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Уводник
Образовање и здравство је темељ напредног друштва
 
   Образовање као и здравство је темељ напредног друштва. 
Спој ове две вредности је свакако у медицинским школама. 
Данас ћете се срести са младим врсним лекарима, 
медицинским техничарима, преданим акушеркама које 
дочекују живот, васпитачицама које ће оставити трага на 
том животу у неком вртићу, али и неговатељима без којих се 
једноставно не може замислити овај позив. Срешћете их на  
клиникама, у домовима здравља, геронтолошким центрима у 
Србији и ван ње. Ово је време да се подсетимо где и када је све  
почело.
   Почело је 17.марта 1959. године када је Народни одбор среза 
Панчево донео одлуку о оснивању Средње медицинске школе  
са називом Школа за медицинске сестре  - медицинске 
техничаре „Стевица Јовановић“ Од 1964. године настава се .
одвија у данашњој згради школе, а тада јој је промењено и име 
у Медицинска школа „Стевица Јовановић“. Смеру медицинска  
сестра  техничар додат је и смер фармацеутски техничар.–  
Пратећи потребе заједнице, али и могућности, пре свега 
просторне, 1997 године уводи се смер гинеколошко-.
акушерска сестра, од 2004.године и смер здравствени 
неговатељ и 2013. године смер медицинска сестра-васпитач. 
Да не би дошло до презасићења тржишта рада, сваке две 
године школа наизменично расписује конкурс за гинеколошко-
акушерску сестру, односно медицинску сестру-васпитача. 
   Из наведених података није тешко закључити да број 
ученика расте, дакле број одељења и запослених такође, а 
простор је остао исти - скучен и неодговарајући потребама 
нормалног одвијања наставног процеса. Недостатак  
учионичког простора и фискултурне сале значајно је 
отежавао рад, али се привремено решење нашло у 
кориштењу простора у Основној школи „Ђура Јакшић“. 
Изградња фискултурне сале од преко хиљаду метара 
квадратних  и 4 учионице, по две на сваком нивоу зграде, 
донекле је ублажило проблем скучености. Ради се на томе да 
се овај проблем простора трајније реши. Из програма  
Европске уније и CARDS1  CARDS 2 добијена су значајна 
средства за опремање кабинета и набавку савремених учила.  
Учионице  су  у  последње  две  године  опремљене 
интерактивним таблама, пројекторима као и преносним  
рачунарима. Модерно су опремљени кабинети за здравствену  
негу, анатомију,  биологију,  биохемију,  патологију, 
фармакологију.
   Имамо успешну сарадњу са наставним базама,  као што су 
Општа болница  Панчево, Дом здравља, Служба хитне 
медицинске помоћи, Очна болница, Геронтолошки центар, 
Дом слепих „Збрињавање“ као и Неуропсихијатријска болница 
у Ковину. 
   Од оснивања па до данас школа иза себе има значајне 
резултате из разних области. Запажени су резултати на 
такмичењима из области стру ке, као и из општеобразовних 
предмета и спорта .
    Ваља дакако истаћи и сарадњу са Колеџом из Темишвара
„Ана Аслан“, као добру прилику размене искустава и ученичких 
и наставничких.
    Циљ је обликовати  целовите личности које неће бити 
ограничене само на позив који су изабрале, него ће имати 
шире видике и тако заузети место у друштву које им припада. 
Да је ова школа на добром путу сведоче многи који су седели у 
њеним клупама, а сада су врсни у позиву који су изабрали, јер су 
их таквима учиниле оне праве људске вредности којима су 
овде учени.
     Шесдесет  година постојања није кратак период. То је цео 
један људски век. Ово је био само кратак осврт на оно што је 
било како би се истрајније и одважније суочили са оним што је 
испред нас   .

   Љиљана Марковић
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Часопис Медицинске школе „Стевица Јовановић“ Панчево

Разговор поводом обележавања јубилеја  - 60 година   
постојања и рада Медицинске школе „Стевица Јовановић“ у Панчеву 

са директорком Светланом Калапиш

Поносна на колеге, колегинице и ученике

- Опремљени савременим наставним средствима

- Кабинетско извођење наставе

- Највећа жеља проширење школе

- За 400 квадрата по већ урађеном пројекту 
потребно око 32 милиона динара

- Културна и стручна сарадња са колеџом из 
ТемишвараСветлана Калапиш, 

директорка школе

   Медицинска школа „Стевица Јовановић“ ове 
године обележава 60 година свога рада и постојања. 
Уз честитке на овако важном јубилеју, кажите нам 
нешто о историјату школе.
   Већ далеке, школске 1959.године уписана је прва 
генерација. Школа је била у згради гимназије, у којој 
су биле смештене и друге школе. Наредне школске 
године школа се премешта у зграду садашње школе 
„Мара Мандић“. Ту школа остаје четири године. Од 
школске 1964.године наша школа је усељена у овај 
простор где остаје до данашњег дана. Овим чином 
промењено је и име школе која од тада носи име 
народног хероја Стевице Јовановића.
   Прва генерација била је мешовита, у другој 
генерацији, интересантно је истаћи, био је само један 
момак. Смеру медицинска сестра - техничар, додат је 
нови – фармацеутски техничар. Касније 1997. године 
у школу се уводи и смер гинеколошко – акушерска 
сестра, а од 2004. године и смер трећег степена – 
здравствени  неговатељ. Од 2013. године у школу се 
уводи смер медицинска сестра-васпитач, рекла је 
директорка Калапиш.

   Медицинска школа на прагу 21века није имала 
фискултурну салу а озбиљан  проблем био је 
недостатак учионица. Зато је за часове физичког 
васпитања, као и за део наставе кориштана 
фискултурна сала и учионице основне школе „Ђура 
Јакшић“ у Панчеву. Каква је сада ситуација?
  Тачно је, да смо имали озбиљне проблеме у 
одвијању наставе, како часова физичког васпитања 
због недостатка фискултурне сале тако и због 
недостатка учионица. Сви ученици су тада на часове

физичког васпитања одлазилиу основну школу 
„Ђура Јакшић“, а цела друга година је тамо изводила 
наставу. Поменути проблем је решен изградњом 
нове модерне фискултурне хале, површине преко 
хиљаду метара квадратних али и изградњом нове 
четири учионице, по две на сваком спрату. Након 
овога стање у школи се радикално променило. 
Организована је кабинетска  настава, са модерно 
опремљеним кабинетима. Из програма Европске 
уније КАРДС1 и КАРДС2 школа је добила значајна 
средства за опремање кабинета и набавку 
савремених и веома скупих учила и очигледних 
средстава. Последњих година, уз подршку локалне 
самоуправе и учешћу на пројектима опремамо и 
развијамо школу. Имамо две учионице опремљене 
интерактивним таблама, а у свим имамо пројекторе. 
Поред кабинета за здравствену негу, анатомију, 
биологију, биохемију патологију, фармакологију и све 
остале стручне предмете имамо и три учионице које 
се универзално користе, нагласила је Калапиш.

Стручни и искусни кадрови
   Каква је стручност запослених и  имате ли 
повратне информације о бившим ученицима?
   Сви запослени су стручни, тачније њихова школска 
спрема је адекватна законским прописима. Имамо 
веома стручне и искусне кадрове али и младе веома 
способне кадрове који брзо уче и сваким даном 
напредују. То су углавном наши бивши ученици који 
су се по завршетку студија вратили у своју школу, али 
овога пута у другачијој улози. Бивши ученици, ма где 
да се налазе, без обзира шта су завршили или су се 
одмах запослили показали су се као веома способни. 
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Свима је заједничко да су из школе понели нит 
разумевања људи, уважавања њихових потреба  и 
велику хуманост, рекла је директорка школе.

