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ФОТО ГАЛЕРИЈА

матуранти са трубачима 2008. године

ученик генерације Милица Вучковић
на пријему у Белом двору 2008.године

РАДОСНИХ 30 ГОДИНА
Поштовани читаоци,
поносни смо што можемо да вам се обратимо поводом
значајног јубилеја који наша школа ове године слави.
Прослављајући Дан школе 25. децембра, у сећање на дан
погибије народног хероја Бошка Крстића по коме школа носи
име, прослављаћемо и пуних 30 година постојања и успешног
рада.
На страницама које следе желимо да вам представимо
своју школу, њено радосно јуче и насмејано данас. Почев од
кратког историјата, разговора са директором, представљања
колектива, ранијих успеха и тренутних активности, уз обиље
фотографија, надамо се да ћемо вам помоћи да стекнете слику о
нашој дивној школи.
Много је деце ушло на њена врата да би изашли као
поштени и вредни људи, много је паметних глава седело у њеним
клупама, много се другарстава склопило за сва времена, много
љубави...
И сваки ће се од наших ученика и професора, и садашњих и
бивших, препознати на неки начин у неком осмеху на некој
фотографији са екскурзије, приредбе или такмичења. За све њих,
ове странице треба да буду радосна успомена на дане које су
провели у нашој школи, поносној на својих 30 година...
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “БОШКО КРСТИЋ”
Стојана Љубића 2, 16205 Бојник
016/821-162, 016/822-046
www.tesbo.edu.rs
info@tesbo.edu.rs
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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Средња школа у Бојнику настала је као израз потреба
привреде пусторечког краја у другој половини седамдесетих
година двадесетог века. Након што је две године функционисала
као истурено одељење Металског центра „Раде Металац“ из
Лесковца, школа је самостално почела са радом 1. септембра
1979. године под називом Образовни центар „Бошко Крстић.“ У
првој години рада школа је образовала ученике само у првој фази
усмереног образовања. У 14 одељења прве и друге године уписано
је било укупно 400 ученика. Већ од 1980. године уводи се и друга
фаза усмереног образовања са образовним профилом Техничар у
заштити биљне производње и прехрамбених производа у
пољопривредној струци. У наредних седам година, поред овог
заступљено је повремено у различитим временским интервалима
и још неколико пољопривредних образовних профила међу
којима су Агроекономски техничар, Воћар-виноградар и
Ратар-повртар.
Са реформом образовања 1987. године и укидањем
усмереног образовања школа добија статус средње стручне школе
и мења назив у Средња школа „Бошко Крстић.“ Исте године уводе
се и нови образовни профили: Металостругар у машинској струци
и Правни техничар у правно-биротехничкој струци која постоји
до 1992. године. Уместо Металостругара од 1996. године школа
уписује Аутомеханичаре и Машинбраваре у оквиру подручја рада
Машинство и обрада метала. У пољопривредној струци 1987.
године укидају се раније заступљени образовни профили и
уписује прва генерација Пољопривредних техничара, а од 1992.
до 2000. године школују се и ученици за занимање Руководилац
пољопривредне технике.
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историјат школе
Године 2000. школа добија назив Техничка школа „Бошко
Крстић“ под којим и данас функционише. Тада школа уписује и
прву генерацију Економских техничара у оквиру новог подручја
рада Економија, право и администрација. Од 2006. године
образовни профил Машинбравара замењује Бравар у машинској
струци и уводи се нови образовни профил Финансијски техничар у
економској струци.
Први директор школе била је Косана Ђорђевић, професор
француског језика. Она је ту функцију обављала до одласка у
пензију 1992. године, када ју је наследио Аца Јовановић,
професор историје. Од 2003. године директор школе је Драган
Ђорић, машински инжењер.
Кроз 30 генерација Средњу школу у Бојнику завршило је
више од 2000 ученика од којих је велики број настављао са
успехом и даље школовање. Захваљујући савесности и
одговорности професора, њиховој наставној и педагошкој
стручности, њиховом залагању, школа је из године у годину
стицала завидан углед и реноме и превазилазећи многе тешкоће
израсла је временом у веома успешну и узорну просветноваспитну установу.
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ШКОЛА ДАНАС
Техничку школу “Бошко Крстић” у школској 2009/2010.
години похађа укупно 386 ђака распоређених у 15 одељења.
Последњих година школа уписује пет образовних профила у
оквиру три подручја рада и то по 30 финансијских и економских
техничара у економској струци, по 15 бравара и аутомеханичара у
машинској струци и 30 пољопривредних техничара.
Од самог оснивања школа је смештена у згради у центру
Бојника коју дели са Основном школом ”Станимир Вељковић
Зеле”. Међу капацитетима који стоје на располагању треба
поменути осам учионица, два кабинета информатике са сталном
Интернет везом, фискултурну салу, библиотеку, наставничку
канцеларију и канцеларије за административно особље, а у
склопу школе функционише и здравствена амбуланта. За потребе
извођења практичне наставе користи се потпуно опремљена
машинска радионица и пољопривредна економија са различитим
огледним засадима и свим потребним машинама и алатима.
Углед који је стекла у претходних 30 година школа данас
одржава праћењем савремених метода у настави и применом
активних метода учења. У школи влада позитивна радна
атмосфера уз добру организацију наставе и других активности.
Развијена је успешна сарадња са родитељима и локалном
самоуправом који имају значајну улогу у развоју школе.
Опремљеност наставним средствима је на задовољавајућем
нивоу, а сваке године улажу се и додатни напори у одржавање,
опремање и реновирање школе. Интензивно се ради на
испуњавању услова за увођење огледних образовних профила.
Техничка школа “Бошко Крстић” данас поносна је на своје
резултате у прошлости са жељом да у будућности буду још бољи.
радосних 30 година
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школа данас

