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Основна школа у Медвеђи основана је 26 септембра 1888. године након насељавања
српског становништва на ове просторе. Тога дана је Министар за просвету и црквена
дела Др. Владан Ђорђевић, својим одобрењем дао налог да школа у Медвеђи може
почети са радом. Данас је Основна школа у Медвеђи највећа васпитно-образовна
установа не само у Медвеђи већ и шире, на југу Србије.

До 1946. године школа је функционисала као четвороразредна, а затим прешла у фазу
Прогимназије, да би 1948. године била произведена у такозвану Нижу гимназију. Са
поносом житељи Горње Јабланице помињу имена првих управитеља и учитеља: Војина
Меденице и Јакова Вуковића. 1952 године школа постаје осморазредна, Основна школа
или „Осмољетка". Током историје Основна школа је мењала своје име. Најпре је то била
Основна школа „Мата Миловановић", затим „Основна школа у Медвеђи, срез јабланички",
„Прогимназија у Медвеђи", а потом „Нижа гимназија у Медвеђи". Доскорашњи назив
Основна школа „Божидар Стојановић-Дренички" добила је 1959. године по имену
народног хероја из овога краја. 2004. године школа добија назив „Горња Јабланица".

Основну школу „Горња Јабланица" у Медвеђи данас похађа 410 ученика, српске, ромске
и албанске популације. Школа има 21 одељење.

У централној школи има укупно 17 одељења од I до VIII разреда, од којих се у једном
комбинованом одељењу настава одвија на албанском језику, а у осталим на српском
језику и три издвојена одељења у Маћедонцу, Негосављу и Регкоцеру, где се настава
одвија на српском језику. У настави ради око 40 запослених, а поред редовне наставе
основног образовања и васпитања, школа је уступила своје просторије издвојеним
одељењима Лесковачке музичке школе и школе за децу са посебним потребама и
инвалидитетом. Недавно је школа своје просторије уступила новоотвореном одељењу
правног и економског факултета Универзитета у Нишу.

Године 2008. и 2009. су за нашу школу биле године јубилеја. Прославили смо 120 година
постојања школе. У част овог значајног догађаја стручни органи као и органи
управљања школе, себи су поставили неколико циљева:
- у потпуности реализовати задатке постављених школским програмом рада. Пре
свега, подићи ниво успеха ученика у свим пољима рада, укључити што већи број ученика
ради постизања максималних резултата на свим нивоима такмичења;
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- укључивање свих фактора за подизање општег стандарда у школи:
реконструкцијом и изградњом школских објеката, осавременити образовно- васпитни
рад рад уз набавку наставних средства.
- културним, спортским и другим јавним менифестацијама представити школу
јавности у свом најсветлијем облику.
- издати прву монографију школе 1888-2008.
- успоставити најпродуктивнију сарадњу са институцијама и установама како на
нивоу општине тако и у окружењу до нивоа републике.

Наставничко веће школе, као и други фактори који су били од утицаја, великим радом и
залагањем, пре свега наставничког колектива и ученика у великој мери су реализовали
своје поставаљене задатке.

Резултати успеха наше школе у 2008/09.години били су међу најбољима у последњих
неколико година. Била је то година без поноваца, година у којој је највећи број ученика
учествовао на свим нивоима такмичења, школска, општинска, регионална и републичка.

У средини у којој нема никаквнх културних манифестација , као што су позоришне
представе, сусрети књижевника, дечије манифестације, концерти познатих уметника,
изложбе ликовних ствараоца, наша рецитаторска, фолклорна, хорска, а посебно
ликовна секција школе чине стуб представљања јавности и без њих се неби могла
спровести ниједна школска и општинска манифестација за ученике и грађане ове
средине. Кроз све те манифестације покушавамо да све оно што је у другим срединама
свакодневница, овде подигнемо на ниво културе у оној мери колико нам могућности
дозвољавају и не дозволимо да стваралаштво и култура оду у заборав. Организујемо
продајне изложбе ликовних радова, а скромна средства прикупљена од продаје
додељујемо социјално угроженим ученицима и деци са посебним потребама.Ученици
наше школе су били најбољи на такмичењу у новоформираној фудбалској лиги основних
школа Јабланичког округа. У подмладку КК Јабланица су и ученици наше школе, који
учествују на такмичењима у оквиру прве српске лиге. Каратисти наше школе окитили су
се медаљама добијеним на такмичењима, како на нивоу округа, републике тако и на
међународним такмичењима.

