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1. Управљање и руковођење Школом 

1.1. Школски одбор 

 У школској 2017/2018. години чланови Школског одбора Основне школе „Нада 

Пурић“ били су: Драган Симеуновић, представник локалне самоуправе, Анђелка 

Филиповић, представник локалне самоуправе, Славица Павловић, представник локалне 

самоуправе, Светлана Арсић, представник запослених, Милосав Милић, представник 

запослених, Ивана Вујић, представник запослених, Марина Вајагић, представник 

родитеља ученика, Сања Симић, представник родитеља ученика, и Дејан Јовановић, 

представник родитеља ученика. Председник Школског одбора био је Дејан Јовановић. 

 У школској 2017/2018. години одржано је једанаест седница Школског одбора: 

14. 9. 2017. – Одржана је прва седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 23. 3. 2017. године. 2. Усвајање Извештаја о 

остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 2016/2017. годину. 3. Доношење 

Годишњег плана за школску 2017/2018. годину. 4. Извештај директора о свом раду и 

раду Школе за школску 2016/2017. годину. 5. Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Основној школи „Нада Пурић“ у Ваљеву. 

31. 10. 2017. – Одржана је друга седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 14. 9. 2017. године. 2. Доношење 

Правилника о безбедности информационо-комуникационог система Основне школе 

„Нада Пурић“ у Ваљеву. 

13. 11. 2017. – Одржана је трећа седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 31. 10. 2017. године. 2. Доношење измена 

финансијског плана Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2017. годину. 3. 

Доношење Школског програма Основне школе „Нада Пурић“. 

26. 12. 2017. – Одржана је четврта седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 13. 11. 2017. године. 2. Верификација 

мандата члану Школског одбора Светлани Арсић. 3. Именовање Комисије за попис 

основних средстава, потраживања и обавеза за 2017. годину. 4. Допис Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја дел. број 610-00-01745/2017-07 од 13. 11. 2017. 

године (заведено у Школи: 1629, од 15. 11. 2017. године). 

11. 1. 2018. – Одржана је пета седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 26. 12. 2017. године. 2. Доношење финансијског 

плана Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2018. годину. 

29. 1. 2018. – Одржана је шеста седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 11. 1. 2018. године. 2. Усвајање Извештаја о 

попису имовине и обавеза за 2017. годину. 3. Доношење плана јавних набавки Основне 

школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2018. годину. 4. Извештај директора школе о свом 

раду и раду Школе. 5. Разно 

26. 2. 2018. – Одржана је седма седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 29. 1. 2018. године. 2. Усвајање Извештаја о 

пословању и годишњег обрачуна Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2017. 

годину. 3. Извештај о успеху и владању у Школи на крају првог полугодишта школске 

2017/2018. Године. 

10. 4. 2018. – Одржана је осма седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 26. 2. 2018. године. 2. Верификација мандата 

члану Школског одбора Анђелки Филиповић. 3. Доношење Статута и правилника 

Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву. 
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14. 5. 2018. – Одржана је девета седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 10. 4. 2018. године. 2. Усвајање 

Правилника о накнади трошкова превоза. 3. Доношење Одлуке о расписивању конкурса 

за директора Школе. 4. Именовање конкурсне комисије. 

22. 6. 2018. – Одржана је десета седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 14. 5. 2018. године. 2. Сачињавање 

образложене листе свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор 

директора Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву (конкурс је објављен 23. 5. 2018. 

године у публикацији НСЗ „Послови“). 

6. 8. 2018. – Одржана је једанаеста седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 22. 6. 2018. године. 2. Одлучивање по 

жалби Ане Јовановић, дел. број жалбе 1162 од 20. 7. 2018. године. 

1.2. Директор 

1.2.1. Период од септембра 2017. године до фебруара 2018. године 

Директор Школе је извршио све програмске задатке предвиђене у Годишњем 

програму рада директора. Највећи део времена посвећен је организацијским пословима 

и програмирању рада Школе. Саставио је Програм рада директора за школску 

2017/2018. годину. Обезбедио је потребан кадар за неометано одржавање наставног 

процеса и неопходне услове за рад у Школи. Поделио је задужења у обављању 

образовно-васпитног процеса за школску 2017/2018. годину. Примљени су у стални 

радни однос технолошки вишкови из школа као и прошлих школских година и 

додуњена норма: Зорици Табић, наставник биологије, 10%, Марија Аничић, професор 

биологије, 10%, а девет наставника је ангажовано на одређено време: Марина 

Ковачевић, професор разредне наставе, 100%, Тања Селаковић, професор разредне 

наставе, 100%, Марија Вуковић, професор математике, 100%, Неда Аћимовић, 

дрфектолог, 100%, Жикица Симић, професор информатике, 35%, Катарина Живковић, 

професор немачког језика, 33%, Милован Лековић, саобраћајни инжењер на радном 

месту наставника физике, 90%, Душан Миливојевић, грађевински инжењер на радном 

месту наставника математике, 66%, Слађана Ранковић, професор српског језика на 

радном месту библиотекар, 50%, Милада Бојић, радник на одржавању фигијене, 100%.  

Давао је упустава и смерницe при изради планова рада стручних органа и 

стручних већа, планова рада у продуженом боравку ученика. Руководио је и 

организовао рад Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање рада Школе, 

Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Педагошког 

колегијума. Организовао и координирао рад стручних служби у Школи (правне, 

финансијске, педагошке). Организовао и контролисао рад Школе према законским 

прописима. 

Организовао је презентацију Школе новој генерацији ученика и родитеља 1. 9. 

2017. године. Организовао је традиционалну свечаност „За срећан почетак нове 

школске године“ (први петак у септембру) на којој су учествовали рецитатори, певачи 

и играчи, ученици Школе. Пратио је и организовао пет извођења „Новогодишње бајке“ 

за ученике школе и групе деце из Предшколске установе „Милица Ножица“. 

Организовао је извођење представе „Тражим помиловање“ Друштва за церебралну 

парализу у сали Школе. Организовао је Спортски дан у Спортско-рекреативном центру 

„Петница“. Организовао је културне и јавне активности Школе, прослву школске славе 

Светог Саве, Дана просветних радника, Еколошких датума по Плану обележавања 

еколошких датума, три трибине за родитеље предшколаца, 15 радионица за 
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предшколце Града Ваљева (сваке среде у 18.00 часова), трибину у Основној школи 

„Андра Савчић“, коју је реализовао логопед Школе, Светлана Матић. 

Организовао је и обезбеђивао превоз запослених, превоз ученика, као и исхрану 

ученика (ручак у продуженом боравку).  

Планирао је и пратио набавке потрошног материјала, набавке нових наставних 

средстава и учила, средстава за одржавање инфраструктуре Школе. У сарадњи са 

градском управом, извршена је набавка: један лап-топ, пет кућишта компјутера, шест 

монитора, један пар звучника, два штампача, један скенер, један ЦД плејер, једна 

рачунска машина, додатна меморија за три компијутера у информатичкој учионици, 

намештај за једну учионицу и књиге за библиотеку у врдности 36.500,00 динара. 

Пратио је набавку часописа за наставнике, „Педагошка стварност“, „Школски час“ и 

„Учење и настава“; листа „Просветни преглед“ и листова за ученике „Мали забавник“, 

„Школарац“ и „Витез“ и правну базу „Параграф лех“ за правно-финансијску службу. 

Организовао је посету Дневном боравку за особе са инвалидитетом „Наши 

снови“, током Дечје недеље, за ученике са посебним потребама. Организовао је 

Округли сто поводом пројекта „Покренимо нашу децу“. 

Организовао је и контролисао тендерску документацију за инвестицију 

реконструкције равних делова крова, израду завршног рачуна, израду нацрта предлога 

Републичког финансијског плана и општинског финансијског плана за период 

2017/2018. године. 

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад директор је реализовао тако што је 

посетио редовне часове у циљу праћења квалитета и подстицања реализације што 

ефикасније наставе (11 часова) и присуствовао Тематском дану (реализовано је пет) и 

Амбијенталној настави (један на Грацу, један на Мравињцима) и угледним часовима 

(реализовано је једанаест часова). Индивидуално је разговорао са наставницима у току 

планирања и припремања наставног процеса и увођењу иновација у рад кроз примену 

искуства са стручних семинара. Обављао је инструктивни рад на увођењу у посао 

једног наставника приправника (организација и спровођење провере савладаности 

програма на нивоу Школе). Обављао је инструктиван рад на седницама стручних 

органа у циљу примене и реализације активности акционих планова којима се подстиче 

подизање нивоа појединих области образовно-васпитног рада. Обављао је 

инструктивни рад са руководиоцима Стручних већа и Тимова у изради Школских 

програма за текућу школску годину. Посебно се ангажовао на инструктивном раду са 

члановима Тима за самовредновање рада школе и Тима за заштиту ученика од насиља. 

Планирао је и организовао семинар за стручно усавршавање наставника у Школи „НТЦ 

систем учења, развој креативног и функционалног размишљања“ и организовао одлазак 

наставника на стручно усавршавање ван школе, на семинаре: „Вредновање у физичком 

васпитању – модели оцењивања“, „Настава програмирања у петом и шестом разреду“, 

„Plan Less, Teach More“, „Историја између науке и мита“, „Вредновање образовно-

васпитног процеса“, „Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице 

за обликовање наставе страних језика“,  „Школске библиотеке у 21. веку“ и „Каријерно 

вођење“. Информисао је све интересне групе у Школи о свим важним сегментима рада 

и живота у Школи. Организовао представљање Дневника образовно-васпитног рада за 

пети разред. 

Обављао је индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима и 

родитељима. Реализовао је седам састанака Малог ИОП тима са родитељима у циљу 

праћења напредовања ученика који су укључени у ИОП (обавеза координатора Малог 

ИОП тима је да закаже један састанак годишње са директором, због његовог праћења 

сваког ученика укљученог у ИОП појединачно). Био је подршка новим ученицима 
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Школе тако што је обављао разговоре са ученицима једном недељно у периоду од три 

месеца. 

Пратио је укључивање ученика у такмичења на школском нивоу. Организовао је  

мрежу подршке талентованим ученицима кроз праћење рада Тима за талентоване 

ученике (плаћен Интеграл једном ученику петог разреда), допуњавањем табле 

„Успешни ученици“ у холу Школе, доделом Светосавских похвала, писањем Књиге 

обавештења о успесима ученика после сваког реализованог такмичења, подстицањем 

ученика да са својим медаљама и дипломама посете свако одељење у својој смени. 

Организовао је реализацију Иницијалног теста из српског језика и математике за 

ученике петог и седмог разреда. Организовао је „Дан дружења са полицијом“. 

Организовао је реализацију: пројекта „С оне стране дуге“ чији је носилац Друштво за 

церебралну парализу, а реализовао се у два одељења једанпут недељно у трајању од три 

месеца; пројекта „Ваљево – град без непливача“, укључени сви ученици трећег разреда, 

једном недељно у трајању од пет месеци; пројекта „Осмисли се, концентриши се“, у 

који је било укључено 20 ученика четвртог разреда, једном недељно у трајању од три 

месеца; пројекта „На терен изађи, себе пронађи“, за све ученике од првог до четвртог 

разреда, једанпут недељно у трајању од једног месеца; пројекат „Гледај Вебинар, буди 

безбедан“, осам предавања за ученике од петог до осмог разреда у току две недеље: 

„Дигитално насиље“, „Лажни огласи и врбовање“, „Превенција трговине људима“, 

„Вребање путем интернета – трговина људима“, „Вршњачко насиље на друштвеним 

мрежама“, „Појам трговине људима и условима у којима жртве живе“, „Заштита 

приватности – како безбедно користити интернет“ и „Ко су онлајн предатори и како их 

избећи“; пројекат „Покренимо нашу децу“, за ученике од првог до четвртог разреда, 

током целе школске године. Организовао је реализацију програма Основи безбедности 

деце у четвртом и шестом разреду. 