фискултурна сала

кабинет информатике
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РАЗГОВОР СА ДИРЕКТОРОМ
Директор школе у јубиларној тридесетој години постојања
је Драган Ђорић, машински инжењер. Рођен је у Лесковцу 1959.
године, где је завршио основну школу и гимназију. У школи ради
као професор машинске групе предмета од 1988. године, а 2003.
године изабран је за директора. За ову прилику раговарали смо са
њим о садашњем тренутку и будућим плановима школе.
1. Имајући у виду да сте радили у школи и за време ранијих
директора, можете ли нам рећи шта сте научили од њих?
Моји претходници обављали су свој посао савесно и
одговорно и школа је за време њиховог мандата бележила добре
резултате. Научио сам од њих да у свом послу морам бити
истрајан, упоран и доследан.
2. Да ли Вам је било теже када сте радили као професор
или сада као директору?
Посао директора неупоредиво је тежи, пре свега због много
већих обавеза и одговорности. Као професор имао сам углавном
контакт само са ученицима, док сада, поред ученика, морам да
водим рачуна и о својим колегама и свима другима са којима
школа сарађује.
3. Шта сматрате својим највећим постигнућима на месту
директора у протеклом периоду?
За претходних шест година урађено је доста на реновирању
школе, почев од реконструкције крова и система за грејање,
израде нове фасадне столарије, опремања информатичког
кабинета и машинске радионице, заснивања огледног воћњака
итд. Ипак, највећи успех је што је школа опстала у овим тешким
временима и чак успела и да повећа број ученика.
4. Можете ли нам рећи нешто више о пројектима који се
тренутно реализују у школи?
радосних 30 година
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разговор са директором
Тренутно је у току опремање школе новим наставним
средствима, а посебно бих истакао опремање још једног кабинета
информатике. У сарадњи са надлежним министарствима реализују
се и пројекти ученичког предузетништва и међудржавне сарадње
образовних институција Јабланичког и Пловдивског региона.
5. Како се школа припрема за будућност?
Пре свега, набавком нових наставних средстава, стручним
усавршавањем наставног кадра и свеобухватном сарадњом са
локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом.
6. Шта би сте на крају поручили ученицима и колективу?
Најпре бих свима честитао овај мали јубилеј који школа
слави. Радницима бих поручио да буду савесни и одговорни у
свом послу и да се увек труде да напредују, а ученицима да буду
упорни, јер се упорношћу може постићи много у животу.

радосних 30 година

9

КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ
Од оснивања школе, када је први колектив чинило укупно
26 запошљених, кроз школу је прошло више од 150 радника, а
неки од њих остали су у нашој школи и до данашњих дана. Током
година, како су се мењали образовни профили заступљени у
школи и како се број ђака смањивао или повећавао, мењао се и
број запошљених. Данас колектив школе чини укупно 53
запошљених, од којих је 42 професора, 5 радника у
администрацији и 6 помоћних радника. Осим рада у школи, наши
професори учествовали су активно у друштвеном, културном и
спортском животу у својој средини, за шта су многи од њих
награђени разним признањима.