   На шта сте највише поносни?
   Поносна сам највише на рад свих мојих колега и 
колегиница што се види кроз резултате које 
остварујемо на свим такмичењима и кроз њихову 
бригу и залагање о ученицима. Могу рећи да сам 
посебно поносна и на ученике који су изузетно добри 
млади људи, који су понос родитеља, друштва и мене 
лично, рекла је директорка Калапиш.

Очекујемо реализацију пројекта
   Које су тешкоће и са каквим проблемима се 
сусрећете у тренутном раду школе?
   Главни проблем у раду школе је прилагођавање 
деце и запослених на усклађивању нових технологија 
и технолошког рада у настави. Већ другу годину 
користимо електронски дневник и трудимо се да 
пратимо све технолошке иновације у настави. 
Организација наставног процеса испланирана је врло 
прецизно. Простор у коме ради школа нема хол. 
Настава се одвија плански, али часови допунске и 
додатне наставе и секција углавном се реализују 
током субота. Наши наставници некада долазе и више 
пута у школу да би у супротним сменама реализовали 
додатне активности.  Захваљујући пројекту АП 
Војводине -  Покрајинском секретаријату за 
образовање, школа је обезбедила пројектну 
документацију за проширење школе. Успели смо да 
обезбедимо средства за пројекат проширења. Школа 
по овом пројекту добија нових 400 квадратних метара 
простора – по двеста метара на сваком спрату. За 
реализацију пројекта потребна средства износе око 32 
милиона динара. Искрено се надамо да ће се створити 
услови за реализацију овог пројекта којим ће се 
остварити услови за квалитетнији рад у школи.
  Ових дана у току су радови на изградњи рукометног 
терена, који има могућност да се користи и као терен 
за одбојку. За сада је асвалтиран и ради се на његовом 
обележавању. Потом следи монтирање трибина и 
постављање ограде. Надамо се, да ће ових дана, 
уколико дозволе временске прилике бити завршен и 
стављен у функцију, нагласила је Калапиш.

19 одељења
У школи тренутно имамо 19 одељења која су 
распоређена у четири смера. Најбројнији су они 
који уче на општем смеру, медицинска сестра – 
техничар. Овај смер има 12 одељења. Док имамо 
по два одељења смера гинеколошко – акушерска 
сестра и медицински васпитач. Три одељења су 
на смеру трећег степена –   здравствени 
неговатељ.

   Какви су даљи планови на развоју школе и да ли 
поред просторног проширења намеравате увођење 
нових смерова?
   Имамо веома амбициозне планове за развој школе. 
Реализацијом просторног проширења ствирили би се 
услови, не само за боље и квалитетније одвијање 
наставно образовног процеса, већ и услови за 
увођење једног новог смера у складу са могућностима 
за опремање кабинета  и свега неопходног што би 
нови смер захтевао. Од тога нећемо одустати. Чим се 
створе услови приступићемо реализацији планираног, 
одговорила је директорка.

   Каква је сарадња школе са другим школама, 
колективима и локалном самоуправом?
   Остварујемо завидну сарадњу како са другим 
школама тако и са здравственим установама и 
локалном самоуправом. Истакла би  сарадњу са 
Општом болницом у Панчеву, домом старих и другим 
установама где ученици одрађују део практичне 
наставе и свим осталим.
   Посебно би истакла то да смо успоставили сарадњу 
и потписали уговор о културној и стручној сарадњи са 
гимназијом и струковном медицинском школом из 
Темишвара која је увелико већ заживела, рекла је 
крају Светлана Калапиш.

Уписујемо најбољу децу

       Медицинске школе су увек биле популарне, 
међутим,  последњих година оне су међу 
најпопуларнијим средњим школама код нас. Сва 
места су увек попуњена већ у првом уписном року. 
Директори имају проблеме да испуне жеље и 
услише молбе деце и њихових родитеља за 
накнадним уписом, пошто су били испод црте.

       Школа увек уписује најбољу децу. То се јасно 
да закључити из чињенице да је за општи смер 
медицинска сестра – техничар ове године било 
потребно најмање 82 бода, за смер медицински 
васпитач 80 и здравствене неговатеље 69 
бодова.

Анђелко Спремо

Посета колегама из Темишвара
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Лек за рак плућа и панкреаса
Разговор поводом јубилеја са најуспешнијим учеником

На институту „Франсис Крик“ у Лондону Горан Томић ради као истраживач заједно са најбољим научницима света

   Још као ученик Ви сте се истицали својим радом 
и знањем, били сте ученик генерације, постигли 
успехе у раду научно-истраживачког центра 
Петница и остварили досад непревазиђене 
резултате на тестовима из интерне медицине, 
где сте од могућих 400 изгубили само два или три 
бода. Како све ово видите из садашњег тренутка?
   Радо се сећам тих година. У школи сам се упознао 
са основама медицине и то је било вредно искуство. 
Знање које сам тада стекао, не само из предмета у 
вези са медицином, ми је заиста помогло у каснијем 
школовању и струци. У Петници сам почео да се 
интересујем за истраживања у биохемији и значила 
ми је подршка професора и школе у том периоду. 
   Што се тиче тестова из интерне медицине, мени је 
било задовољство спремати се за њих. Питања су 
била занимљива, тако да ми је то остало у лепом 
сећању.

   Уписали сте ПМФ, смер биохемија који сте 
бриљантно завршили. Кажите како су текле Ваше 
студије?
   Иако сам првобитно имао намеру да упишем 
медицину, одлучио сам да студирам биохемију на 
Хемијском факултету у Београду јер сам мислио да 
би ми основно знање из медицине у спрези са 
познавањем фундаменталних наука било корисно 
за каријеру у истраживању. Студије су у почетку 
биле изазов јер је било неколико потпуно нових 
области које је требало савладати за кратко време, 
али је касније већ било лакше. На истом факултету 
сам завршио основне и мастер студије.

   По завршетку факултета отишли сте у 
иностранство (објасни где си , шта си тачно 
студирао и ко ти је омогућио да студираш у 
иностранству)?
   Током завршних година студија 
размишљао сам о наредним 
корацима и одлучио да упишем 
докторске студије са намером да се 
посветим научним истраживањима 
у  м ед и ц и н и .  П от р а ж и о  с а м 
институте на којима се раде 
квалитетна истраживања и који су 
т а к о ђ е  н у д и л и  с т и п е н д и ј е 
студентима из иностранства. Добио 
сам понуду да упишем докторске 
с т у д и ј е  и з  о н к о л о г и ј е  н а 
Универзитету у Кембриџу, уз 
с т и п е н д и ј у  о р га н и з а ц и ј е  з а 
истраживање рака у Уједињеном 
Краљевству (енгл. Cancer Research 
UK).  Без стипендије би било  
практично немогуће студирати тамо 

ј е р  с у 
у н и в е р з и т ет с к и 
трошкови изузетно  
велики, посебно за 
с т у д е н т е  и з 
и н о с т р а н с т в а . 
В р е м е  к о ј е  с а м 
п р о в е о  н а 
докторату је било 
непроцењиво јер 
сам имао прилику 
да се бавим науком 
н а  ј е д н о м  о д 
најбољих светских 
у н и в е р з и т ет а  и 
разговарам са водећим научницима.