Организовао трибине и предавања за ученике: „Очување и заштита 

репродуктивног здравља код школске деце и омладине“ „Безбедно детињство - развој 

безбедносне културе младих“, „Прича о миту“, „Биљке рекордери“, „Безбедност у 

саобраћају“, „Права деце кроз призму заштитника грађана“, ,,Миграција знања“, 

„Безбедност у саобраћају“. 

Организовао је предавања, за опште родитељске састанке, на теме које су 

предложили на састанцима Савет родитеља, Ученичког парламента и Наставничког 

већа, за родитеље сваког разреда, у септембру: Изазови родитељства, Нормални услови 

за нормалан разној детета, Како градити поверење, Насилне игрице, Полиција у служби 

грађана, Насиље као друштвена појава, Безбедно коришћење интернета и друштвених 

мрежа, Превенција и заштита младих од злоупотребе опојних дрога и алкохола; и у 

новембру: Говор и моторика, Ја и други, Технике учења, Контрола беса, Кажњавање, 

Како рећи не, Депресија код младих и Превелика очекивања. 

Организовао је одлазак на позоришне представе, посету ученика Сајму књига и 

Фестивалу науке. Организовао је приредбу за Дан особа са инвалидитетом, 3. децембар 

и „Игре без граница“ за ученике са посебним потребама и посету ученика Медицинске 

школе, васпитачки смер. Организовао је радионицу за представнике Ученичког 

парламента свих школа Града поводом Дана толеранције. Организовао је прославу 

Нове године у одељењима ученика са посебним потребама и поделу пакетића од 

донатора: „Дунав осигурање“, Црвени крст Ваљево и Пиреус банка и Ученички 

парламент Основне школе „Десанка Максимовић“. Организовао је штампање Бојанке и 

ЦД-а са филмом о школи који су послати уз позив будућим првацима. Организовао је 

доделу Светосавских похвала ученицима и радницима Школе. 

Организовао је Припремну наставу за ученике осмог разреда из српског језика, 

математике, историје, географије, физике, хемије и биологије. Организовао је 
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презентацију Медицинске школе, васпитачког смера у циљу професионалне 

орјентације ученика.  

Аналитички рад − евалуација рада школе остварен је у сарадњи са педагошком 

службом школе и члановима школских тимова кроз редовно праћење остварености 

Годишњег плана рада школе и Школског програма, анализу реализације наставног 

плана и програма, постигнућа ученика и нивоа дисциплине на сваком 

квалификационом периоду, 

анализу анкета за самовредновање Школе, анализу стања у појединим областима рада 

Школе, кроз процес самовредновања рада школе и праћење реализације акционих 

планова, праћење и анализу рада свих стручних служби Школе, Израду различитих 

извештаја, анкета за потребе Министарства, Школске управе, педагошких и других 

институција. Анализирао је Извештаје Просветне, Противпожарне, Комуналне 

инспекције и отклонио недостатке. Анализирао је са Комисијом План интегритете 

Школе. Организовао је и пратио укључење школе у Самовредновање електронске 

зрелости школе „Селфи“. 

Рад у стручним органима подразумевао је активности директора на: 

организацији и учешћу у припремама седница управног органа Школе, Школског 

одбора (пет) и Савета родитеља (три); припреми и реализацији седница стручних 

органа Школе: Наставничког већа (четири), Стручног већа млађих разреда (садам), 

Стручног већа старијих разреда (три), Педагошког колегијума (пет), Ученичког 

парламента (четири), школских тимова: 

 Тим за планирање развоја Школе (пет), Тим за самовредновање (пет), Тим за 

заштиту ученика оа насиља, злостављања и занемаривања (пет), Тим за бригу о 

ученицима и подршку талентованим ученицима (пет), Тим за бригу о уређењу 

школског простора (пет), Тим за промоцију Школе, школски веб сајт, сарадњу са 

медијима, редакција школског листа (пет), Тим за инклузију (пет), Тим за подршку 

Ромима и праћење ученичког стандарда, (пет), Тим за заштиту животне средине (пет), 

Тим за превенцију ризичног понашања младих (пет), Тим за професионалну 

орјентацију ученика (пет), Тим за стручно усавршавање (пет), Тим за праћење 

Школског програма (пет). Радио је на спровођењу одлука стручних и управног органа 

Школе.  

Спроводио је рад на педагошкој документацији: контролу вођења дневника 

образовно-васпитног рада, матичних књига, сведочанстава; вршио увид у планирање и 

припрему свих видова наставног процеса; пратио израду Индивидуалних образовних 

планова; израђивао инструменате за процену и праћење реализације програмских 

задатака Школе. Организовао је унос података у програм „Доситеј“ 

Стручно се усавршавао пратећи стручну литературу, часописе и приручнике за 

директоре школа; пратио законске новине, правилнике и прописе из области 

образовања; похађао стручне семинаре (три), присуствовао Округлом столу о спорту. 

Објавио је у децембру 2017. године монографију Педагошке вредности еколошких 

активности ученика. Руководио је радом Актива директора основних школа (два 

састанака) и Општинским саветом родитеља (два састанка) 

Сарађивао је са институцијама и организацијама: Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја, Школском управом Ваљево, просветном, комуналном и 

противпожарном инспекцијом, Градском управом Ваљево као члан у Саветима и 

Одборима Града (Савет за интегралну и социјалну политику Града Ваљева, од 2013.; 

Тим за израду нацрта Локалног акционог плана за особе са инвалидитетом, Ваљево, од 

2013–2017. године; Одбор за утврђивање и спровођење градског програма активности 

за време трајања „Дечје недеље“ од 2013. године; Одбор за обележавање годишњице 

погибије пилота Миленка Павловића од 2012. године; Савет за координацију послова 
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безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева од 2014. године); Основним и 

средњим школама; 

Учествовао у раду Радне подгрупе за праћење технолошких вишкова Школске управе 

Ваљево 

Сарађивао је са установама из локалне заједнице − Центром за културу 

(организовао одлазак ученика на две позоришне представе и два часа „Упознавање са 

позоришном двораном“), Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ (организовао 

колективно учлањење ученика и учествовање на новогодишњој радионици „Честитка 

пуна жеља“), Домом здравља (реализација радионица за ученике „Храни се правилно и 

буди здрав“, организовао систематски преглед запослених у Дому здравља, 

организовао вакцинацију и систематске прегледе ученика Школе), Заводом за заштиту 

здравља (организовао предавање „Безбедност у саобраћају“), Центром за социјални рад 

(организовао и водио састанке са Мобилним тимом Центра у циљу праћења 

напредовања ученика у хранитељским породицама), Истаживачком станицом Петница 

(организација Научног дана, хемија), Регионалним центром за таленте (организовање 

тестирања ученика седмог разреда), Црвеним крстом (предавање „Безбедност у 

саобраћају“ учешће ученика у трци „За срећније детињство“), Месном заједницом 

„Нада Пурић“ ( реализација акције „Очисти свој комшилук“), Полицијском управом 

Ваљево (предавања: „Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода“, „Насиље као негативна друштвена појава“, „Полиција у служби грађана“,  

медијима (четири интервјуа и три изјаве на локалним телевизијама). Сарађивао је са 

локалном заједницом и појединцима у циљу изналажења додатних средстава ради 

побољшања квалитета рада и техничких услова рада Школе (донација десет половних 

компијутера, десет лопти, кречење фискултурне сале). 

1.2.2. Период од фебруара 2018. године до септембра 2018. године 

 Директор је унапређивао квалитет наставног и васпитног процеса у школи јер 

реформа школе захтева децу која мисле и сагледавају суштину, и наставнике који 

тимски раде због развоја детета у целини. С тим у вези за припремање непосредне 

наставе, а у циљу подизања квалитета наставе, за све ученике инсистирао је на тимском 

планирању и примењивању адекватних метода рада, које уважавају различитост код 

ученика, како оних који имају тешкоћа у развоју, тако и оних који изузетно напредују. 

Израђивали су се индивидуални планови за рад са ученицима на редовним часовима. 

Радило се на усавршавању и побољшању квалитета тематског планирања које је 

започето у Школи, и које је важно у савременом образовно-васпитном процесу. 

Временски су се усклађивале теме, повезивале специфичне области у смисаоне целине, 

повезивао садржај сродних предмета и обезбеђивале потребне корелације. Подстицао је 

стручно оспособљавање наставника и обезбеђивао потребну стручну литературу која је 

помогла и олакшала припремање за непосредни рад. Организовао је сминар 
„Дијагностика, превенција и отклањање неуспеха у школском учењу ученика“, „НТЦ систем 

учења – развој креативног и функционалног размишљања“. Организовао је обуке за наставнике 

петог разреда, биологије и математике, о пројектној настави усметеној на исходе учења. 

Позитивно је одговарао на предлоге Ученичког парламента и укључивао њихове представнике 

у рад Школског одбора, Стручних већа и Тимова. Организовао је радионицу за представнике 

Ученичког парламента свих градских школа за Дан толеранције. Организовао је трибине за 

ученике на различите теме које су предложили ученици и Савет родитеља.  
 Директор школе је чинио напоре да Школа буде безбедно окружење за све, 

првенствено је подстицао рад Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, 

кроз организацију трибина и вебинара на теме; „Дигитално насиље“, „Лажни огласи и 

врбовање“, „Превенција трговине људима“, „Вребање путем интернета – трговина 
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људима“, „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“, „Појам трговине људима и 

условима у којима жртве живе“, „Заштита приватности – како безбедно користити 

интернет“ и „Ко су онлајн предатори и како их избећи“. Периодично је анализирао рад 

Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, и истрајавао на 

ставу да сви учесници образовно-васпитног процеса реагују на сваку врсту насиља. 

Инистирао је на стварању климе и услова за прихватање и уважавање специфичности и 

различитости ученика кроз учешће у раду СТИО Тимова и анализу постигнућа  сваког 

ученика који се образује по ИОП-у на годишњем састанку са директором, као и у раду 

Тима за подршку талентованим ученицима и обезбедио средстава за њихов одлазак на 

Летњи семинар у ИС Петница. Осигуравао је спровођење Акционог плана за подршку 

ученицима Ромима у циљу њиховог задржавања у школском систему. Обезбеђивао је 

услове да се у раду поштују права деце кроз обавезну обраду теме Међународна 

конвенција о људским правима на Часу одељењског старешине. Организовао је акцију 

чишћења околине школе и садњу цвећа за Еколошки дан Школе, 5. јун. Сарађивао је и 

подржавао учитеље Школе у акцији „Здрав оброк“ којој је циљ подржавање здравих 

стилова живота кроз доношење ужине од куће, а не куповине на киосцима брзе хране. 

Сарађивао је са Школским полицајцем и лицем задуженим за безбедност на раду и 

противпожарну заштиту у циљу стварања безбедног и здравог окружења. Старао се о 

подизању хигијенских стандарда Школе. 

Директор школе је редовно пратито успешност ученика и анализирао резултате 

на стручним већима са иницијалног, пробног и завршног теста, као и на сваим 

класификационим периодима. Подстицао је промовисање ученика допуњавањем табле 

„Успешни ученици“ у холу Школе, доделом Светосавских похвала, писањем Књиге 

обавештења о успесима ученика после сваког реализованог такмичења, презентовањем 

на интернет страници Школе, подстицањем ученика да са својим медаљама и 

дипломама посете свако одељење у својој смени.  