Оно што желимо посебно да нстакнемо као велики успех наше школе је тај да је школа у
школској 2008/09. год. имала велики помак на стварању материјалне основе рада, на
подизању општег стандарда у школе, као и претпоставку за реализацију свих
постављених програмских задатака.
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Захваљујући сарадњи наше школе са локалном самоуправом и министарставима Владе
Републике Србије, пре свега Министарством просвете, Министарством омладине и
спорта, Министарством НИП-а, Министарством за локалну самоуправу, као и подршком
донатора у школи је реализован већи број инвестиција. Поменућемо само најзначајније:
- средствима министарства за омладину и спорт реновирана је фискултурна сала
школе, асфалтирана су, осветљена и ограђена два спортска теренау централној школи,
и један у издвојеном одељењу у Негосављу.
- пијаћом водом је обезбеђено издвојено одељење у Реткоцеру у коме је такође
изграђен један санитарни чвор,
- средствима локалне самоуправе и Министарства за локалну самоуправу
реконструисани су санитарни чворови у централној школи, изграђена је ограда на
школском дворишту, инсталиран видео надзор и обезбеђен намештај за три учионице.
- Републичка Дирекција за робне резерве опремила је кабинет информатике
рачунарском опремом која је била неопходна како за реализацију програмских садржаја
из предмета информатичког образовања, тако и као подршка за реализацију
програмских садржаја осталих дисциплина.
- разни донатори-пријатељи школе омогућили су куповину више телевизора, ДВД
плејера, као и ЦД касетофона, тако да је школа уз већ обезбеђени лап-топ и видео бим,
обезбедила услове да на модеран и савремен начин реализује програмске садржаје.

Школа је у сарадњи са скупштином општине, уз велику подршку Министарства просвете
и донатора-пријатеља школе издала прву Монографују школе „Монографија Основне
Школе Горња Јабланица у Медвеђи". Ова књига обилује мноштвом садржаја и података
којима се доказују многобројне активности и резултати које је ова установа остварила
радећи у три века, у различитим условима и временима. Школа је у овој књизи
представљена као једна од најстаријих установа на југу Србије, а доказ њеног
квалитетног рада су бивши и садашњи ученици и наставници, учитељи многих
генерација, лекари, доктори наука, личности у различитим нивоима власти, ствараоци
свих облика уметности, градитељи различитих струка и образовања.

Остаје нам да у наредном периоду наставимо да радимо и уз знање, таленат и
креативност наших ученика и наставника, постижемо још веће резултате на свим
нивоима образовно- васпитних, културних и спортских активности , а посебно
надоместимо пропуштено у области подизања нивоа социјалног статуса наших ученика.
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Са задовољством истичемо остварену сарадњу са установама на нивоу Општине и
Школске управе у Лесковцу, а надасве успостављену сарадњу са ОШ „Лазар Саватић" из
Земуна, са којом размењујемо искуства и која нам у великој мери даје смернице за
праћење савремених искустава на нивоу развоја школског система.

Визија основне школе „Горња Јабланица" у Медвеђи је да за наредни период буде
водећа институција за основно образовање и васпитање у РЕГИОНУ и да има главну
улогу у социо-економском, просветном и културном развоју овога краја.

Основна школа "Горња Јабланица" Медвеђа

Контакт:

Тел / Факс: 016 891-012

е-пошта: osgornjajablanica@yahoo.com

Main Menu
-

Plataforma Steam
ForoGuate
ForoCarros
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