   Како је текло твоје даље напредовање у науци и 
какав је садашњи статус?
   Након четири године сам одбранио докторску тезу 
и провео још годину дана у Кембриџу на пројекту 
чији су резултати објављени у једном од научних 
часописа прошле године. Тренутно радим као 
истраживач на постдокторском усавршавању у 
Лондону.

    Која је научна област којом се бавиш и где?
   Ја се бавим истраживањем у области онкологије. 
Радим на Институту „Франсис Крик“, названом по 
научнику заслужном за откриће структуре ДНК. То је 
највећи европски центар за истраживања у 
медицини, где ради преко хиљаду научника. Група 
чији сам члан се бави испитивањем гена који имају 
важну улогу у ћелијама рака. Посебна пажња је 
усмерена на рак плућа, али и панкреаса, што је 
главни део мог пројекта у тој групи. Надам се да ће у 

будућности неки од мојих резултата 
помоћи у развоју нових лекова.

   Какви су даљи планови у науци и 
животу и да ли размишлаш да се 
једног дана вратиш у Србију?
   Планирам да након неколико 
година постдокторског усавршавања 
покушам да добијем средства за 
сопствени истраживачки тим и 
пројекат који бих водио у својој 
области интересовања. То ће бити 
значајан фактор у одлуци о томе где 
направити следећи корак и уклопити 
професионални развитак и живот 
ван лабораторије. 

Анђелко Спремо

Горан Томић

Институт  „Франсис Крик“
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Општа болница најважнији партнер у раду Медицинске школе

Неспоран квалитет кадрова
- Обавеза да унапређујемо нашу нераскидиву сарадњу и као светињу чувамо узвишеност

 и лепоту нашег професионалног позива, истакао је доктор Слободан Овука

       Општа болница Панчево је најважнији сарадник и 
партнер у реализовању наставе наше школе, а у овој 
календарској години када школа обележава шездесет 
година од оснивања  и сарадње са болницом,  
разговарали смо с  директором болнице др 
Слободаном  Овуком.

Можете ли да опишете нашу повезаност и сарадњу 
између школе и болнице?
   Сарадњу Опште болнице Панчево и Медицинске 
школе бих упоредио са односом мајке и детета. 
Болница је изнедрила школу,  ко ја заузврат 
представља сталан извор живота. Живот наше 
установе је незамислив без Медицинске школе и ми 
смо срећни што видимо како из године у годину долазе 
нова дечја лица, некад озбиљна, али чешће насмејана 
и на другој страни школовани кадрови спремни за нове 
животне изазове.

   Да би се запослили на неком одељењу Опште 
болнице и постали ваши сарадници, наши ученици 
почињу од учења анатомије и физиологије, 
здравствене неге, прве помоћи у првом разреду 
четворогодишњег или трогодишњег школовања, па 
све до гинекологије коју сте Ви предавали 
претходним генерацијама. Сагледали сте тако оба 
процеса, образовни и здравствено-социјални који 
чине нераскидиву везу.
   Које вредности, али и које недостатке 
примећујете?
   С обзиром на чињеницу да сам радио као професор у 
Вашој школи, искористио сам прилику да упознам те 
младе људе и да научим нешто од њих. Неке своје 
ученике и сад пратим у свакодневном раду и радујем 
се што су добри и одговорни људи. Неспоран је 
квалитет кадрова, који раде код нас на свим 
образовним нивоима од медицинског техничара до 
лекара специјалисте који су потекли из ваше школе. То 
нам даје обавезу да сваким даном унапређујемо нашу 
сарадњу.                                                                                                                        
    Недостатак је што, понекад, занемаримо васпитни 
део код тих младих људи. Мислим да би рад на 
унапређењу васпитног процеса требао бити у фокусу, 
како би ваши ученици били што спремнији за радне 
задатке.  

Добри и одговорни људи
   Као професор наше школе поред знања и искуства 
из гинекологије које сте успешно преносили, како 
сте ученицима објашњавали будући позив?
   Трудио сам се да укажем на светињу нашег позива, 
на узвишеност и лепоту пружања помоћи другима. 
Наставу гинекологије сам користио да ученике научим 
здравим навикама, потреби очувања репродуктивног 
здравља. Поносан сам на чињеницу да је добар број 
мојих ученица изабрао мене за свог гинеколога. Неке 
сам, у међувремену, и порађао  па су то сад лепе и 
здраве маме.

Реконструкцијом до бољих услова за све
   На Интернистичком блоку Опште болнице у 
Панчеву годишње се хоспитализује око 4500 људи из 
Јужног Баната. Ових дана је завршена дуго чекана 
реконструкција  овог блока болнице. Нове 
просторије са новом опремом (дигитални апарат за 
анестезију, респиратор за плућа, савремени 
хируршки инструментаријум и друго) јесу један од 
начина стварања бољих услова пацијентима и 
запосленима.
   Како видите будућност запослених и оних који тек 
долазе из наше школе као здравствени радници?
   Наша болница је коначно прекинула вишедеценијску 
мору, звану Интерно одељење. Ових дана смо 
завршили комплетну реконструкцију и можемо се 
похвалити  врхунским условима лечења и рада са 
пацијентима. Самим тим и услови за боравак и учење 
ваших ђака су на завидном нивоу.  У протекле три 
године купили смо више опреме него  за последњих 
петнаест година. Све то ми даје за право да ћемо и у 
наредном периоду наставити тако, те побољшати 
изгледе да млади људи уче и напредују на свим 
пољима и да остају у својој земљи. 
   На крају желим да колективу школе као и свим 
ученицима упутим честитку поводом значајног 
јубилеја и уз жељу да и даље останете једнако 
успешни, добри  млади и лепи, као и досада и да 
будете још бољи, рекао је директор Слободан Овука.  

Наташа Арамбашић

Реконструисани делови Опште болнице Панчево
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      Госпођа Олга Николић Рапајић је један од оснивача наше школе чије име у свету 
сестринства изазива дивљење и поштовање.
      Без обзира на године и чињеницу да је већ одавно у заслуженој пензији она је синоним за 
непресушну енергију, као и  вољу  за непрестаним оплемењивањем свог богатог 
професионалног и животног искуства. 
   Рођена је 15. децембра 1936. године у Језерцу у Хрватској (у саставу тадашње Краљевине 
Југославије).  Није имала срећу да расте и сазрева уз своје родитеље, нити да заједно са 
њима и својим сестрама ужива у свом школовању, одрастању и будућим успесима. Све то је 
морала потпуно сама. Током рата је погинуо отац, мајка се тешко разболела а Олга постала 
ратно сироче. У загребачком интернату проводи своје детињство и прве младалачке дане, не 
посустајући духом и не препуштајући се очају због сплета несрећних околности који ју је ту 
довео. Завршава гимназију а после тога и чувену Школу народног здравља „Др Андрија 
Штампар“.
   Пуна енергије и ентузијазма, прикључује се својим вршњацима у,тада незаобилазним, 
омладинским радним акцијама. Ради као медицинска сестра у амбуланти омладинске радне 
бригаде, дружи се, упознаје пријатеље и свог будућег животног сапутника. Увек 