Директор је организовао и оперативно спровео доношење планова Школе. У 

области планирања и припремања за наставу иницирао је да се оперативни планови 

рада наставника израђују месечно, како би се наставници и стручни органи заиста 

суштински бавили увидом у постигнућа и могуће тешкоће ученика. То је један од 

путева да се индивидуалније прилази развоју и образовању ученика. Подстицао је  

наставнике да оперативне планове израђују тимски, и то не само наставника истог 

актива, већ и сродних области, уз инсистирање на корелацији наставних садржаја. 

Присуствовао је и учествовао у анализи седам Тематских дана и једанаест угледних 

часова. Непосредно руковођење је остваривато, поред осталог, организовањем рада 

Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање рада Школе, Тима за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Педагошког колегијума. Смислено 

је, координирао и обезбеђивао ефикасну комуникацију у раду стручних служби у 

Школи (правне, финансијске, педагошке). 

На Педагошком колегијуму и на Тиму за самоврдновање анализирао је  

резултате школе по образовним стандардима и иницирао израду Акционог плана за 

побољшање резултата остварености образовних стандарда по појединим индикаторима. 

Орган управљања је обавештавао путем извештаја и анализа рада школе.  

Обезбедио је благовремено информисање запослених и створио услове за развој 

информационог система за управљање. Подстицао је запослене на рад са савременом 

информационо-комуникационом технологијом, употребом интерактивне табле и 

паметних телефона у процесу наставе. Обезбедио је  редовно излажење школског листа 

Наш глас Билтена са такмичења и редовно уношење података у Летопис школе и 

интернет страницу Школе. 



 

 

 16 

Обезбедио је да скоро сви запослени у школи имају потребне компетенције, а у 

складу са Законом ангажово раднике на слободна радна места. Пратио је увођење 

приправника у посао и организовао тромесечне састанке са ментором и стручним 

сарадницима. 

Обезбедио је услове у школи да сви запослени могу да се усавршавају по 

личном плану професионалног развоја у складу са личним потребама. Подстицао је: 

рад наставника и стручних сарадника у стручним удружењима; писање, презентовање и 

објављивање стручних чланака; писање сценарија за луткарске представе; аплицирање 

на конкурсима ЗУОВР-а за реализаторе семинара стручног усавршавања и обука 

МПНТР РС; реализовање радионица за предшколце; осмишљавање нових наставних 

средстава. 

Директор школе је инсистирао и постављао, како за себе, тако и за све 

запослене, висок ниво професионалног залагања и одговорности и остваривање 

највиших професионалних стандарда. Неговао је добре међусобне односе наставника, 

сарадника и осталих запослених у Школи, као и тимски рад. 

Обезбедио је да се Акциони планови и Развојни план школе реализују у 

потпуности, по свим стандардима и њиховим индикаторима, посебно они који се 

односе на васпитање деце за ненасилно понашање и уважавање. Ненасиље тј. 

безбедност сваког детета, и у физичком и у психичком смислу, најбитнији је предуслов 

да родитељи своју децу упишу у нашу школу. Неговање културног понашања и 

одевања свих запослених у школи повећао је степен задовољства ученика у школи и 

придонео да се у њој добро осећају.  

Директор школе је редовно обављао инструктивни увид у образовно-васпитни 

рад у складу са Планом рада директора, при чему је подстицао и похваљивао сваки 

креативни и иновативни пиступ наставном процесу. Запослене је мотивисао личним 

примером да стреме високим професионалним компетенцијама и испуњавању 

стандарда. Наставио је традицију доделе диплома, на прослави Школске славе – дана 

Светог Саве, наставницима чији ученици су се пласирали на Републичко такмичење. 

Наставничко веће у јуну је посветио успесима ученика и похвалама наставницима чији 

ученици су били учесници Републичких такмичења, наставницима који су написали, 

презентовали и објавили стручне радове, наставницима чији су ученици освојили 

награде на конкурсима, свим који су на неки начин унапредили рад Школе. 

Директор школе је подстицао активније укључивање родитеља у заједничке 

активности са ученицима (одељењски спортски сусрети, заједничке радионице 

прављења новогодишњих украса, заједничка радионица поводом Дана здраве хране – 

кувамо заједно, Данас смо у посети код ..... – промоција занимања, Заједно у пројекту). 

Обезбеђивао је да се предлози Савета родитеља презентују органу управљања и да се 

реализују по њиховој сагласности. Инсистирао је да одељењске старешине редовно 

обавештавају родитеље о напредовању њихове деце. 

Директор школе је у складу са својим овлашћењима омогућио органу 

управљања – Школском одбору да обавља послове предвиђене Законом. Редовно је  

подносио извештаје о успеху ученика и наставника и свим активностима у Школи. 

Синдикату школе је омогућио да ради у складу са Посебним колективним уговором и 

Законом. 

Директор школе је иницирао и организовао сарадњу са широм друштвеном 

заједницом: Центром за културу (организовао је одлазак ученика на позоришне 

представе и часове „Упознавање са позоришном двораном“), Матичном библиотеком 

„Љубомир Ненадовић“ (организовао је колективно учлањење ученика и учествовање на 

новогодишњој радионици „Честитка пуна жеља“), Домом здравља (реализовао 

радионицу за ученике „Храни се правилно и буди здрав“, организовао је систематски 
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преглед запослених у Дому здравља, вакцинацију и систематске прегледе ученика 

Школе), Заводом за заштиту здравља (организовао је предавање „Безбедност у 

саобраћају“), Центром за социјални рад (организовао је састанак са Мобилним тимом 

Центра у циљу праћења напредовања ученика у хранитељским породицама), 

Истаживачком станицом Петница (организовао је одлазак на Научни дан), Регионалним 

центром за таленте (организовао је тестирања ученика седмог разреда), Црвеним 

крстом (организовао је предавање „Безбедност у саобраћају“ и учешће ученика у трци 

„За срећније детињство“), Месном заједницом „Нада Пурић“ (организовао је 

реализацију акције „Очисти свој комшилук“), Полицијском управом Ваљево 

(организовао је предавање: „Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода“, „Насиље као негативна друштвена појава“ и „Полиција у служби грађана“),  

медијима Ваљево Плус, Телевизија Марш, Вујић телевизија, и недељни лист Напредак 

(обавештавао је локална заједница о успесима ученика и наставника). 

Директор је обезбеђивао остварење буџета школе у складу са планираним 

средствима и старао се о благовременој реализацији налога за плаћање и наплату и 

реализовао план јавних набавки. Предузимао мере за ефикасно одржавање 

материјалних ресурса Школе у сарадњи са локалном самоуправом. Пратио  и надзирао  

ефикасност извођења радова одобрених буџетом. 

Директор се старао о вођењу прописане школске документације, ажурном 

уношењу података у информациони систем „Доситеј“, благовременом достављању 

потребних података Школској управи Ваљево, Министарству и локалној самоуправи. 

Припремао потребне извештаје за све органе школе, Школску управу и органе Градске 

управе. 

Посветио је пажњу информисању чланова колектива о свим новинама и законским 

одредбама, и поступао по законским одредбама у новонасталим ситуацијама. Старао се 

да после сваког извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора, обавести 

запослене ради реализује наложених мера. 
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2. Организација и извођење наставе 

2.1. Динамика извођења наставе 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у Школи остваривали су се у 

току два полугодишта. Прво полугодиште је почело у петак, 1. 9. 2017. године, а 

завршило се у петак, 31. 1. 2018. године. Друго полугодиште почело је у понедељак, 12. 

2. 2018. године, а завршило се у четвртак, 14. 6. 2018. године, а за ученике VIII разреда 

у уторак, 31. 5. 2018. године. 

Наставни план и програм за ученике од I до VII разреда остварио се у 36 

петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм 

за ученике VIII разреда остварио се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 

наставних дана. 

У току године ученици су имали јесењи, зимски, пролећни, и летњи распуст. Јесењи 

распуст је почео у четвртак, 9. 11. 2017. године, а завршио се у петак, 10. 11. 2017. 

године. Зимски распуст је био имао два дела. Први део зимског распуста почео је у 

среду, 3. 1. 2018. године, а завршио се у понедељак, 8. 1. 2018. године. Други део 

зимског распуста почео је у четвртак, 1. 2. 2018. године, а завршио се у петак, 9. 2. 

2018. године. Пролећни распуст почео је у понедељак, 2. 4. 2018. године, а завршио се у 

понедељак, 9. 4. 2018. године. За ученике од I до VII разреда, летњи распуст је почео у 

петак, 15. јуна 2018. године, а завршио се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике 

VIII разреда, летњи распуст почео по завршетку Завршног испита, а завршава се у 

петак, 31. августа 2018. године. 

 У уторак, 7. новембра 2017. године, били су реализовани часови од петка, а у 

среду, 7. марта 2018. године, били су реализовани часови од четвртка. 

 Свечана подела ђачких књижица на крају II полугодишта од I до VII разреда 

обављена је у четвртак, 28. 6. 2018. године.  

У Школи су се празновали следећи државни и верски празници: 

– 21. 10. 2017. године, Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 

– 8. 11. 2017. године, Дан просветних радника; 

– 11. 11. 2017. године, Дан примирја у Првом светском рату; 

– 31. 12. 2017. године, Нова година;  

– 7. 1. 2018. године, Божић; 

– 27. 1. 2018. године, Дан Светог Саве; 

– 15. 2. 2018. године, Дан државности; 

– 22. 3. 2018. године, Дан Школе; 

– 22. 4. 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату; 

– 1 – 2. 5. 2018. године, Међународни дан рада; 

Квалификациони периоди били су: 

– Прва квалификација – 13. 11. 2017. године. 

– Трећа квалификација – 18. 4. 2018. године. 

Школа је радила у две смене. Прва смена је почињала у 8.00, а завршавала се у 

13.15 часова, а друга смена је почињала у 13.30 и завршавала се у 18.50 часова. Смене 

су се смењивале седмично.      
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2.2. Број одељења и ученика 

2.2.1. Број ученика у редовним одељењима 

Свега ученика I – VIII разреда: 526 

2.2.2. Број ученика у одељењима за ученике са посебним потребама 

 

Разред и одељење Број девојчица Број дечака Укупно 
Одељењски старешина 

(дефектолог) 

I – IV 2 5 7 Јасна Мирковић 

V 3 / 3  

VI 3 2 5 Јелена Павловић 

VI 3 1 4  

VII 3 1 4 Митра Минић 

VIII 1 1 2 Горанка Калембер Лучић 

Свега I – VIII 15 10 25  

Свега ученика у школској 2017/2018. години: 551 

Одељења разредне наставе Одељења предметне наставе 

Разред и 

одељење 

Број 

девојчица 

Број 

дечака 

Укупно 

ученика 

 

Разред и 

одељење 

Број 

девојчица 

Број 

дечака 

Укупно 

ученика 

 

I1 11 12 23 V1 6 15 21 

I2 10 12 22 V2 10 13 23 

I3 10 12 22 V3 5 15 20 

Укупно I 31 36 67 Укупно V 21 43 64 

II1 10 13 23 VI1 13 9 22 

II2 11 10 22 VI2 13 11 24 

II3 9 13 22 VI3 10 9 19 

Укупно II 30 36 66 Укупно VI 36 29 65 

III1 11 12 23 VII1 17 10 27 

III2 10 15 25 VII2 11 12 23 

III3 8 16 24 VII3 15 12 27 

Укупно III 29 43 72 
Укупно 

VII 
43 34 77 

IV1 10 8 18 VIII1 7 13 20 

IV2 11 6 17 VIII2 10 12 22 

IV3 10 8 18 VIII3 9 11 20 

Укупно IV 31 22 53 
Укупно 

VIII 
26 36 62 

Свега I – IV 121 137 258 
Свега: V – 

VIII 
126 142 268 
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2. 3. Кадровски услови 

2.3.1. Руководство Школе – директор 

Име и презиме 
Врста 

стручне 

спреме 

Предмети 

које предаје 

Радни 

стаж 
у Шк. 

