Мала Школа 'Свети Сава'
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1. Податци о Малој Школи
Име:

Мала Школа 'Свети Сава'

Адреса:

6 Ross Street, Woolloongabba QLD 4102

Емаил:

goranaknin@hotmail.com

Телефон:

0437740418 (Горана Перић)

Дан:

Субота

Време:

15:00 - 18:00

2. Добродошлица
Са жељом за очување наше вјере,матерњег језика и
писма,упознавања и дружења,добри дошли у Малу
Школу на српском језику " Свети Сава".
Циљ школе је да се наша дјеца упознају,друже,да се
духовно образују,да причају српски језик,да уче
наше писмо,да уче о нашој култури и обичајима, да
чувају и вреднују оно што јесу.
Програм школе такође обухваћа обиљежавање
вјерских и националних празника кроз дјечије
литерарне активности.
Школа има три групе. Прва група су дјеца од 3-6
година. Друга група су дјеца од 6-10 година. Трећа
група су дјеца од 10-16 година.

Општи програм школе:
15:00 - 17:00 српски језик (мала група до 17:00)
16:20 - 16:30 пауза
17:30 - 18:00 вјеронаука (мала група од 17:00-17:30)

3. Разлог постојања Мале Школе
●
●
●

Учење српског језика кроз наставу.
Научити живјети у својој Православној вјери.
Поштовати и цјенити себе као православне
хришћане.

"Докле год живи језик, докле га љубимо и
почитујемо, њим говоримо и пишемо,
прочишћавамо га, умножавамо и украшавамо, дотле
живи народ: може се међусобно разумијевати и
умно сједињавати; не прелива се у други, не
пропада".
Вук Стефановић Караџић

4. Чланарина
●
●
●
●

1 дјете - $190
2 дјеце - $340
3 дјеце - $430
4 дјеце - $520

Чланарина се плаћа почетком године.
Чланарина се такође може уплатити на школски
рачун.
Suncorp Bank. Serbian Orthodox Church St Nikolas
BSB 484-799,
Account number 08-6414117

5. Учитељи
●

За програм и рад мале групе (3-6 година)
одговорна је Жељка Никић.
Жељка је дипломинирани журналиста, а у
Бризбејну је већ дужи низ година запослена као
васпитачица у обданишту и ради са узрастом
дјеце са којим ради и у српској школи.

●

За програм и рад средње групе (6-10 година)
одговорна је Славка Алемпић.
Славка је професор српског језика и
књижевности и магистар енглеског језика,а у
Бризбејну ради као учитељица у основној школи.

●

За програм и рад велике групе (10-16 година)
одговоран је Драган Тепавчевић.
Драган је магистар српског језика и књижевности
и има богато дугогодишње искуство у учењу
дјеце и одраслих српском језику.

●

Ко-ординатор школе је Горана Перић.

" Треба хтети, треба смети
па да видиш куд се лети".
Јован Јовановић Змај

6. Правилник Мале Школе
●
●
●
●
●
●

●
●

Долазак на време.
Недолазак дјетета треба пријавити.
Узајамно поштовање учитеља и дјеце као и цркве
и црквених просторија.
Дјеца не треба да присуствују настави у случају
болести.
Омиљене играчке не треба да се доносе у школу.
Родитељи су дужни да за време наставе остану у
црквеном дворишту. У противном треба да
обавијесте координатора школе.
Родитељи су одговорни за своје дјете у свако
доба трајања наставе.
Предлози родитеља увек су добродошли.

7. Вук Стефановић Караџић

8. Календар