достојанствену ,за своје године и сувише озбиљну, освојио је остављајући свакога јутра на прозору амбуланте букетић 
свежих циклама, будући инжињер Момир Николић.
Обрела се у Панчеву
       Тако се Олга након венчања, 1956.године обрела у Панчеву, где и данас живи. Убрзо се запослила у панчевачкој 
Општој болници. Поред чињенице да је болница у Панчеву била основана још 1830.године и даље је била веома 
сиромашна школованим медицинским кадром, тачније медицинским сестрама. Поред Олге, у болници су тада радиле 
само још две медицинске сестре, једна у лабораторији а друга на интерном одељењу. Нега болесника је била 
препуштена приученом особљу и великом броју часних сестара. Прво радно место Олге Рапајић Николић у панчевачкој 
болници је било на инфективном одељењу а врло брзо она постаје главна сестра болнице. Изборила се за увођење 
значајних новина у организацији рада и спровођењу неге заузимајући непоколебљив и истрајан став, поштовање 
сарадника и наклоност болесника. У уверењу да је болници преко потребан обучени кадар за негу, Олга је осмислила 
школу за болничаре при тадашњем Радничком универзитету „Марко Кулић“ у Панчеву. Скоро у исто време Министарство 
здравља  спроводи испитивање квалификационе структуре запослених у здравственим установама и након анализе 
постојећег стања, налаже корекције које се морају извршити у панчевачкој болници. Тако је 1959.године, одлуком 
Народног одбора панчевачког среза, уз велико залагање управника болнице др Боривоја Дрндарског и главне сестре 
Олге Николић Рапајић, отворена Медицинска школа „Стевица Јовановић“ у Панчеву.  Први директор и предавач је био др 
Дрндарски а руководилац  и организатор практичне наставе, секретар школе и предавач предмета Нега болесника била 
је сестра Олга.
Исказала стручност, хуманост и професионалност
       У исто време је радила, са несмањеним еланом и одлучношћу, на даљем развоју болнице, побољшању услова рада, 
проширивању капацитета и побољшању квалитета здравствене неге, како у болници тако и у установама дечије заштите 
у Панчеву. Њена хуманост, стручност и професионалност исказана је и 1963.године када, као члан екипе здравствених 
радника, одлази у Скопље да збрињава повређене након разорног земљотреса у Македонији. Поред бројних обавеза у 
медицинској школи и болници, за чији је замах великим делом заслужна, Олга не престаје да улаже у себе и своје 
образовање. Завршава Вишу медицинску школу а болницу, на чијем је челу и даље као главна медицинска сестра, 
успостављава и као наставну базу средње и више медицинске школе, за област здравственог васпитања.   Активан је 
члан Савеза здравствених радника Србије а његов председник постаје 1969.године и са великим успехом остаје на тој 
функцији пуних седам година.Допринос који је Олга Рапајић Николић дала, не само здравственој нези и сестринству већ 
и бројним активностима у друштвеној заједници резултирао је додељивањем Ордена рада са златним венцем од стране 
тадашњег  председника СФРЈ, Јосипа Броза Тита.
        Завршава Дефектолошки факултет у Београду и наставља да образује медицинске сестре на Вишој медицинској 
школи , где се запошљава 1980.године. Студенти је памте као наставника медицинске психологије и психијатрије са 
негом као и ургентних стања у психијатрији. Пријатна, увек достојанствена, маркантних црта лица, одлучна, елегантна, 
пуна знања и спремности да га својим студенима пренесе, 
била им је узор у стварању личног и професионалног 
идентитета. Као особа изузетних организационих 
способности а истовремено пуна иницијативе, идеја и 
огромне енергије, 1984. године  постаје помоћник 
директора Више медицинске школе за област наставе. О 
овом периоду свог живота и богате каријере здравственог 
радника ,васпитача и професора,  Олга говори са пуно 
љубави, и задовољства о постигнутим резултатима.   

Животни пут Олге Николић Рапајић

Дело за дивљење и поштовање
Одрастала као ратно сироче – Оставила неизбрисив траг у нашој школи и српском здравству

 – Одликована Орденом рада са златним венцем

Дорина Радовановић

Олга Николић Рапајић
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Жива реч најупечатљивија
Разговор с пензионисаном колегиницом

Професорка физике Анкица Пејин истиче значај и улогу наставника  али и неопходност дигитализације наставе

   Ви сте сада пензионисани 
професор физике. Кад сте почели да 
радите у нашој школи? 
      „У Медицинској школи Стевица 
Јовановић почела сам да радим“    4. 
септембра године па сам и  1981. ,  
отишла у пензију из ове школе.

   Будући да сте цео свој радни век 
провели радећи у Медицинској школи 
"Стевица Јовановић", како је рад у 
нашој школи изгледао на самом 
почетку Вашег радног века?
   Ka       да сам почела да радим у
Медицинској школи било је        
усмерено образовање где су ученици ,    
похађали само трећи и четврти     
разред Постојао је само један смер . 
м ед и ц и н с к а  с е с т р а тех н и ч а р .-  
Усмерено образовање је укинуто 1988. 
године и поново је уведено четворогодишње 
образовање за исти смер.

   Можете ли нам дочарати како је текао рад 
професора општих предмета с обзиром да сте, 
сигурно, били сведок многих промена у образовању? 
       ,   Када је почело четворогодишње образовање тада се
физика учила током све четири године школовања На      . 
крају сваке области  била је наведена примена физике  
у медицини.
   Настава се одвијала у класичној учионици у којој смо 
имали само таблу и креду од наставних средстава. Тек 
касније је започета набавка наставних средстава 
предвиђених за одређени предмет, па и за физику.

   Знајући да сте 35 година предавали физику у истој 
школи, можете ли нам рећи да ли постоје разлике 
међу генерацијама ученика – медицинара, а ако 
постоје, шта чини те разлике?
   ,     ,  Да постојале су разлике међу генерацијама највише
се то тицало предзнања ученика из основне школе      , 
међутим ми смо у нашој школи увек уписивали,        
ученике са највећим бројем бодова тако да није било    ,     
тешко њихово знање даље надоградити    .

   Можете ли направити један осврт на сам процес 
рада некада и сада, да ли савремена настава 
(дигитализација наставе), интернет и друштвене 
мреже позитивно или негативно утичу на сам 
процес усвајања знања? Која су Ваша искуства?
           Пре пет година наша школа је направила посебне
кабинете за природне науке и осавременила је стручне       
кабинете у којима су постављене табле     паметне . 

   Ја сам непосредно пре тога отишла у 
пензију  тако да нисам предавала ,
физику у тим савременим кабинетима. 
   Моје је мишљење да је и класичан 
начин предавања био добар јер је , 
ж и в а  р е ч  н а с т а в н и к а  м н о г о 
упечатљивија него када предавање 
ученици одгледају на дигиталном 
екрану. Међутим  да би се знање  ,
проширило и да би се приказала 
п р и м е н а  ф и з и к е  у  м ед и ц и н и , 
неспорно је да ту интернет, односно 
дигитализација наставе, има примат.   

   Ви сте сада у пензији. Да ли Вам 
недостаје долазак на наставу, 
ученици, разговори са колегама на 
школским одморима? Да ли сте, ипак, 
некако, у току са радом наше школе? 
   Недостаје ми, наравно, тај рад са 

ученицима, јер сам пуно година провела у том послу. У 
зборници и на седницама била је увек позитивна 
атмосфера, разговори су били конструктивни, било 
они везани за наставу  или за напредак ученика. 
Иначе, до скоро сам врло често долазила у школу и 
била у току са свим унапређењима рада у нашој школи.