Лиценца 
Радни 

стаж 
ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. 

школи 

Ана Савковић VII1 
разр. 

настава 
26 Да 28 100 0 

2.3.2. Наставни кадар  

Р. 

бр. 
Име и презиме 

Врста 

струч. 

спреме 

Предмети које 

предаје 

Радни 

стаж 
у Шк. 

Лиц. 
Радни 

стаж 
ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. 

школи 

1.  Слободанка Ашковић VII разр. настава 27 Да 28 100 0 

2. Драгана Кузмановић VII разр. настава 22 Да 23 100 0 

3. Новка Мосуровић Андрић VII разр. настава 35 Да 35 100 0 

4. Јасмина Стојановић VII разр. настава 24 Да 24 100 0 

5. Милена Миловановић VII разр. настава 30 Да 31 100 0 

6. Светлана Арсић VII разр. настава 24 Да 25 100 0 

7. Јелена Димитријевић VII разр. настава 18 Да 19 100 0 

8. Весна Андрић VII разр. настава 26 Да 27 100 0 

9. Славица Глишовић VII разр. настава 22 Да 23 100 0 

10. Виолета Кењић VII разр. настава 29 Да 30 100 0 

11. Марина Ковачевић VII разр. настава 10 Да 17 100 0 

12. Тања Селаковић VII разр. настава 12 Не 14 100 0 

13. Биљана Сеничић VII разр. настава 27 Да 27 100 0 

14. Мирјана Беговић VII разр. настава 15 Да 16 100 0 

15. Јован Новитовић VI вер. настава 5 Не 5 50 50 

16. Рајна Бранковић VII српски језик 30 Да 32 100 0 

17. Љиљана Павловић VII српски језик 32 Да 33 100 0 

18. Мирјана Смолoвић VII српски језик 9 Да 10 70 0 

19. Јасмина Радановић VII енг. језик 36 Да 37 100 0 

20. Вања Анђелковић VII енг. језик 18 Да 19 100 0 

21. Сузана Јаневска VII енг. језик 17 Да 19 60 40 

22. Биљана Тодоровић VII муз. култура 24 Да 25 75 25 

23. Мирjaна Лукић VI лик. култура 28 Да 29 100 0 

24. Милосав Милић VII географија 27 Да 27 100 0 

25. Љубомир Радовић VII географија 9 Не 9 5 95 

26. Зорица Томић VII историја 24 Да 25 100 0 

27. Милован Лековић VII физика 11 Да 12 75 25 

28. Maja Станковић VII математика 12 Да 13 100 0 

29. Душан Миливојевић VII математика` 1 Не 1 66 0 

30. Марија Вуковић VII математика 2 Не 2 100 0 

31. Радмила Ђуровић VII биологија 28 Да 29 100 0 

32. Марија Аничић VII биологија 5 Да 6 10 90 

33. Зорица Табић VI биологија 31 Да 34 10 90 
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2.3.3. Стручни сарадници 

2.3.4. Педагошки асистент 

2.3.5. Помоћно-техничко особље 

Р. бр. Име и презиме 
Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Радни 

стаж 
 у Шк. 

Лиц. 
Радни 

стаж 
Ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. школи 

1. Радован Остојић V домар 21 - 40 100 0 

2. Гордана Косић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
26 - 30 100 0 

                                                 
1 На породиљском боловању. Мењала је Јелена Павловић. 
2 На породиљском боловању. Мењала је Виолета Савић. 
3 На породиљском боловању. Мењала је Слађана Ранковић. 

34. Ђорђије Бубања VII ТИО 40 Да 40 100 0 

35. Небојша Тодоровић VII ТИО 19 Да 20 60 40 

36. Жикица Симић VII информатика 5 Не 5 35  

37. Бранка Старчевић VII хемија 22 Да 25 55 35 

38. Весна Ивановић VII физичко вас. 22 Да 23 100 0 

39. Бранко Јовановић VII физичко вас. 26 Да 27 100 0 

40. Оливера Продановић VII шпан. језик 16 Не 16 59 22 

41. Душица Рајевац VII нем. језик 22 Да 22 22 78 

42. Ивана Вујић VII нем. језик 13 Да 14 55 45 

43. Катарина Живковић VII нем. језик 3 Не 4 33 67 

44. Милкица Марјановић1 VII дефектолог 7 Да 9 100 0 

45. Јелена Павловић VII дефектолог 1 Не 1 100 0 

46. Горанка Калембер Лучић VII дефектолог 29 Да 30 100 0 

47. Митра Минић VII дефектолог 39 Да 40 100 0 

48. Јасна Мирковић VII дефектолог 16 Да 16 100 0 

49. Неда Аћимовић2 VII дефектолог 3 Не 3 100 0 

49. Валентина Савић VII дефектолог 3 Не 11 100 0 

50. Светлана Ђуковић Матић VII историја 11 Да 17 5 95 

Р. 

бр. 
Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Радни 

стаж 
у Шк. 

Лиц. 
Радни 

стаж 
ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. школи 

1. Зорица Милић VII педагог 36 Да 36 100 0 

2. Светлана Матић VII логопед 26 Да 26 100 0 

3. Лејла Вујетић3 VII библиотекар 4 Не 4 50 0 

3. Слађана Ранковић VII библиотекар 1 Не 1 50 0 

4. Драган Павловић VII библиотекар 23 Да 28 50 50 

Име и презиме 
Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Радни 

стаж 
у Шк. 

Лиц. 
Радни 

стаж 
ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. школи 

Данијела Јанковић IV педаг. асистент 13 - 14 100 0 
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3. Даница Лукић 
основна 

школа 
сервирка 22 - 29 100 0 

4. Славица Поповић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
11 - 21 100 0 

5. Владимир Пунош 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
17 - 17 100 0 

6. Зоран Вукојевић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
14 - 36 100 0 

7. Милада Веселиновић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
2 - 8 100 0 

8. Милада Бојичић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
28 - 29 100 0 

9. Стана Марковић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
7 - 7 100 0 

10. Славољуб Томашевић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
10 - 23 100 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 23 

3. Стручни органи Школе 

3.1. Наставничко веће 

Битан предуслов за успешну организацију рада Школе и правовремену 

реализацију свих образовно-васпитних задатака Школе је добар рад Наставничког већа, 

као колективног стручног органа. У протеклој школској 2017/2018. години, као и до 

сада, Веће се у свом раду бавило: редовном, допунском и додатном наставом, излетима, 

такмичењима, слободним и културним активностима, унапређивањем рада у Школи, 

анализом и реализацијом наставног плана и прогрма, радом тимова, праћењем 

имплементације ИОП-а, стручним усавршавањем наставника, васпитним проблемима, 

похваљивањем и награђивањем успешних ученика и наставника. 

Планирани број седница Наставничког већа релизован је кроз успешан рад 

својих тимова за: развој Школе, за професионалну оријентацију, школски програм, 

самовредновање, стручно усавршавање, културну и јавну делатност, излете и посете, 

стандард ученика, подршку талентованим ученицима, уређење школског простора, 

заштиту ученика од свих облика насиља, подршку ромској деци, наставна средства и 

опрему, инклузију и уређење сајта Школе. Одлуке овог органа биле су обавезујуће и 

доследно су спровођене у Школи. 

У овој школској години Наставничко веће је велику пажњу посветило 

планирању образовно-васпитног рада у Школи, безбедности ученика и стручном 

усавршавању. Један од основних задатака Школе је образовно-васпитни рад и његово 

унапређење. Тај програм је имао следеће циљеве: припреме за живот, оспособљавање 

за примену стечених знања, стваралачко коришћење слободног времена, развијање 

физичке и интелектуалне способности, развијање свести о потреби чувања здравља, 

хумани и културни односи међу људима, развијање потреба за културом и лепим 

понашањем, здравствено васпитање, превенција туберкулозе, депресије, упознавање 

ученика са опасностима и ризицима трговине људима, безбедност на интернету. Овај 

програм и циљеве остварили смо кроз наставу и програме наставних предмета, а сваки 

предметни наставник је планирао реализацију васпитних циљева у својим дневним 

припремама. Уз то су органитозане и разне трибине које су такође допринеле 

остваривању ових циљева. 

 Посебан акценат у васпитном раду је дат у одељенској заједници и остваривању 

ових циљева и задатака, кроз рад разредног старешинства. Уведени су садржаји којима 

се обучавају ученици у смислу оспособљавања за комуникацију којом се смањује број 

насилних ситуација у Школи, као и правилног реаговања на насиље од стране 

посматрача. 

 У токи школске 2017/2018. године запослени су велику пажњу посветили 

стручном усавршавању, како у установи, тако и ван установе, са циљем што 

квалитетнијег остваривања наставе. Неки од видова стручног усавршавања били су: 

реализације угледних часова и тематских дана, презентација, предавања, трибина; 

присуствовање презентацијама нових уџбеника; учешће на стручним семинарима, 

скуповима и сл. 

 У протеклој школској години Наставничко веће је пратило рад на унапређивању 

сарадње са родитељима и успостављање тешње сарадње са друштвеном средином 

према предвиђеном плану. Такође, у току ове школске године остварена је сарадња и са 

родитељима будићих ученика I разреда који имају сметње у развоју, како би објективно 

сагледали могућност укључивања своје деце у редовна или специјална одељења. 

Безбедност деце је тема којом се Веће континуирано бавило целе године. 

Активности су се односиле на извесне измене у организацији рада у Школи, пре свега у 
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дежурству наставника и допуни Правилника о понашању за време часова. Обезбеђен је 

улаз у одељења млађих разреда, појачан је надзор на улазима у Школу, на капијама код 

терена, на улазу у хол и на главном улазу. У Школи је обезбеђено присуство школског 

полицајаца. Спроведена је одлука о дежурству наставника у супротној смени у својсву 

главног дежурног у смени. 

 Један од значајних циљева Школског развојног плана је решавање ургентних 

проблема, а то је смањење броја деце дорасле за школу у градском насељу у ком се 

Школа налази. Потребно је повећати број уписане деце, а то је могуће само уписом 

деце са других територија Града. 

 У том погледу, активности смо усмерили у следећим правцима: 

− Уређење и опремање простора за постизање пријатне атмосфере и савремених услова 

за рад и учење. 

– Промоција школе кроз разне активности (гостовање на телевизији, трибине у другим 

школама, промоција постигнућа и научних радова запослених Школе, израда 

промотивних материјала за будуће прваке итд). 

− Стручно усавршавање постојећих кадрова, а услед потреба, пријем нових, већ 

афирмисаних наставника; унапређивање наставе и других активности у Школи у 

контексту увођења инклузивног образовања. Посебно смо се бавили усклађивањем 

планова и начина рада како би се успешније применили утврђени стандарди при 

процени постигнућа ученика. 

− Подизање нивоа безбедности ученика у Школи. 

