Делатност
◘ Делатност школе је основно образовање и васпитање. Школа је основана 1986.
године као основна осмогодишња школа.

Настава млађих разреда
◘ Од првог до четвртог разреда наставу воде учитељи и ова настава се још назива
"разредна настава". Ученици од првог разреда имају енглески језик, који изучавају
до осмог разреда. Настава се одвија, у две смене, које се мењају на недељу дана.
Све учионице у разредној настави имају интерактивне табле, лаптопове и приступ
интернету.

Настава старијих разреда
◘ Од петог до осмог разреда наставу воде наставници и ова настава се још назива
"предметна настава". Настава за старије разреде одвија се само пре подне. Од
петог разреда ученици могу да бирају један од два језика: француски или руски.

Настава је кабинетска, а у кабинет за енглески језик има интерактивна табла са
лаптопом. Поједини кабинети имају бим пројекторе са пратећом опремом.
◘ Дигитална учионица располаже са 20 радних места.
◘ Имамо мобилни један лаптоп и један бим пројектор.

Околина
◘ ОШ ''Бранко Радичевић'' налази се на периферији града, у западном делу.
◘ Школа је смештена на локацији МЗ ''Огледна станица''.
◘ Социјални статус породица се мења, тако да сада око 15% породица има само
једног запосленог, 5% породица су подстанари, 30% очева и 17% мајки је са високом
стручном спремом. Слику о социјалном статусу породица допуњава чињеница да је
разведених родитеља скоро 4%, да око 3% деце живи без оца и око 1% са мајком. У
таквим условима школа базира рад на професионалности и ентузијазму запослених.

Запослени
◘ У Школи је тренутно запослено 60 радника, од којих 41 чине учитељи и наставници
(14 учитеља и 27 наставника). Школа има три стручна сарадника, психолога,
педагога и библиотекара. Школу тренутно похађа око 590 ученика, од 1. до 8.
разреда.
◘ За успехе постигнуте у образовно-васпитном раду школа је добила друштвена
признања ''Седми септембар'' и ''Светосавска награда'' (два пута). Престижну
''Светосавску награду'' добила је и Сунчица Стојановић, професор разредне
наставе.
◘ Успех ученика наше школе је на завидном нивоу, чему свакако доприноси стручна
заступљеност наставе са подмлађеним високошколским кадром. И ове године
ученици наше школе истичу се на многобројним такмичењима, од општинског до
републичког нивоа, међутим коначне резултате немамо, јер су поједина такмичења
још у току.
◘ За сада, ове школске 2017/2018. године:
- Рукометна екипа девојчица освојила је прво место на општинском, окружном и
међуокружном такмичењу, и шесто место на државном првенству. Успех је
посебно значајан, када се узме у обзир да су у екипи биле претежно девојчице 5.
и 6. разреда.

- Рукометна екипа дечака, такође је освојила прво место на општинском,
окружном, међуокружном и републичком такмичењу.
- Женска рукометна екипа, проглашена је од стране Спортског савеза града Врања,
јануара 2018., за најбољу екипу основних школа за 2017.
- Кошаркашка екипа дечака, освојила је прво место на општинском, окружном и
међуокружном такмичењу и осмо место на републичком такмичењу.
- На Светосавском квизу ''Православље и Светосавље'', екипа наше школе
освојила је у финалу друго место.
- Математика (3. разред): по једно 1. и 2. место на општинском такмичењу.
- Математика: 4 ученика четвртог разреда се пласирало на окружно такмичење, и
1 ученик у шестом разреду.
- Српски језик: по једно 1. и 3. место на општинском такмичењу, и пласман на
окружно такмичење.
- Такмичење рецитатора ''Песниче народа мог'': по једно 1. и 3. место на
општинском такмичењу, и пласман на окружно такмичење.
- Биологија: једно 1. место, по пет 2. и 3. места на општинском такмичењу, и
пласмани на окружно такмичење.
- Техника и технологија: по једно 2. и 3. место на општинском такмичењу, и
пласман на окружно такмичење.

- Техничко и информатичко образовање: једно 1. место, три 2. места и једно 3.
место на општинском такмичењу, и пласмани на окружно такмичење.
- Физика: једна прва награда на општинском такмичењу, и пласман на окружно
такмичење.
- Историја: једно 3. место на општинском такмичењу, и пласман на окружно
такмичење.
◘ Спортске екипе су понос школе.
• Постижу изузетне резултате у рукомету у континуитету:
- освојена два прва места на Школским олимпијадама (2008. у Нишу, и 2012. у
Сремској Митровици) и једно друго (2016., у Врању)
- Освојена два прва места на државном првенству (2006. у Чачку, и 2018. у
Лесковцу) и једно треће место (2017., у Караташу).
- Рукометна екипа дечака проглашена је за најбољу екипу у категорији основних
школа, за 2016., а рукометна екипа девојчица, за 2017.
• Кошаркашка екипа дечака, ове 2018.године, по први пут од оснивања школе,
пласирала се на државном првенству.
◘ Школа је успешно организовала општинска и окружна такмичења.
◘ Школа је увек отворена за децу са посебним потребама, који су наилазили на
топлу атмосферу и разумевање и прихватање и наставника и ученика. Захваљујући
томе они су са успехом завршавали основно школовање.

Пројекти
◘ Наша школа је од почетка ове школске 2017/218. године узела учешће у
међународном програму Фондације за образовање за животну средину (ФЕЕ) –
"ЕКО-ШКОЛА". Школа пролази кроз процес од седам корака и ако испунимо све
постављене циљеве, планове, критеријуме и остваримо видљиви напредак,
добићемо "Зелену заставу".
◘ Учествовали смо у међународном БОНД пројекту, чији је циљ био унапређење
предузетничких капацитета у оквирима формалног образовања. Водећи партнер у
пројекту је била "Међународна пословна школа" из Ботевграда, Бугарска, а
пројектни партнер била је "Висока школа примењених струковних студија" из Врања.
Пројекат је трајао 15 месеци, од 23. новембра 2016., до 22. фебруара 2018. године.
За учешће у пројекту добили смо пехар и интерактивну таблу.

Планови
◘ У току је оформљење још једног кабинета информатике.
◘ Увођење ЕсДневника и набавка таблета.

◘ У школи имамо бежични интернет (Wireless), у готово свим просторијама.
Међутим, у плану је стабилнији интернет и развођење мреже у свим просторијама;
већ смо се повезали на АМРЕС (Академску мрежу Србије) инфраструктуру.
◘ Mењање концепције и прилагођавање рада у школи новим позитивним
променама у друштву, увођењем савременијих облика рада и мултимедијалног
приступа настави како би активније укључили наше ученике у процес наставе.
Школа је солидно опремљена модерним и функционалним наставним средствима.
◘ Едукација учитеља и наставника на семинарима.
◘ Обнављање намештаја. Конкурисали смо за доделу финансијских средства у
МПНТР.
◘ У плану је реконструкција школе и побољшање њене енергетске
ефикасности. Реализацијом овог пројекта добићемо савремену зграду која у
потпуности задовољава потребе образовно-васпитног рада. Идејни пројекат налази
се у Канцеларији за управљање јавним улагањима.