   Сећате ли се неког занимљивог тренутка из рада 
са ученицима, са одмора, са екскурзија...? 
   Највише се сећам лепих догађаја из школе. Највећа 
сатисфакција једном наставнику јесте када му бивши 
ученик каже да се још увек сећа његових предавања 
или када стигне порука од једне бивше ученице да је 
добила десетку на испиту  из биофизике на првој 
години Медицинског факултета.

   Шта бисте препоручили младим колегама који су се 
тек запослили, или ће се тек запослити у једној 
таквој установи као шта је наша? На шта треба 
посебно да обрате пажњу? 
   Младим колегама бих препоручила да је у раду са 
ученицима Медицинске школе важно да буду 
одговорни и да им се усади један правилан однос 
према учењу и раду.

   Шта је то што је посебно у раду са ученицима?
   Ученицима треба наглашавати да се они школују за 
један врло хуман и одговоран посао где је људско 
здравље, па и живот пацијента поверен њиховом 
знању, односно стручности,  те зато не треба олако да 
схвате лекције својих предавача. 

Драга Давид
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Темишвар ближи Панчеву

Сарадња на завидном нивоу
Партнерство с Интернационалним колеџом  „Ана Аслан“ из Темишвара на пријекту „Веза, науке и уметности“

   Школа остварује успешну дугогодишњу сарадњу са многим установама наше, као и околних општина. 
Међу њима се налазе установе без којих ми не бисмо могли да организујемо и успешно обављамо наставу. 
На првом месту су наравно Општа болница ,  Дом здравља и развојно саветовалиште, Панчево, затим 
Завод за трансфузију крви, Панчево, Завод за јавно здравље, Панчево, Предшколска установа  Дечија 
радост, Панчево, Специјална болница за психијатријске болести, Ковин, Црвени крст Панчево и Црвени 
крст Ковин, Геронтолошки центар, Панчево, као и Дом Збрињавање за особе са оштећењима вида.

    Поред овога, остварујемо сарадњу и са основним и средњим школама из нашег града, као и са установама 
културе. Међутим, оно на шта смо посебно поносни је то што смо успели да остваримо дивну сарадњу са 
Интернационалним колеџом „Ана Аслан“ (Colegiul național Ana Aslan) из Темишвара.
    Наша сарадња започела је 2018. године. Први контакт са њима остварила је наша колегиница Родика 
Марјану, професорка немачког језика. 
   Прва посета ученика и наставника школе из Темишвара догодила се у априлу 2018. године. Том приликом је 
тема посете била прва помоћ. Ученици обе школе су демонстрирали и размењивали знања из ове области, 
што им је уједно била и добра припрема за национална такмичења у њиховим државама, која су недуго потом 
уследила.  

Узвратили посету
   Након тога, ми смо узвратили посету. Група наставника и 
ученика, заједно са директорком школе Светланом Калапиш, 
посетила је школу у Темишвару. Ми смо се том приликом 
представили супозицијом из прве помоћи,  драмском тачком, 
као и фолклорним играма нашег краја.
   Колико смо се зближили, и колико нам и једнима и другима 
оваква сарадња представља право освежење у школском 
животу, показало је и наше ново дружење које је овог пута 
било у нашој школи, 14. фебруара 2019. 
    Наша школа већ неколико година организује добротворну 
акцију и приредбу у овом периоду, па је тако било и сада. 
Догађај је почео продајом колача, које су припримале 

наставнице, а продавали ђаци, док је новац прикупљен на тај начин намењен ђацима којима је финансијска 
помоћ неопходна. Након тога су наши ђаци показали своје певачке, играчке и глумачке способности, а гости су 
заиста уживали у програму.
   Међутим, овом приликом се нисмо само забављали, већ и радили. Наиме, школа „Ана Аслан“  је већ пре овог 
доласка покренула пројекат под називом „Веза између науке и уметности“, а нас позвала да јој будемо 
партнерска школа у овом међународном пројекту, који је осим наше две школе укључивао и школу из Италије и 
Грчке. Ми смо позив, наравно, са задовољством прихватили, и ову прилику искористили да детаљније 
договоримо нашу сарадњу.   

Надтавак срадње
   Тако је и уследило наше ново путовање у Темишвар. 19. 
априла 2019. године пет наставница (Н. Арамбашић, М. 
Коленовић, Т. Ристић, Р. Николић и М. Чолока) са својх 13 
ученика је учествовало на такмичењу, које је било 
завршница горе наведеног пројекта. Ученици су учествовали 
са својим мултимедијалним радовима, које су представили 
на енглеском и немачком језику, и остварили сјајан успех, 
остваривши прву, другу и још две специјалне награде, о чему 
је било речи и у листу „Панчевац“. И наставнице и ученици су 
били поносни и задовољни, а након такмичења, су наставили дружење на осунчаним улицама Темишвара тог 
дивног априлског дана, који ће нам дуго остати у сећању. 
   Наша сарадња са школом „Ана Аслан“ ће се свакако наставити и даље, а нама је у плану да успешну сарадњу 
остварујемо и са другим школама широм региона и Европе. У томе ће нам свакако помоћи и контакти које 
неколицина наших наставника остварује са наставницима других школа на eTwinning платформи фондације 
Темпус, Ерасмус +, на којој је и наша школа регистрована као установа.   

Маја Коленовић



   Медицинска школа, бави се и хуманитарним радом. Последњих година школа се 
активно укључује у разне хуманитарне акције.  Хуманост је један  од основних 
циљева у васпитању и образовању будућих здравствених радника.
   Ученици Медицинске школе  се активно и са великим ентузијазмом укључују али 
и организују  разне хуманитарне акције, у самој школи али и другим организацијама 
и колективима .У континуитету током школске године,на разне начине, 
сакупљају новчана средства за сиромашне  ученике и болесну децу којима је 
потребна помоћ.
   Хуманитарна акција „ Помоћ пријатељу “  је постала и традиционална акција која се 
организује 14 фебруара када се одржава  приредба „ Дан љубави“.  У оквиру ове 
акције, наставно и ненаставно особље школе прави колаче који се продају у 
хуманитарне сврхе а сакупљени новац се усмерава ученицима којима је помоћ 
потребна. 
   Tоком приредбе „ Љубав је …“ 2017. године одржана је хуманитарна акција у  
школи под називом „ Слатки дан у школи “. Продавали су се колачи које су правили 
радници школе, а новац прикупљен од продаје колача био је  намењен за лечење 
дечака Д. Л. који болује од булозне епидермолизе.
   Хуманитарна акција „ Кексићи “ је још једна од акција у школи која такође 
подразумева изложбену продају колача а сакупљени новац се такође усмерава 
ученицима у хуманитарне сврхе. 
   У сарадњи са Удружењем за дистрофичаре, једном  годишње се по одељењима од 
првог до четвртог  разреда продају поштанске маркице а сакупљени новац се 
усмерава Удружењу. Континуирано, у току школске године се сакупљају чепови за 
акцију „ Чеп за хендикеп “.
   Професори физичког васпитања у сарадњи са ученицима организују хуманитарне 
турнире ( баскет, рукомет, фудбал ) а новац од сакупљених улазница се усмерава 
матурантима којима је потребан новац за матурско вече. 
   Новембра месеца, неколико година уназад поводом Светског дана борбе против 
дијабетеса, ученици заједно са наставницима здравствене неге, својим суграђанима 
мере крвни притисак, као и количину шећера у крви. Ове акције су веома посећене а 
спроводиле се у Поштанској штедионици, Максију, Градској управи Панчева, 
просторијама  Друштва за борбу против дијабетеса. Циљ ове акције јесте едукација 
и упознавање наших суграђана са симптомима дијабетеса, значајем раног 
откривања болести а пре свега превенцијом.
   У сарадњи са Општом болницом  Панчево, реализована је хуманитарна акција за 
малишане који се налазили на дечијем одељењу Опште болнице Панчево. У овој 
акцији сакупљани су слаткиши, сланиши, средства за личну хигијену, књиге и бојанке 
које су усмерене малишанима на одељењу како би им се улепшали празници које 
проводе у болници. 
   Поводом 12.маја - Међународног дана сестринства наша школа учествује у 
превентивним прегледима које организује Дом здравља. Суграђани тада имају 
прилику да провере своје здравље, измере крвни притисак, холестерол, 
триглицериде, шећер у крви,  утврде факторе ризика и добију савете лекара о 
здравим стиловима живота.
   Последњих неколико година, школа шаље новогодишњи пакет гардеробе за 
кориснике Специјалне болнице за психијатријске болести у Ковину.
   Професори и ученици школе, на обострано задовољство, организују Новогодишњу 
посету Дому за збрињавање слепих и слабовидих лица Панчево. Том приликом се 
поред прикладног програма који спремају ученици у сарадњи са наставницима, 
прикупљају средства за личну хигијену која се поклањају корисницима дома. Ове 
године програм је обележен и наступом драмске секције школе „ Драмамед “ и 
музичким програмом који је организован од стране професора музичке културе. 
   Ове године у Дому за збрињавање је обележен и „ Дан поезије “ у којем су учесници 
прослављали песнике кроз „ Дан поезије“.  На овом догађају су се представили својим 
песмама ученици школе и корисници Дома за Збрињавање.
   Велики број ученика школе се бави и волонтерским радом, учествују у едукативним 
предавањима по основним и средњим школама, промовишу прву помоћ, 
добровољно давање крви.  