− Побољшање услова за потпун обухват ромске деце за похађање школе. Овим 

питањима посвећен је значајан број активности из предвиђеног Плана, у чему је велику 

улогу у постизању бољих ефеката у наведеној области имао педагошки асистент. Циљ 

је био постизање потпуног обухвата редовног похађања наставе све ромске деце са 

територије Школе, обезбеђивање потребног прибора, књига и личних ствари и помоћ у 

учењу. 

− У овој школској години наставници су се на седницама, и у раду уопште, бавили и 

начинима пружања подршке талентованим ученицима. Осмишљен је план акције у 

циљу прецизнијег, свеобухватнијег и квалитетнијег награђивања успешних ученика и 

промоције њиховог успеха, не само у учењу, већ и у свим видовима ваннаставних 

активности. 

 Наставни радници учествовали су у осмишљавању и реализацији 26 креативних 

радионица за предшколце Града, које су организоване од 18. 10. 2017. године до 16. 5. 

2018. године. У том периоду, Стручни сарадници и Стручно веће за разредну наставу 

организовали су и три трибине за родитеље предшколаца Града. Ове активности су 

организоване у циљу упознавања предшколаца и њихових родитеља са Школом и 

радницима Школе.  

 Све напред наведене активности, тако интегрисане, спроводиле су се у свим 

областима рада у Школи и то кроз: зубну амбуланту и превенцију здравља зуба, 

опремање, предавања и реализацију систематских прегледа (ученика и запослених) по 

захтеву Школе у сарадњи са Превентивном службом Дома здравља; опремање, 

организацију и усавршавање рада у продуженом боравку; стварању услова за рад 

предшколских група и промоцију за што масовнији упис предшколаца у групе при 

Школи; опремање и уређење простора: учионица, кабинета, фискултурних сала, 

ходника, канцеларија за пријем родитеља, гостију и службених посетилаца, 

наставничке канцеларије, и пре свега хигијенских чворова за децу и одрасле; 

организацију свих наставних активности да задовољи интересовања готово сваког 

детета. 
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 У току школске 2017/2018. године одржано је 11 седница Наставничког већа. 

Најважније теме које су на њима обрађене биле су следеће: 

− анализа успех и владање ученика на тромесечју, полугодишту и крају школске 

године; 

− додатна подршка ученицима који раде по ИОП-у; усавршавање организације израде 

ИОП-а; праћење законских измена везаних за инклузивно образовање; 

– укључивање Школе у Пројекат „Електронско самовредновање школе – СЕЛФИ“; 

– организовање пројектне наставе – „Дух Десанке Максимовић и даље живи у нама“, 

аутора Светлане Арсић, професора разредне наставе; реализација пројектне наставе 

трајала је током целе школске године; 

– праћење докумената и прописа у области заштите деце од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

– информисање о новинама у Закону о основама система образовања и васпитања; 

− презентација наставних средстава Мирјане Лукић и Светлане Матић, осмишљених за 

потребе ученика укључених у инклузију; 

− реализација прославе школске славе Светог Саве; додела Светосавских похвала 

запосленима; 

− реализација прославе Дана Школе; 

− припрема школског листа; 

− реализација такмичења; 

− анкетирање и анализа резултат анкете из области „Брига о ученицима“; 

− реализација Наставног плана и програма за школску 2017/2018. годину; 

− избор Ученика генерације и Спортисте генерације и Најбољег такмичара генерације; 

− предлог, усвајање предлога и реализација доделе Вукових диплома, посебних 

диплома и похвала Школе ученицима VIII разреда; 

− препоруке за унапређивање образовно-васпитног рада у Школи (СВОТ анализа); 

− реализација успеха и постигнућа наставника Школе; 

– спровођење гласања за избот кандидата за директора Школа; 

− поделе разредног старешинства; 

− припрема Наставног плана и програма за школску 2018/2019. годину; 

− припреме за реализацију Завршног испита у августу 2018. године; 

– учествовање школе у пилот Пројекту – спровођење завршног испита у школи у којој 

су ученици завршили VIII разред и дежурства наставника запослених у тој школи; 

− организација почетка нове школске године. 

3.2. Стручно веће за разредну наставу 

 Веће за разредну наставу је стручни орган Школе који радне задатаке спроводи 

кроз рад актива учитеља од I до IV разреда, у сарадњи са стручном службом (Ана 

Савковић – директор Школе, Свгетлана Матић – логопед, Зорица Милић – педагог, 

Данијела Јанковић – педагошки асистент). 

 Радом Већа руководила је Светлана Арсић, професор разредне наставе. Веће је 

расправљало и доносило одлуке и предлоге везане за побољшање и унапређење 

наставног процеса, сарадњу са родитељима, транзицију деце из предшколског 

припремног програма у основну школу, организацију културних, музичких и 

литерарних приредби и представа,  промоцију школе, јавне наступе и учешћа у 

градским дешавањима, стручне скупове и лична стручна усавршавања, вођење 

педагошке евиденције и документације, праћење и имплементација ИОП-а, прћење 

пројектне наставе, укључивање у међународне програме и пројекте, учешће на 
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такмичењима и ликовним и литерарним конкурсима, учешће просветних радника на 

конкурсима ЗУОВ-а. У школској 2017/2018. години одржано је петнаест седница 

Стручног већа за разредну наставу.  

 Стручно веће за разредну наставу обављало је следеће послове: 

– доношење плана и програма васпитно-образовног рада; 

– утврђивање бројног стања и социјалног статуса ученика; 

– разматрање успеха ученика из претходног разреда; 

– организација и реализација Дечје недеље; 

– утврђивање успеха и владања на крају класификација; 

– пријем нових ученика; 

– предлагање, организовање и реализовање додатне и допунске наставе; 

– организовање амбијенталне и пројектне наставе;  

– учешће у пројектима; 

– посете редовним и угледним часовима колега; 

– радионице за предшколце; 

– избор листова и часописа, набавка наставних средстава; 

– планирање посета и излета; 

– утврђивање плана стручног усавршавања и организовање планираних семинара;  

– идентификација ученика којима је потребна помоћ педагошке службе и социјална 

помоћ; 

– планирање, организација и анализирање реализације спортских, културних и других 

делатности Школе; 

– обогаћивање рада и побољшање услова рада у продуженом боравку, планирање 

уређивања учионица; 

– подстицање ромске деце за редовно похађање наставе кроз свакодневну сарадњу са 

педагошким асистентом; 

– сарадња са тимовима у Школи; 

– припрема нових материјала за позивнице будућим првацима; 

– организација Трибина за родитеље будућих првака и родитеље ученика млађег 

школског узраста; 

– такмичења ученика; 

– промовисање Школе, наставних средстава и давање стручних информација ширем 

аудиторијуму путем медија; 

– избор уџбеника за наредну школску годину. 

3.3. Одељењскa већа старијих разреда 

 У раду Одељенског већа старијих разреда учествовали су сви предметни 

наставници. Радом Већа руководила је Ивана Вујић, професор немачког језика. 

 Одељењска веће старијих разреда је обављало следеће активности: 

– усвајање Плана рада Одељењског већа старијих разреда; 

– усвајање распореда рада писмених задатака и вежби; 

– доношење распореда одржавања родитељских састанака и отворених врата; 

– доношење Плана сарадње са родитељима ученика; 

– вођење педагошке документације; 

– анализа успеха ученика у претходној школској години; 

– идентификација ученика који имају потешкоће у учењу; 

– разматрање предлога за корелацију наставних предмета и тематско планирање; 

– организација ваннаствних активности, додатне и допунске наставе; 

– планирање коришћења техничких средстава; 
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– прилагођеност ученика V разреда предметној настави (анализа резултата спроведеног 

анкетирања); 

– анализа похађања наставе; 

– анализа реализације свих облика образовно-васпитног рада; 

– анализа успеха на крају класификационих периода и предлог мера за побољшање 

успеха; 

– анализа владања и васпитно-дисциплинске мере; 

– утврђивање оцена из владања; 

– усклађивање критеријума оцењивања; 

– праћење напредовања ученика са тешкоћама у учењу; 

– анализа реализације угледних часова; 

– прослава Светог Саве; 

– анализа сарадње са родитељима; 

– организација школских такмичења; 

– анализа успеха ученика на такмичењима; 

– избор Ученика генерације и Спортисте генерације; 

– предлози за похвале и награде; 

– организовање припреме ученика VIII разреда за полагање завршног испита; 

– изборни предмети за наредну школску годину – спровођење анкетирања; 

– анализа нивоа остварености корелације наставних предмета; 

– организација разредних испита; 

– организација завршних испита за ученике VIII разреда; 

– разматрање и усвајање извештаја стручних већа и тимова Школе; 

– разматрање и усвајање Годишњег плана стручних већа и тимова Школе. 

3.4. Стручна већа 

3.4.1. Стручно веће друштвених наука 

Стручно веће друштвених наука је у школској 2017/2018. години своје 

програмске задатке реализовало у  следећем саставу: Јасмина Радановић, професор 

енглеског језика, руководилац Већа; чланови Већа – Љиљана Павловић, професор 

српског језика и књижевности, Рајна Бранковић, проферор српског језика и 

књижевности, Јована Милић професор српског језика и књижевности, Мирјана 

Смоловић, професор српског језика и књижевности, Вања Анђелковић, професор 

енглеског језика, Сузана Јаневска, професор француског језика, Ивана Вујић, професор 

немачког језика, Душица Рајевац, професор немачког језика, Катарина Живковић, 

професор немачког језика, Оливера Продановић, професор шпанског језика, Зорица 

Томић, професор историје, Милосав Милић, професор географије, и Љубомир Радовић, 

професор географије. 

Чланови Већа су остварили све планиране задатке и одржали 10 седница на 

којима је вршена анализа постигнутог, као и доношење мера за побољшање мање 

урађеног. У периоду од септембра до децембра радило се, углавном, на изради свих 

врста наставних планова, уз сталне консултације чланства. Посебна пажња приликом 

планирања посвећивана је временској и тематској корелацији међу предметима. Уз 

консултације са педагогом, педагошким асистентом и директором Школе, 

прилагођавани су садржаји ученицима различитих способности, склоности, предзнања 

и рађени су индивидуални планови. Такође, сви наставници су се трудили да 

осавремене наставни процес користећи различите мултимедијалне технологиле којима 

Школа располаже. 
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Током целе школске године организоване су међусобне посете часовима, као и 

посете часовима од стране директора и педагога Школе.  

Чланови Већа су присуствовали бројним стручним семинарима који су се 

организовали у Ваљеву или у неком другом граду. 

