
Славица Станковић 

Ружица Степић 
Светлана Станковић 

Зоран Станковић 
Добрила Стојановић
Радојка Станковић

Душица Ступар 
Стана Стевановић 

Александра Стаменовић 
Миланка Спасојевић 

Смиља Спасић 
Гордана Томић 

Мирјана Теофиловић 
Љиљана Тирнанић 
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Љерка Тепавац 
Слободан Тодоровић

Жељка Тодоровић 
Зорица Ћирић 

Мирјана Ћирић 
Силвана Ћировић

Јелена Ћосо 
Мирко Ћућуз 
Јелица Ћућуз

Анђелка Урошевић 
Љубинка Цветковић 
Мирјана Цветковић 
Љиљана Церовић 

Живка Чипчић 
Петар Шуваковић

Евица Суљић 
Бранислава Шћекић 

Олгица Шубр 
Биљана Швабић 

Љиљана Шапоњић 
Драгица Дмитровић

Катица Басара
Нада Колешан

Ела Песах
...
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ЗАШТО СМО ПОСЕБНИ

          Пратећи развој школе од 1967. године као васпитно-образовне и културне 
институције, увидели смо  своје предности и недостатке  које су нас издвојили по 
много чему.

Некада изузетно добри услови рада нестали су преко ноћи у пожару 
19.12.1992.године, чије последице се осећају све више и више из године у 
годину.
У школи су увек радили и данас раде људи који свој наставнички посао 
обављају савесно, одговорно  и мотивисано  за све врсте стручних  
усавршавања.
У  настави су заступљени сви наставни предмети;
Ученици изучавају два страна језика: енглески (од првог разреда) и 
француски (од петог разреда).
Сарадња наставничког кадра са родитељима и ученицима је позитивина  и 
плодоносна.
Руководећи кадар уско сарађује са наставним кадром у решавању 
евидентираних проблема.
Школа активно сарађује са свим школама  у општини и шире.
Сарадња са локалном заједницом  је двосмерна.
Ми смо вишенационална школа у којој је тридесет пет процената ученика
ромске популације.
Нехумани услови рада  у којима се радило превазилажени је огромним
разумевањем сваког појединца па са пуним правом можемо констатовати  да 
толерантност има вишедеценијске корене.
И поред низа проблема са којима радимо, наши ученици  успешни показују 
оно што су научили на такмичењима, смотрама, пријемним и 
квалификационим испитима.
Школа последњих школских година поклања посебну пажњу организацији
ваннаставних активности, јер је интересовање ученика за овај вид наставе  
велико.
Културни живот школе је плодан ( посете музејима, позориштима, сајмовима, 
изложбама, културним институцијама...) иако немамо услове за организовање 
посебних активности:
Излети и екскурзије ученика и наставника  су едукативне природе... 



~~~~~~~~~~~  ОШ''22.ОКТОБАР'' СУРЧИН   ~~~~~~~~~~

- 21 -

Захваљујући неизмерном ентузијазму који имамо   васпитно-образовни рад у 
школи  је из дана у дан, по мишљењу наших ученика, све  занимљивији. Надамо се 
да ћемо успети да замишљене планове реализујемо  у наредним годинама.Желимо 
да ОШ ''22.октобар'' у наредним школским годинама постане центар најзначајнијих 
културних дешавања општине Сурчин.

Многи подаци  који би требало да се нађу на овим страницама, сада леже у 
темељима нове школске зграде. Извињавамо се свима које нисмо поменули, а 
заслужили су да се нађу у овој монографији.

Молимо Вас да нам се јавите уколико поседујете значајне информације о 
историјату наше и Ваше школе. 
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