Часопис Медицинске школе „Стевица Јовановић“ Панчево
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Хуманост као императив

Помоћ за болесну и сиромашну децу
Низом хуманитарних акција прикупља се новац који се усмерава онима којима је најпотребнији

Мирјана Брзован
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Снежанина прича о најхуманијима међу нама

Мала школа са великим срцем
У последњих десет година прикупљено1280 јединица крви, а ове године 70 нових  добровољних давалаца

       Дуго је за мене трансфузија била медицински појам. Да, знам шта је и знам колико је значајна и свесна сам 
свих важних корака и мера предострожности које треба предузети пре укључивања крви пацијенту. А сама 
акција добровољног давања крви у мени је будила две асоцијације: „Крв живот значи“ и нежна мелодија 
Моцартовог Клавирског концерта бр.21. 
       Но,све то у пракси мало другачије изгледа,када сам се и сама  нашла у прилици да ми је крв потребна и то 
баш у деветом месецу трудноће, када блаженство поменутог стања треба што мирније да се приведе крају. А 
онда, како то већ бива, панично покушавате у глави, макар оквирно, да саставите списак потенцијалних 
давалаца који би дошли да баш за вас да дају крв! Кога да зовем? Кога да замолим да дође и да уради нешто 
тако велико за мене? Мислим, кога ја то смем да „задужим“? Срећом, у Институту у Панчеву се тада нашао 
један лекар, трансфузиолог, који је случајно бацио поглед на мој здравствени картон и видео да радим у 
Медицинској школи Стевица Јовановић у Панчеву. Рекао ми је да, опет случајно има податак да су ученици 
наше школе дугогодишњи добровољни даваоци, да се заиста одазивају у великом броју и не треба да се 
бринем, јер су они за мене већ пуно пута дали крв! Осим што сам моментално почела да плачем, имала сам 
невероватну жељу да им се захвалим. Ево прилике, ХВАЛА ВАМ!
       Епилог моје приче је такав да сам се за длаку извукла без надокнаде крви, али сам зато по повратку са 
породиљског боловања понудила помоћ својим колегиницама Мирјани Брзован и Нади Силви Ковач, које су 
тада биле задужене за акције добровољног давања крви у нашој школи.
       Од тог дана, па све до данас, Мирjaна и ја сарађујемо са свим тим дивним младим људима, који су и више 
него вољни да помогну и да дају крв. Акције се организују два пута годишње у сарадњи са Службом трансфузије 
Панчево, а од скоро са Црвеним крстом Панчева и сваки пут се одазове велики број пунолетних ђака. Ево, 
примера ради, на последњој пролећној акцији прикупљено је 70 јединица крви, а акцији су се придружили и 
бивши ђаци наше школе, као и неке колеге и чланови колектива. Ово је заиста велики број, поготово ако се узме 
у обзир и то да у генерацији имамо око 130 матураната. Биће да смо мала школа са великим срцем!
       У последњих 10 година, у нашој школи прикупљено је преко 1280 јединица крви, па ако једна јединица крви 
може да спаси три живота, мислим да је рачун врло јасан, 3840 људи је од наших ђака добило лек који им је био 
нужно потребан.
       Ово је математика на коју смо ми у школи веома поносни, а ви сте, драги матуранти пре испита зрелости, 
положили велики испит хуманости!

Снежана Михајловић
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Вештине које живот значе
Припреме за будући позив по најновијим стандардима

Секција прве помоћи створила је све предуслове за савремено додатно оспособљавање ученика 
за реакцију у различитим ситуацијама, што додатно омогућавају јавне акције које се реализују у нашој школи