1984/1985
радосних 30 година
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колектив школе

1997/1998

2003/2004
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колектив школе
Наставни кадар школе данас чине углавном млади,
високообразовани стручњаци. Поред извођења редовне наставе,
професори школе активно унапређују своја знања и вештине
учешћем на разним стручним семинарима и праћењем савремених
достигнућа у својим специјалистичким областима. Сви
професори пружају својим ђацима квалитетно знање и труде се
да од њих створе поштене и успешне младе људе. Са поносом
можемо рећи и да су неки од наших професора некада били
ученици наше школе. Поред професора, административни и
помоћни радници на челу са директором брину се да школа
свакога дана функционише на најбољи могући начин.

2009/2010
радосних 30 година
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колектив школе

од почетка са школом

некад ученици, данас професори
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ПРИРЕДБЕ И ПРОСЛАВЕ
Професори школе организују са ученицима пригодне
свечаности којима се обележавају значајни догађаји у току
школске године. На приредбама које се организују поводом Дана
школе и Светог Саве наши ученици исказују свој таленат кроз
наступе фолклорне, литерарне и хорске секције. По завршетку
школовања матуранти, заједно са професорима, прослављају
своје матурско вече којим се опраштају са својим школским
данима и полазе у сусрет правом животу.

матурско вече 2008. године
радосних 30 година
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приредбе и прославе

Дан школе 2007. године

Свети Сава 2008. године
радосних 30 година
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ТАКМИЧЕЊА И НАГРАДЕ
Таленат наших ученика, надограђен квалитетним радом у
школи, у пуној мери долази до изражаја на различитим
такмичењима из стручних и општеобразовних предмета. Запажени
резултати постижу се на регионалним и републичким
такмичењима у екипној или појединачној конкуренцији. Бројне
дипломе и пехари сведоци су уложеног труда и вредног рада како
ученика, тако и професора који су их припремали. Сама школа у
више наврата истакла се и квалитетном организацијом такмичења
на регионалном и републичком нивоу.

дипломе и пехари изложени ушколској библиотеци
радосних 30 година
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такмичења и награде

учесници републичког такмичења машинске струке 1998. године

прваци округа у малом фудбалу 2008. године
радосних 30 година
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Кроз слободне активности наши ученици имају прилику и
могућност да се баве различитим видовима стваралаштва, да
задовоље своју интелектуалну радозналост, да се играју и друже
и да на леп и користан начин испуне своје слободно време. У
складу са интерсеовањима ученика у школи се организује рад
различитих секција као што су литерарна, еколошка, шаховска,
фолклорна, хорска и бројне спортске секције. Школска редакција
одржава Интернет презентацију школе и периодично издаје
школски магазин који прати актуелна дешавања.

школска редакција 2007. године
радосних 30 година
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слободне активности

наступ хора 2009. године

турнир у шаху 2008. године
радосних 30 година
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слободне активности

чланови литерарне секције 2008. године
на обележавању 17. фебруара

квиз знања 2007. године
радосних 30 година
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слободне активности

школски крос 2008. године

такмичење за школског идола 2007. године
радосних 30 година
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ЕКСКУРЗИЈЕ
Екскурзије, као омиљена активност ученика, организују се
на различитим дестинацијама у земљи и иностранству у складу са
програмом рада школе. Поред упознавања са природним
лепотама и културно-историјским споменицима, неизоставни део
сваке екскурзије јесте и дружење, добра атмосфера и провод.
Кроз стручне екскурзије и посете одговарајућим сајмовима (сајам
аутомобила, пољопривредни сајам, сајам књига) проширују се
теоријска знања стечена у школи и упознају се најновија
достигнућа у датој области.

на Акропољу 2009. године
радосних 30 година
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екскурзије

Будимпешта 2003. године

Метеори 2009. године
радосних 30 година
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ГОДИШЊАК 2009/2010

III-3
финансијски
техничари

IV-2
економски
техничари

радосних 30 година

26

годишњак 2009/2010

I-4
аутомеханичари
бравари

II-2
економски
техничари

IV-1
пољопривредни
техничари
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годишњак 2009/2010

I-3
финансијски
техничари

III-4
аутомеханичари
бравари

II-1
пољопривредни
техничари
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годишњак 2009/2010

I-2
економски
техничари

II-4
аутомеханичари

I-1
пољопривредни
техничари
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годишњак 2009/2010

III-2
економски
техничари

IV-3
финансијски
техничари
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ФОТО ГАЛЕРИЈА

Ђавоља Варош 2009. године

Паралија 2009. године

ПОСЕТИТЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “БОШКО КРСТИЋ”
НА АДРЕСИ

www.tesbo.edu.rs