Ученици су у пратњи својих наставника посећивали и учествовали у бројним 

културним догађањима и остварили запажене резултате на конкурсима и такмичењима 

У току школске 2017/2018. године, реализоване су следеће активности: 

7. септембра 2017. године одржана је амбијентална настава на реци Градац, са 

три одељења VII разреда; наставу су реализовали: Милосав Милић, професор 

географије (наставна јединица „Реке и језера“); Љиљана Павловић, професор српског 

језика (наставна јединица „Облици казивања: дескрипција, нарација, дијалог, 

монолог“); Весна Ивановић, професор физичког васпитања (наставна јединица 

„Излет“); Бранка Старчевић, професор хемије (наставна јединица „Савремено 

домаћинство и породица“ из предмета Домаћинство); 

14. септембра 2017. године организован је Иницијални тест за ученике V 

разреда; тест је садржао 14 питања са максималним 14 поена; тест је радио укупно 61 

ученик – 22 ученика из V1, са просечним бројем поена 11,43 (81,64%), 21 ученик из V2, 

са просеком 9, 80 (70%), и 18 ученика из V3, са просеком 9,77 (69,78%); на нивоу целог 

V разреда успех је 9,33 (73,80); 

15. септембра 2017. године организован је Иницијални тест за ученике VII 

разреда; тест је радило укупно 69 ученика – 25 ученика из VII1, 20 ученика из VII2 и  22 

ученика из VII3; максималан број поена био је 15; 

15. септембра 2017. године ученици VII разреда који уче немачки језик, са 

својим наставницима, спровели су акцију „Очистимо свет“ ; по угледу на становнике 

земаља немачког говорног подручја, ученици су очистили школско двориште, 

разврстали отпад и дали пример осталим како, уз мало труда, могу да учине много за 

себе и целу заједницу; 

20. септембра 2017. године ученици VII разреда који уче немачки језик, у 

Свечаној сали Школе приредили су поетски час посвећен песникињи Десанки 

Максимовић; рецитоване су њене песме на немачком језику, а збирку преведених 

песама поклонили су школској библиотеци; 

2 – 8. новембра 2017. године одржана је Дечја недеља; 

4. новембра 2017. године гости Школе су била деца са посебним потребама из 

удружења „Наши снови“; одржан је читалачки час „Љутити човек“, посвећен односима 

у породици; 

7. новембра 2017. године  у школској библиотеци је отворена изложба „Песник 

завичаја – читање и рецитовање“, у част песникиње Десанке Максимовић; 

11. новемара 2017. године у школској библиотеци је одржан час о Вуку 

Стефановићу Караџићу; час је реализовала Слађана Ранковић, библиотекар, са 

ученицима одељења III1 и Слободанком Ашковић, њиховом учитељицом; 

26. новембра 2017. године Оливера Продановић, професор шпанског језика, и 

Весна Ивановић, професор физичког васпитања, водиле су 72 ученика Школе на Сајам 

књига у Беорраду; том приликом су обишли и Војни музеј на Калемегдану; 

12. децембра 2017. године у школској библиотеци је одржан час посвећен 

просветитељу Доситеју Обрадовићу; час је реализовала Слађана Ранковић, 

библиотекар, са ученицима одељења III1 и Слободанком Ашковић, њиховом 

учитељицом; 

15. децембра 2017. године одржан је час корелативне наставе српског језика и 

ликовке културе у одељењу V разреда; на часу је обрађивана песма Војислава Илића 
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„Зимско јутро“, кроз илустрацију мотива из песме; час су одржале Љиљана Павловић, 

професор српског језика, и Мирјана Лукић, наставник ликовне културе; 

19. јануара 2018. године одржан је час корелативне наставе српског језика и 

ликовне културе у одељењу VII разреда; обрађено јее дело Павла Угринова „Стара 

породична кућа“, ентеријер и екстеријер, као и илустрације мотива из приповетке; час 

су одржале Љиљанљ Павловић, професор српског језика, и Мирјана Лукић, наставник 

ликовне културе; 

26. јануара 2018. године Јелена Димитријевић, Славица Глишовић и Весна 

Андрић, учитељице I разреда, у сарадњи са Јованом Новитовићем, вероучитељем, 

одржале су удледни тематски дан „Свети Сава, школска слава“, посвећен животу и 

значају Растка Немањића; 

26. јануара 2018. године Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Драгна 

Кузмановић, учитељице III разреда, Јован Новитовић, вероучитељ, и Слађана Ранковић, 

библиотекар, реализовали су тематски дан „Свети Сава – лик и дело“;  

27. јануара 2018. године свечано је прослављена школска слава Свети Сава; 

пригодну приредбу је припремио Јован Новитовић, вероучитељ; изведен је део из  

„Житија Светог Саве“, као и рецитал ученика; 

21. фебруара 2018. године у школској библиотеци је обележен Међународни дан 

матерњег језика; тим поводом је одржан читалачки час под слоганом „Ко је савијен над 

књигом, тај усправно хода“; реализатори су били Драган Павловић и Слађана Ранковић, 

библиотекари; 

22. марта 2018. године свечано је обележен Дан школе пригодном приредбом, у 

реализацији Љиљане Павловић, професор српског језика, која је уједно припремила и 

Школски лист; 

23. марта 2018. године, поводом Дана школе, ученици VII разреда који уче 

немачки језик, са својим наставницима, одржали су креативну радионицу под називом 

„Моја школа, мој други дом“, на којој су се бавили правилима понашања у учионици; 

29. марта 2018. одржана је 50. градска смотра рецитатора „Песниче народа мог“ 

за средњи узраст; школу су представљала четири ученика – Лазар Дивнић VI2, Драган 

Ђокић VI2, Маша Јанковић VII2 и Тамара Петаковић VIII2; 

30. марта 2018. године одржан је тематски дан у одељењу VII1; обрађиване су 

следеће наставне јединице: из географије „Северна Америка – природно-географске 

карактеристике, професор Милосав Милић; из историје „САД – од открића до 

грађанског рата“, професор Зорица Томић; из музичке културе „Настанак музичких 

жанрова у Америци“, професор Биљана Тодоровић; из ликовне културе „Композиција у 

простору“, наставник Мирјана Лукић. 

Током месеца априла чланови Стручног већа друштвених наука присуствовали 

су свим презентацијама нових уџбеника за I и V разред, које су организовале разне 

издавачке куће, а у оквиру измена плана и програма за наведене разреде. 

13 – 14. априла 2018. године обављено је пробно тестирање ученика VIII разреда 

за Завршни испит из српског језика, матаматике, историје, географије, биологије, 

физике и хемије. 

Током априла, маја и јуна интензивиране су припреме за Завршни испит ученика 

VIII разреда; припреме су се одвијале по већ утврђеном распореду часова и уз договор 

са ученицима. 

У току другог полугодишта, у оквиру професионалне оријентације, 

заинтересовани ученици VIII разреда су посетили следеће средње школе у Ваљеву: 

- 12. март 2018. године посета Ваљевској гимназији; 

- 27. март 2018. године посета Техничкој школи; 

- 23. април 2018. године посета Пољопривредној школи; 
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- 17. мај 2018. године посета Медицинској школи. 

У току маја месеца сви предметни наставници, у договору са наставницима 

разредне наставе IV разреда, одржали су по један час на коме су представили себе и 

предмет који ће им предавати у V разреду. 

11. јуна 2018. године Ивана Вујић, Душица Рајевац и Катарина Живковић, 

професори немачког језика, припремиле су и са својим ученицима одржале приредбу на 

немачком језику; 

13. јуна 2018. године професори немачког језика организовали су такмичење за 

ученике V разреда, будући да на државном нивоу постоји такмиченње само за ученике 

VIII разреда; ученицима су уручене дипломе и пригодни поклони. 

18, 19, и 20. јуна 2018. године у просторијама Школе одржан је Завршни испит 

за ученике VIII разреда. 

20. јуна 2018. године у Свечаној сали Школе одржана је свечана додела 

сертификата ученицима VIII разреда о стеченом нивоу знања немачког језика А2, 

односно немачка језичка диплома првог степена ( DSD – Deutches Sprachdiplom). 

Такмичења 

Из свих области друштвених наука у току фебруара су одржана школска 

тскмичења. Ученици који су се пласирали на Општинско такмичење испратили су 

календар такмичења који је утврдило Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. 

Српски језик и језичка културa 

24. марта 2018. године. у Основној школи „Десанка Максимовић“ одржано је 

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе. На такмичењу је 

учествовало 14 ученика, а на Окружно такмичење су се пласирала четири ученика: 

Драган Ђокић VI2 (III место), Валентина Вукомановић VII1 (II место), Оливера 

Филиповић VII2 (II место) и Андријана Павловић VIII2, која је имала директан пласман 

на Окружно такмичење због прошлогодишњег учешћа на Републичком такмичењу. 

28. априла 2018. године у Основној школи „Десанка Максимовић“ одржано је 

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе. Школу су представљала 

четири ученика: Драган Ђокић VI2, Валентина Вукомановић VII1, Оливера Филиповић 

VII2 и Андријана Павловић VIII2. Најбоље резултате су постигле Оливера Филиповић и 

Андријана Павловић, освојивши III место, али нису успеле да се пласирају на 

Републичко такмичење. 

Књижевна олимпијада 

10. марта 2018. у Основној „Владика Николај Велимировић“ одржано је 

Општинско такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада. Школу су 

представљала четири ученика, а на Окружно такмичење пласирала су се три ученика: 

Нађа Ђурасовић VII1, Елена Букумирић VIII2, и Лука Станић VIII1. Сва три ученика су 

заузели III место. 

15. априла 2018. године у Основној школи „Владика Николај Велимировић“ 

одржано је Окружно такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада. Учествовала 

су три ученика: Нађа Ђурасовић VII1, Елена Букумирић VIII2 и Лука Станић VIII1. 

Ниједан ученик се није пласирао на Републичко такмичење. 

Страни језици (енглески и немачки) 

3. марта 2018. године у „Првој основној школи“ одржано је Општинско 

такмичење из енглеског језика. Учествовао је један ученик, Никола Трифуновић VIII3. 

Ученик није успео да се пласира на наредни ниво такмичења. 
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3. марта 2018. године одржано је Општинско такмичење из немачког језика. 

Учествовала су два ученика: Николина Ђурић и Елена Букумирић VIII2. На Окружно 

такмичење пласирала се Николина Ђурић VIII2. 

25. марта 2018. године у „Првој основној школи“ одржано је Окружно 

такмичење из немачког језика. Школу је представљала Николина Ђурић VIII2, али се 

није пласирала на Републичко такмичење. 

Историја 

17. марта 2018. године  у Основној школи „Андра Савчић“ одржано је 

Општинско такмичење из историје. Учествовало је 18 ученика од V до VIII разреда. На 

Окружно такмичење се пласирало пет ученика: Часлав Протић V1 (III место), Предраг 

Планић VI2 (II место), Драган Ђокић VI2 (III место), Лука Станић VIII1 (III место) и 

Михаило Марковић VIII1 (III место). 

22. априла 2018. године у Основној школи „Андра Савчић“ одржано је Окружно 

такмичење из историје. Учествовало је пет ученика: Часлав Протић V1, Предраг Планић 

VI2, Драган Ђокић VI2, Лука Станић VIII1и Михаило Марковић VIII1. Ниједан ученик 

није успео да се пласира на следећи ниво такмичења. 

Географија 

11. марта 2018. године у „Првој основној школи“ одржано је Општинско 

такмичење из географије. Учествовало је пет ученика, а на Окружно такмичење се 

пласирао Никола Вуловић VIII1. 

28. априла 2018. године одржано је Окружно такмичење из географије. Школу је 

представљао Никола Вуловић VIII1, који је освојио I место и пласирао се на Републичко 

такмичење. 

20. маја 2018. године одржано је Републичко такмичење из географије у Новом 

Саду. Школу је представљао Никола Вуловић VIII1. 

3.4.2. Стручно већe природних наука 

 Стручно веће природних наука чинили су: Радмила Ђуровић (професор 

биологије), Марија Аничић (професор биологије), Зорица Табић (професор биологије), 

Бранка Старчевић (професор хемије), Милован Лековић (професор физике и 

руководилац Већа), Маја Станковић (професор математике), Марија Вуковић 

(професор математике), Душан Миливојевић (професор математике), Ђорђије Бубања 

(професор техничко-информатичког образовања и информатике), Небојша Тодоровић 

(професор техничко-информатичког образовања), Жикица Симић (професор техничко-

информатичког образовања). 

 У току школске године Веће је спроводило све активности предвиђене планом 

који је усвојен на првој седници новоформираног Стручног већа природних наука. 