Милан Лупшић

   Почевши од школске 2017/2018, Секција прве помоћи наше школе 
поново је започела са радом. Наставник Милан Лупшић је 
координатор секције, док се у најважнијим сегментима рада активно 
укључује и већина колегиница из Стручног актива здравствене неге.
   У претходној школској години одобрен је први од два пројекта 
подржаних од стране Министарства омладине и спорта. Програм 
„Млади су закон“ показао се као идеалан начин за поновно 
успостављање секције, те смо те године организовали гостовање 
екипа прве помоћи из Црвеног крста Ковин и Црвеног крста Панчево 
које су за нас припремиле здружену показну вежбу. Примарна улога 
ове активности била је мотивација будућих чланова секције. 
Упоредно са промотивним и мотивационим кативностима започело 
се са опремањем секције. Те године, наша школа је после вишегодишње паузе имала своје школске екипе прве 
помоћи, као и реалистичког приказа повреда, обољења и стања. Исте године реализована је и јавна манифестација 
у Народној башти „Вештине које живот значе“, у сарадњи са Хемијско-медицинском школом из Вршца, Медицинском 
школом „Надежда Петровић“ из Земуна, Црвеним крстом Панчево, Општом болницом Панчево, као и Домом 
здравља Панчево – службом за хитну медицинску помоћ. У оквиру ове активности вршена је припрема школских 
екипа три школе, као и припрема екипа Црвеног крста у обе категорије за предстојећа такмичења. Грађанима је 
представљен рад свих актера, уз могућност да науче основе појединих техника пружања прве помоћи. 
   Исте године секција је била први облик сарадње са школом „Ана Аслан“ из Темишвара, када је одржана 
међународна радионица у хали наше школе. Две школске екипе међусобно су демонстрирале своје технике 
збрињавања унесрећених. Након тога, секција је узвратила посету и организовала показну вежбу и у Темишвару. 
   У овој, јубиларној школској години, секција је реализовала свој други пројекат подржан од стране истог донатора 
под називом „Први ред хитности“. У оквиру пројекта реализовано је четири кључне активности. 
   Уводна показна вежба у септембру 2018. године која је пожелела добродошлицу ученицима првог разреда наше 
школе у предмет „Прва помоћ“ и најавила почетак рада секције. Тема вежбе била је безбедност приликом уласка на 
место несреће, на примеру саобраћајне незгоде. Самим тим, школа је обележила и „Светски дан прве помоћи“;
   Реализација обука и дообука у оквиру секције – прошлогодишњи чланови такмичарских екипа прошли су 
напреднију обуку и делимично преузели улогу ментора, док је активно рађено и на припреми овогодишњих 
такмичарских екипа. Велику улогу у раду секције самим тим имају: Милица Стојанов, Филип Ратковић, Ђура Ћурчин, 
Ива Качавенда и Сања Игленџа;
   Манифестација „Дан реанимације“ представља највећу активност за коју се надамо да ће постати традиционална. 
У сарадњи са Домом здравља Панчево – службом за хитну медицинску помоћ, Црвеним крстом Панчево и Црвеним 
крстом Ковин, током децембра месеца, сви матуранти су имали прилику да понове основни протокол реанимације у 
оквиру основне животне потпоре, док су након тога имали могућност да увежбају и технике педијатријске основне 
животне потпоре, примену аутоматског спољашњег дефибрилатора, као и да прођу демонстрацију напредне 
животне потпоре. У оквиру акције учествовало је преко 200 ученика, а специфичност је била и примена 15 
различитих фантома за реанимацију. У оквиру ове акције ученици су могли да уче од својих вршњака, али и од 
предавача и инструктора Црвеног крста, чланова напредних спасилачких тимова, као и техничара и лекара хитне 
помоћи;
   Акција „Вештине које живот значе 2019“ реализована је у априли 2019. у сарадњи са Медицинском школом 
Звездара, као и Медицинском школом „Драгиња Никшић“ из Сремске Митровице. 
Током следеће школске године планови у оквиру секције  су да се настави са традиционалним активностима, док би 
се упоредно са њима увеле и демонстрације као и увежбавање рада на најсавременијој опреми за теренски рад. 
Фокус нашег рада првенствено је усмерен ка обухватању што већег броја ученика, како би се што адекватније 

припремили за реаговање у случају потребе за 
неодложном медицинском помоћи на месту 
несреће.  Правилно,  правовремено и 
адекватно поступање са унесрећеном особом 
кључно је за спашавање живота, смањење 
последица и додатног повређивања, као и 
скраћење трајања опоравка, што представља 
идеју водиљу свих тематских области у оквиру 
секције прве помоћи.

Манифестација „Дан реанимације“
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Такмичарским духом до успеха
Секције вредно раде

Стефан Павловић први на републичком такмичењу из биологије                        

    Током протеклих година ученици Медицинске школе „Стевица Јовановић“ су постизали изванредне 
резултате из српског језика и књижевности, здравствене неге,математике,биологије и свих других 
предмета. За то су, поред ученика, заслужни и њихови наставници. 

   Ученици су протеклих година учествовали на свим нивоима такмичења из српског језика и књижевности. 
Наиме, ове године,  ученици Милош Цвејић и Кенан Тахировић ће учествовати на републичком такмичењу у 
знању из српског језика и књижевности уз менторску помоћ префесорки Љиљане Марковић и Наташе 
Арамбашић. Ученице Милица Ракиџић и Маја Лапчевић су пре две године успеле да се пласирају на 
републичко такмичење из српског језика уз подршку и менторски рад професорке Љиљане Марковић. Ове 
године је до републичког такмичења из српског језика стигла и Јована Гаић (менторка професорка Драга 
Давид). Ученица Марија Недимовић-Клипа (менторка професорка Драга Давид) се пласирала на републичко 
такмичење у Књижевној олимпијади. Марија је у време настајања овог чланка успела да освоји треће место на 
поменутом државном такмичењу.    
    У нашој школи постоји  секција под називом Драмамед  којом руководе професорке Драга Давид и Тамара 
Тодоровић. Ова секција је, уз несебичну помоћ професорки, успела неколико пута да оствари изузетне 
резултате на такмичењима. Било је то 9.11.2015. године када су на Фестивалу драмске импровизације 
остварили пласман међу пет најбољих група драмске импровизације у Србији и 13.12. 2015. године када су на 
републилчком такмичењу у Апатину освојили треће место.   
     Од 2013. године у Панчеву се организује такмичење под називом Стиховизија где талентовани ученици 
говоре стихове на бројним страним језицима. Ученици наше школе се активно такмиче на Стиховизији и 
остварују одличне резултате уз менторски рад професорки Маје Коленовић, Радмиле Николић, Наташе 
Џамтоске, Маје Марковић, Драге Давид и Анђелке Деље. Сваке године велики број ученика наше школе 
учествује на такмичењу рецитујући стихове на енглеском, немачком, румунском, латинском и другим страним 
језицима и обавезно освајају велики број места у финалној вечери. Године 2015. имали смо највише успеха јер 
су ученици Радован Вранић и Александра Николић били победници. Радован је био апсолутни победник, а 
Александра је понела награду публике за ту годину.

    Од 2015. године наши ученици се 
т а к м и ч е  и  н а  р е п у бл и ч к о м 
такмичењу у знању из латинског 
језика под менторским надзором 
професорке Анђелке Деље. Наша 
прва учесница Ана Росић је 
о с в о ј и л а  ч е т в р т о  м е с т о  у 
Републици, док је Милица Ђерић 
већ следеће године освојила треће 
место. 
   Од школске 2014/2015. године 
наши ученици редовно учествују на 
р е п у бл и ч к и м  т а к м и ч е њ и м а  
медицинских школа у знању из 
математике уз менторски рад 
професорке Биљане Стојаковић. У 
а п р и л у  2 0 1 6 .  г о д и н е  н а 
републичком такмичењу наша 
ученица Катарина Драгићевић је 
освојила друго место.

     Изузетно активни су и  чланови биолошке секције.Од  2004. године, уз менторски рад професорке Наталије 
Грујић, спремају се   за такмичења у знању из биологије. На такмичењима постижу изузетне резултате, а 
највећи је постигао  Стефан Павловић 11. 05. 2014. године освојивши прво место на републичком такмичењу из 
биологије у Београду. 

      Здравствена нега  као уже стручни предмет изучава се чатири 
године школовања будућих медицинских сестара-техничара. Ради 
проширења знања и вештина редовног школског програма, а у циљу 
што боље припреме ученика за специфичне задатке у здравственој 
служби, наша школа је 2013. године основала секцију из предмета 
здравствена нега. 
    Први пут смо учествовла на другом републичком такмичењу из 
предмета здравствена нега, школске 2013/2014 у Прокупљу, и од тада 
смо редовни учесници. Ментори школских тимова биле су Јасмина 
Радуловић, Весна Богдан и Душица Сова Бубања. Током година у 
менторском тиму биле су и Хајналка Варга и Душанка Ступар, као и 
овогодишње менторке: Оливера Родић, Дорина Радовановић и 
Мирјана Брзован.
   У циљу усвајања нових знања и стицања радних вештина и навика у 
спровођењу професионалних задатака тежићемо даљем 
усавршавању  рада  секције као и  припремама за нека будућа 
такмичења.