Одржано је 10 састанака Стручног већа, са следећим дневним редом: 

1)  6. септембар 2017. године 

− Формирање Већа и договор о раду 

− Усвајање плана о раду Стручног већа 

− Договор о раду и финализација оперативних планова, са освртом на 

корелацију сродних предмета 

− Усаглашавање критеријума за оцењивање у складу са Правилником 

− Вођење педагошке документације и стандардизација формулара за 

формативно оцењивање 

2) 4. октобар 2017. године  
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− Утврђивање опремљености кабинета наставним средствима и договор о 

њиховом коришћењу 

− Разматрање резултата примене Правилника о оцењивању 

− Договор о извођењу додатне и допунске наставе 

− Информације о стручним скуповима, семинарима, трибинама и промоцијама 

издавачких кућа 

3) 15. новембар 2017. године 

− Договор о ажурирању табела стручног усавршавања у електронској форми 

− Обрасци за формативно оцењивање – идејна решења 

− Разматрање успеха ученика на класификационом периоду из математике, 

физике, хемије, биологије, ТИО и информатике 

− Информације о Сајму науке у Београду 

4) 27. децембар 2017. године 

− Извештај са Сајма науке 

− Договор о припреми ученика за такмичења и организацији школских 

такмичења 

5) 24. јануар 2018. године 

− Разматрање рада и успеха на полугодишту 

− Корелација међу предметима 

− Допунска настава 

− Такмичења 
6) 28. фебруар 2018. године 

− Припрема ученика за такмичења 

− Анализа посећености часова допунске наставе 

− Стручна усавршавања 

− Такмичења 

7) 28. март 2018. године 

− Реализација плана и програма (редовне, додатне и допунске наставе) 

− Резултати на школским такмичењима 

− Анализа успеха на трећем класификационом периоду 

8) 25. април 2018. године 

− Резултати на општинским такмичењима 

− Допунска и додатна настава 

− Припрема ученика VIII разреда за Завршни испит  

9) 16. мај 2018. године 

− Анализа пробног тестирања ученика VIII разреда 

− Успеси ученика на такмичењима 

− Израда извештаја о раду Већа 

10)  13. јун 2018. године 

− Усвајање извештаја о раду Већа 

− Договор о раду за школску 2018/2019 годину – избор руководиоца Стручног 

већа 

 

 Сви чланови Већа су у току школске године имали велики број активноси, које 

су се односиле на унапређење наставе, рад на себи тј. побољшање стручних, 

педагошких и личних компетенција, промоције свог предмета кроз такмичења, угледне 

часове. Чланови Већа су припремали и водили ученике на такмичења и учествовали су 

у комисијама за прегдледање и жалбе. 
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 Осим акредитованих семинара, чланови Већа су учествовали и на стручним 

скуповима и промоцијама уџбеника које су организовале издавачке куће Клет, 

Герундијум, Бигз, Логос, Завод за уџбенике, Математископ, Едука. 

 Небојша Тодоровић, наставник техничког и информатичког образовања, током 

школске године био је задужен за ажурирање сајта Школе. 

 Чланови Већа су одржали одређен број часова припремне наставе за ученике 

VIII разреда за Завршни испит у основној школи (математика, физика, биологија и 

хемија). 

 Већина чланова Већа је у последње две наставне недеље одржала часове 

ученицима IV разреда, трудећи се да им приближи свој предмет, природне и техничке 

науке. 

Такмичења и друге активности 

Математика 

 Школско такмичење из математике је одржано 19. јануара 2018. године. На 

такмичењу је учествовало 46 ученика од V до VIII разреда. На Општинском такмичењу, 

одржаном 25. фебруара 2017. године у Основној школи „Владика Николај 

Велимировић“, учествовало је 28 ученика од V до VIII разреда, а запажене резултате су 

остварили: V разред – Лука Протић (II награда), Часлав Протић (III награда), Урош 

Исаиловић (похвала), Стефан Савић (похвала) и Богдан Јовић (похвала); VI разред − 

Марија Петрић (III награда), Лазар Дивнић (похвала), Нађа Богдановић (похвала) и 

Драган Ђокић (похвала); VII разред – Маша Јовановић (II награда) и Лука Топаловић 

(похвала); VIII разред - Никола Трифуновић (II награда). Окружно такмичење одржано 

је у Основној школи „Милован Глишић“ 25. марта 2018. године. Учествовало је 7 

ученика од V до VIII разреда, а запажене резултате су остварили: V разред − Часлав 

Протић (I награда), Лука Протић (III награда),Урош Исаиловић(III награда), Стефан 

Савић(похвала); VI разред − Лазар Дивнић (III награда), Драган Ђокић (III награда); VII 

разред − Маша Јовановић (III награда); VIII разред - Никола Трифуновић (I место) и 

пласман на Републичко такмичење. Републичко такмичење је одржано на Новом 

Београду 21. априла. 2018. године. 

 12. маја 2018. године на Математичкој олимпијади екипа Школе је заузела 38. 

место. Екипу су чинили Часлав Протић V1, Марија Петрић VI1, Маша Јовановић VII3, 

Никола Трифуновић VIII3 и Сташа Кузељевић IV2. У појединачној конкуренцији 

Никола Трифуновић је освојио III награду. Ученици су на такмичење ишли у пратњи 

Маје Станковић, наставника математике. 

Физика 

 Школско такмичење из физике одржано је 12. фебруара 2018. године. На 

Општинском такмичењу, које је одржано 17. фебруара 2018. године у Основној школи 

„Андра Савчић“, учествовало је 12 ученика од VI до VIII разреда. Пет ученика се 

пласирала на Окружно такмичење: четири ученика VI разреда (Марија Петрић, Драган 

Ђокић, Лазар Дивнић и Нађа Богдановић) и један ученик VII разреда (Маша 

Јовановић). Окружно такмичење је одржано 10. марта 2018. године у Основној школи 

„Андра Савчић“. Ученици Школе нису имали запажене резултате на Окружном 

такмичењу и ниједан ученика није успео да се пласира на Републичко такмичење. 

Хемија 

 Школско такмичење из хемије за ученике VII и VIII разреда одржано је 14. 

фебруара 2018. године. На Општинском такмичењу, одржаном 3. марта 2018. године у 

Основној школи „Сестре Илић“, учествовала су два ученика. На Окружно такмичење 
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које је одржано 22. априла 2018. године пласирала се ученица Маша Јовановић VII3 и 

освојила III награду. 

Билогија 

 Школско такмичење из биологије је одржано 1. марта 2018. године. Општинско 

такмичење је одржано 17. марта 2018. године у Основној школи „Сестре Илић“. На 

такмичењу је учествовало 17 ученика. Пласман на Окружно такмичење остварила су 

два ученика: Часлав Протић V1 и Огњен Пешић V1. Окружно такмичење је одржано 21. 

априла 2018. године у Основној школи „Сестре Илић“. За ученике V разреда Окружно 

такмичење је последњи ниво такмичења на коме могу учествовати. 

Техничко образовање 

 Школско такмичење из техничког и информатичког образовања одржано је 28. 

фебруара 2018. године. На Општинском такмичењу, које је одржано у Школи 10. марта 

2018. године, учествовала су четири ученика. Пласман на Окружно такмичење 

остварио је  један ученик – Димитрије Костадиновић VIII2. Окружно такмичење је 

одржано у Школи, 22. априла 2018. године. Ученик Димитрије Костадиновић VIII2 је 

освојио I место и остварио пласман на Републичко такмичење. Републичко такмичење 

је одржано у Вршцу, 11. и 12. маја 2018. године, на коме је ученик освојио I место. 

„Шта знаш о саобраћају?“ 

 28. марта 2018. године одржано је Школско такмичење „Шта знаш о 

саобраћају?“. Општинско такмичење је одржано у Школи 21. априла 2018. године. 

Учествовало је осам ученика Школе. Постигнути су следећи резултати: V разред − 

Марија Младеновић освојила је II место у категорији Б; Лука Дамњановић освојио је III 

место у категорији Б; VII разред – Јана Јовановић освојила је I место у категорији Ц. 

Окружно такмичење „Шта знаш о саобраћају?“ је одржано у Радљеву 13. маја 2018. 

године. На такмичењу су учествовали Јана Јовановић VII3 и Марија Младеновић V2. 

Јана Јоваановић је освојила I место у категорији Ц и пласирала се на Републичко 

такмичење. Републичко такмичење је одржано 25. и 26. маја 2018. године у Београду. 

Информатика и рачунарство 

 25. фебруара 2018. године у Ваљевској гимназији је одржано Општинско 

такмичење из информатике и рачунарства. Школу је представљало пет ученика, а 

најбољи резултат је остварио ученик Никола Трифуновић VIII3, који је освојио III 

место. С обзиром да су задаци за ученике VI и VIII разреда били скоро исте тежине, 

Окружна комисија је предложила да се на следећи ниво позову сви ученици VI и VIII 

разреда. Окружно такмичење је одржано 18. марта 2018. године у Ваљевској гимназији. 

Ученик Никола Трифуновић VIII3 је изборио пласман на Републичко такмичење. 

Републичко такмичење је одржано 15. априла 2018 године у Београду. Ученик није 

успео да освоји награду. 

Дабар. 

 У периоду од 13. до 17. новембра 2017 године у  Школи је одржано међународно 

такмичење „Дабар“. На такмичењу су учествовала 194 ученика V и VI разреда и 82 

ученика VII и VIII разреда. Ученик Никола Трифуновић је изборио пласман на државни 

ниво, заузевши I место у Школи, а 137. место на коначној ран- листи, у конкуренцији 

од укупно 9890 ученика из целе Србије. На републичком нивоу, које је одржано 24. 

фебруара 2018. Године, ученик Никола Трифуновић је заузео 33. место у конкуренцији 

од 104 ученика.  
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3.4.3. Стручно веће вештина 

Стручно веће вештина у школској 2017/2018. години чинили су следећи 

чланови: Биљана Тодоровић, професор музичке културе, Мирјана Лукић, наставник 

ликовне културе, Весна Ивановић, професор физичког васпитања, Бранко Јовановић, 

професор физичког васпитања. Председник Стручног већа вештина у школској 

2017/2018. години је била Весна Ивановић, професор физичког васпитања. Делокруг 

рада Стручног већа вештина у школској 2017/2018. години биле су ваннаставне 

активности, у циљу подстицања ученика да се баве свим облицима ваннаставних 

активности, развијања способности и вештина, развијања креативности, 

оспособљавања за испуњење слободног времена садржајима из области културе и 

спорта, развијања критичког мишљења. Чланови Сручног већа вештина одржавали су 

састанке (једном у току сваког месеца) на којима је вршена анализа остварених 

активности, размењивали су искуства и договарали се о предстојећим активностима. 