О.Р.
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Препознатљиви по спортистима

Стонотенисери првопласирани
Ласкава титула – проглашење за најбољу школу у општини

   Медицинска школа препознатљива је и по 
спортистима и њиховим успесима.
   Можемо се похвалити да је Медицинска школа 
"Стевица Јовановић" друга у општини по броју 
освојених медаља на такмичењима, али због 
свеукупних заслуга развоју школског спорта 
проглашена је за најбољу средњу школу у 2018. године 
од стране Савеза за школски спорт Панчева. Мушка 
рукометна екипа школе је неколико претходних година 
била високо позиционирана у свим ранговима 
такмичења средошколаца. 
   Другу годину заредом Босика Данијела ученица 
другог разреда освојила прво место у општини у 
стоном тенису а ове године освојили смо прво место у 
мушкој конкуренцији и појединачно као и у  екипном 
пласману.
   Михаел Муста ученик другог разреда освојио прво 
место на Републичком школском такмичењу у каратеу 
за 2018годину. Освојио је државно првенство и куп у 
карате борбама за јуниоре а био је члан рукомотне 
екипе где смо освојили треће место на општинском 
такмичењу.

Џудисткињи прво место
   Анђела Ранђеловић ученица четвртог разреда 
освојила прво место у џудоу на Републичком 
такмичењу за 2018. годину. Она је од стране савеза 
проглашена за најбољу спортисткињу  града Панчева 
за 2017. годину.
   У фуцалу медицинска школа је била прва у општини, 
док су 2018. године девојке заузеле друго место.
    Зорана Стаменковић у бацању кугле и Марија Илић у 
трци на 400метара стигли су до међуокружног 
такмичења.

   Имали смо три представника наше школе на 
Републичком такмичењу у пливању на 100метара  и то 
у прсном Марија Димковић у леђном Ивона Пешић и 
Милош Ранковић.
  Као и ове године тако и прошле године наша школа је 
имала представника и у мушкој и у женској 
конкуренцији на Републичком такмичењу из 
оријентиринга.
   Први  пут ове године смо се такмичили у стрељаштву 
где је наша школа у женској конкуренцији заузела 
треће место у општини. Као и у шаху где је мушка екипа 
освојила друго место захваљујући Вуку Новковићу.

Активни у свим спортовима
   Велики број ученика је изузетно активан у 
различитим спортовима и они су учествовали на скоро 
свим спортским такмичењима, чиме су дали свој 
допринос  презентовању школе на најбољи могући 
начин. Истакли су се: Филип Червени, Милош 
Ранковић, Владим Милетић, Урош Милић, Николета 
Адвигов, Јована Цветковић, Петар Стефановић,Сара 
Поповић и многи други.
     Женска екипа медицинске школе у одбојци и 
баскету 3 на 3 заузела је друго место у општини, док су 
обе екипе наше школе у кошарци заузели треће место.
       Велики успех наше школе како  у спортским тако и 
у културним манифестацијама где смо учествовали у 
плесном пројекту "Твој лајк за наш плес" као и у 
фоклорном представљању наше школе на гостовању у 
Румунији школи "Ана Аслан".

Јелена Књегињић

   Средња медицинска школа „Стевица Јовановић“ од прошле школске године има  новинарску секцију у којој 
ученици, уз менторски рад професора Анђелка Спрема, стичу прва успешна новинарска искуства. Секција је 
одмах по формирању одрадила неколико текстова на тему школског спорта кoји су објављени у прилогу 
Спортског журнала „Пламенко“. Чланови секције, у којој се посебно истичу ученици Елеонора Оравец  и Илија 
Игњатов, и њихов ментор професор Спремо су успели прошле године да остваре велики успех освојивши 
више признања и награду од Министарства за спорт и омладину у виду вредне опреме која служи као техничка 
подршка за још квалитетније обављање новинарских задатака.
      Један од последњих великих успеха наших ученика истаћи је награда на међународном такмичењу на 
тему „Наука и уметност“, одржаном 9. априла 2019. године у Темишвару у Румунији. Такмичење је организовао 
тамошњи Национални колеџ „Ана Аслан“ са којим наша школа већ другу годину успешно сарађује. Специјално 
прво место освојио је рад „Куга-однос медицине и књижевности“ Биљане Опарнице и Тамаре Арсић (менторке 
професорке Н. Арамбашић, М. Коленовић и М. Јошић), а специјално друго место припало је раду „Митологија 
и психологија“ Радована Окиља (менторке : Н. Арамбашић и М. Коленовић). Специјалну награду су добили 
Јован Чолока за рад „Веза између науке и уметности“ (менторка М. Чолока) и ученице Душанка Драча, Марта 
Контић, Андреа Идворјан и Анђела Булатовић за плакат „Терапија кроз уметност“ (менторка професорка Р. 
Николић).

Мирјана Бонџић



15

„Шта би Свети Сава затекао у данашњим школама“
Из угла Тамаре Радуљев

- Састав прочитан на Светосавској приредби 
– Талентована ученица већ има издату збирку песама

       Углавном смо сви упознати са значајем и важности похађања школе. 
Свети Сава се залагао да се по Србији отварају школе и описмењавају људи. 
Поклонио им је могућност да достигну висине свог ума, могућност да стекну 
највећу моћ на свету, знање. Верујем да су људи раније, у његово време, више 
поштовали реч “ образовање “ , више давали значаја раду и труду, а можда и 
грешим. Но, барем је замиосао била таква.
       Данас би се Свети Сава силно наљутио и разочарао када би у школама 
затекао децу која не чувају школску имовину, која исмевају своје професоре, 
надевају им разне надимке, без имало културе и срама противрече им и 
супротстављају. Када би затекао вршњачко насиље, ранчеве пуне 
разноразних направа уместо књига и свезака. Ово време би скроз збунило 
Светог Саву. Вероучитељ би му објаснио да су телефони и таблети постали 
занимљивији и пречи од руком писане речи на папиру, да се на његовим 
часовима деца гађају авионима направљеним од папира, из неке свеске за 
биологију. Да уче Божије заповести, а краду једни од других и лажу професоре 
своје. Светом Сави се ово никако не би свидело. Не морамо сви бити одлични 

ученици, имати све петице. Оно што је много важније од оцене, јесте то да будемо добри људи. Хајде 
да се не такмичимо ко ће имати више неоправданих часова или ко ће бити омиљени ученик 
професору, већ ко ће бити бољи друг, поштенији и одговорнији. Јер школа није само образовна већ и 
васпитна установа. Учинимо да Свети Сава буде поносан на нас.

       Састав је написала ученица Радуљев Тамара II 3. Професор српског језика и књижевности 
Љиљана Марковић је дала задатак да ученици из свог угла гледања, напишу сатав на тему – Шта 
би Свети Сава затекао у данашњим школама. Састав је прочитан на светосавској приредби. 
Тамара Радуљев, ученица другог разреда има и издату збирку песама. Све похвале нашој Тамари.

Тамара Радуљев

А.С.

Матуранти плесали квадрил
   На матурском плесу који је одржан на градском тргу у 
Панчеву 17.маја у 12 сати учествовали су скоро сби 
матуранти Медицинске школе „Стевица Јовановић“ из 
Панчева.
Двомесечне припреме биле су довољне да сви ученици 
науче овај плес.
   Након учешћа матуранти су добили скромне али веома 
драге поклоне, кишобран, мајицу и пиштаљку које ће 
чувати као успомену.

А.С.
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