Реализоване су следеће активности: 

Септембар 

– 5. септембра 2017. године одржан је Спортски дан у СРЦ „Петницa“; учешће су узели 

ученици обе смене; 

– 15. септембра 2017. године наступао је хор Школе поводом журке за почетак школске 

године; изведене је Химна школе и песмаДеца су украс света; 

– 16. септембар 2017. године чланови хорске секције су посетили Госпојинске сусрете 

црквених хорова у Центру за културу; концерт је организовала Црквена општина 

Ваљево; ученици су имали прилику да слушају дечији црквени хор „Хаџи Рувим“, 

камерни хор „Емануил“, мешовит хор „Хаџи Рувим“ и мешовити хор „Вазнесењски“; 

– 26. септембра 2017. године на манифестацији на тему „Градимо мостове међу 

генерацијама – за радост сваког детета“, у организацији Центра за културу Ваљево, 

учествовали су следећи ученици: Сара Живановић VII1 (награда), Валентина 

Вукомановић VII1 (похвала), Нина Вујчић VIII2 (похвала) и одељења ученика са 

посебним потребама (похвала); 

 Октобар 

– 7. новембра 2017. године учешће на манифестацији „Дани гљива“, под слоганом 

„Само знање спречава тровање“; 

– у овом месецу одржане су четири тренинг утакмице са Одбојкашким клубом 

„Србијанка“ и организован је турнир у кошарци „три на три“, где је учествовало десет 

екипа из једне и друге смене; 

 Новембар 

–  20. новембра 2017. године послати су ликовни радови на конкурс „Железнице очима 

деце“; 

– 16. новембра 2017. године у Крагујевцу је одржано Републичко такмичење у 

пливању; Тијана Тодорчевић је освојила бронзану медаљу у дисциплини прсно, док су 

Сташа Дамњановић у дисциплини леђа, Марко Тодорчевић у дисциплини прсно, 

Емилија Аћимовић у дисциплини краул и Нора Игњатовић у дисциплини прсно 

остварили скромније резултате и вратили се без медаља; 

 Децембар 

– 4. децембра 2017. поводом Дана хендикепираних, у Свечаној сали Школе одржане су 

„Игре без граница“, где су учешће узели ученици ометени у развоју; 
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– 5. децембра 2017. године у Хали спортова одржано је Општинско такмичење у 

кошарци; Школа је заузела V место, изгубивши на самом почетку турнира; 

– 23. децембра 2017. године у хали „Студент“ одржано је Општинско такмичење у 

одбојци за девојчице; наше ученице су у полуфиналу изгубиле од екипе Основне школе 

„Сестре Илић“ и тако заузеле IV место; 

 Јануар 

– 27. јануара 2018. године одржан је наступ школског хора на приредби поводом 

обележавања Савиндана; хор је извео Химну Светом Сави и песму „Маријо славна“; 

         Фебруар 

– 23. фебруара 2018. године одржана је изложба ликовних радова поводом Дана града 

Ваљева; том приликом су похваљени радови следећих ученика: Јане Тоскић VII1, Таре 

Димитријевић VI2, Тијане Тодорчевић VII3, Тамаре Петаковић VII1, Кристине 

Јаковљевић VI2, Нађе Ђурасовић VII1 и радови ученика одељења са посебним 

потребама; 

 Март 

– 22. марта 2018. године, поводом обележавања Дана школе, одржан је женски 

одбојкашки турнир; 

 – 22. марта 2018. године наступао је хор Школе на приредби поводом Дана школе; хор 

је наступио изводећи Химну школe и песму „Да рата не буде“; 

– 26. марта 2018. године посета презентацији Уметничке школе из Ужица; 

 Април 

– 12. априла 2018. године хор Школе је наступао у Дому културе, у програму поводом 

обележавања Дана Рома; изведена је композиција „Ђурђевдан“; 

– 16. априла 2018. године у Хали спотрова у Ваљево одржано је Општинско такмичење 

у малом фудбалу; екипа Школе је освојила I место и пласирала се на Окружно 

такмичење; екипу Школе представљали су: Тамара Ђурић VIII3, Милица Хаџић VII2, 

Нина Вујчић VIII3, Ивона Исајиловић VIII1, Анастасија Вујић VIII1, Јана Тоскић VII1 и 

Јана Ђуришић VI3; 

– 21. априла 2018. године одржано је Међуокружно такмичење у Митровици у малом 

фудбалу за девојчице; екипа Школе је аузела III место; 

 Мај 

– 10. маја 2018. године на тему „Дани против дуванског дима“ послати су и награђени 

радови ученика: Анђеле Петаковић VI3  и Тамаре Митровић VI3; 

– 13. маја 2018. године за изложбу у организацији Туристиче организације Ваљево у 

оквиру манифестације „Дани сремуша“ послато је и изложено 10 ученичких радова 

старијих одељења; 

– 25. маја 2018. године је одржано квалификационо такмичење за Мале олимпијске 

игре у хали „Студент”; учествовале су екипе I, II и III разреда; екипе је припремала 

Весна Ивановић, наставник физичког васпитања, која је уједно била и селектор екипа; 

екипе I, II и III разреда су освојиле I место и пласирала се за даљи круг такмичења, 

односно за Међуокружно такмичење у Шапцу; 

– 31. маја 2018. године одржане су Спортске игре младих, на теренима „Студента“; 

Школа је учествовала са четири екипе III и IV разреда, од којих је једна освојила I 

место; селекторка екипа је била Весна Ивановић, наставник физичког васпитања; 
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 Јун 

– 7. јуна 2018. године одржане су Мале олимпијске игре у Хали спортова у Шапцу; 

учествовали су екипе ученика I, II и III разреда и заузеле IV место; 

– у току школске године постављено је више тематских изложби: „Први дан“, „Јесен“, 

„Зимски дан“, „Мој број“, „Нова година и Божић“, „Ускрс“, „Годишња изложба“; 

– ученици су учествовали у идејним решењима и прављењу сцене за школске приредбе: 

„Добро дошли прваци“, „Дани хендикепа“, „Школска слава Свети Сава“, „Дан школе“. 

3.4.4. Стручно већe дефектолога 

 Стручно веће дефектолога у школској 2017/2018. години чинило  је пет дефектолога: 

Митра Минић, Горанка Калембер Лучић, Јасна Мирковић, Валентина Савић, Јелена 

Павловић (руководилац Стручног већа), као и логопед Светлана Матић. 

Активности које су реализоване у школској 2017/2018. години: 

Септембар 

– 1. септембар 2017. – Одржано је Стручно веће дефектолога; 

– 1. септембар 2017. – 31. август 2018. – Израда Плана и програма рада Стручног већа за 

школску 2017/2018. годину; 

– 1. септембар 2017. – 31. август 2018. – Усвајање Плана и програма рада и програма за 

шкoлску 2017/2018. годину; 

– 5. септембар 2017. – Одржан Спортски дан у СРЦ „Петница“; 

– 5. септембар 2017 – 09. септембар 2018. – Подела одељења и одабир разредног 

старешинства; израда наставних планова и програма; 

– Реализовани састанци са родитељима, вођени индивидуални разговори са родитељима; 

– Израда плана стручног усавршавања; 

– 16. септембар 2017. – Дан проведен у парку Пећина; 

– 27. септембар 2017. – Излет у Нови Сад у Дино-парк и посета манастиру Фенек. Родитељ 

ученице Школе, Зоран Вуковић, донирао је и обезбедио средства за реализацију овог излета; 

– 28. септембар 2017. – Одржано је Стручно веће дефектолога; 

– 30. септембар 2017. – Прављење плана и начина реализације, као и подела задужења у 

активностима поводом Дечје недеље; 

       Октобар 

– 2 – 7. октобар 2017. – Одржана је Дечја недеља. Манифестација је трајала седам дана, под 

слоганом „Градимо мостове међу генерацијама – За радост сваког детета“. Ученици који 

похађају одељења ученика којима је потребна додатна подршка учествовали су на следећим 

активностима: 

– 2. октобар 2017. – За почетак Дечје недеље наши ученици из одељења ученика којима је 

потребна додатна подршка, са родитељима и наставницима, садили су цвеће у школском 

дворишту; 

– 4. октобар 2017. – Центар за културу Ваљево расписао је ликовни конкурс на којем су наши 

ученици узели учешће и били похваљени и награђени ликовним материјалом;  

– 5. октобар 2017. – Ученици одељења ученика којима је потребна додатна подршка 

посетили су представу „Похахонтас и чаробна земља“ на Великој сцени Центра за културу;  

Новембар 

– 13. новембар 2017. – Одржан је састанак Стручног већа дефектолога; 

– Анализа плана и програма, анализа успеха ученика, вођење школске документације; 

свакодневно су се вођени разговори са родитељима; 
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– 30. новембар 2017. – Планирање и организовање Дана особа са инвалидитетом; 

Децембар 

– Свакодневно припремање ученика за „Игре без граница“ поводом Дана особа са 

инвалидитетом; 

– 4. децембар 2017. – Одржане су спортске активности „Игре без граница“, у сарадњи 

дефектолога и Бранка Јовановић, наставника физичког васпитања. Осам ученика са 

сметњама у развоју, узели су учешће са ученицима из редовних одељења који похађају 

наставу по индивудуалном плану и програму. Деца су се надметала у неколико игара. Са 

нама су се дружиле и ученице Медицинске школе, са својом професором, као и мр Ана 

Савковић, директор Школе. Ученици су били веома заинтересовани за оно што смо им 

приредили. Након игара, ученици су показали и завидно музичко и певачко умеће; 

– 18. децембар 2017. – Одржана је седница Стручног већа дефектолога; 

– 30. децембар 2017. – Дефектолози су поводом новогодишњих и божићних празника 

организовали Новогодишњи базар, ком су се придружили ученици I разреда и ученици који 

похађају дневни боравак. Том приликом ученици су добили поклон пакетиће од Компаније 

„Дунав осигурање“, Црвеног крста, Удружења „Анђели чувари“ и чланова Ученичког 

парламента Основне школе „Десанка Максимовић“; 

Јануар 

 

– 23 – 26. јануар 2018. – Са ученицима су реализоване пробе за учествовању на приредби 

поводом прослављања школске славе Свети Сава; 

– 27. јануар 2018. – Обележавање школске славе Свети Сава; 

– 29. јануар 2018. – Одржана је седница Стручног већа дефектолога. Анализирана је 

реализација плана и програма, успех ученика на крају првог полугодишта, као и спровођење 

васпитно-дисциплинских мера; 

– 29. јануар 2018. – Одржани родитељски састанци; 

          Фебруар 

-- Свакодневно вођењи разговори са родитељима; 

– Уредно је вођена школска документација; 

– Праћено је напредовање ученика; 

Март 

– 1 – 7. март 2018. – Уређење учионица и паноа за Дан жена; 

– 8. март 2018. – Прављење и уручивање честитки мамама, бакама, учитељицама; 

– 24. март 2018. – Уређење жардињера у дворишту и сађење сезонског цвећа; сређивање 

цвећа у учионицама; 

– 30. март 2018. – Реализован хуманитарни квиз за децу из одељења ученика којима је 

потребна додатна подршка у кафићу „Laki Beut“, у организацији Николе Илића; 

Април 

– Уредно је вођена педагошка документација; 

– 20. април 2018. – Одржано је Стручно веће дефектолога на крају трећег класификационог 

периода; 

– Анализа реализације годишњег и оперативног плана и програма; 

– Анализа успеха ученика и васпитних мера; 

– Одржани родитељски састанци; 
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– 20. април 2018. – Посета ученика III разреда Ваљевске гимназије, који су чланови младих 

истраживача „Владимир Мандић Манда“. Изненадили су ученике одељења ученика којима је 

потребна додатна подршка, као што то чине и сваке године; 

– 23. април 2018. – Актив дефектолога је предложио да се упите захтеви разним предузећима 

за донацију – новчани износ, како би се финансирао излет у Врњачку Бању. 

          Мај 

– 15. мај 2018. – Захваљујући људима доброг срца, скупљен је новац за реализацију излета у 

Врњачку Бању. Том приликом посетили смо и манастире Жичу и Љубостињу и упознали се 

са знаменитостима; 

– 20. мај 2018. – Час милосрђа у одељењима ученика којима је потребна додатна подршка – 

Организација Коло српских сестара „Преподобна Мати Евгенија“ при Храму Васкрсења 

Христовог, које малишане одељења ученика којима је потребна додатна подршка обилази 

редовно, и ове године је даривала ученике са посебним потребама; 

        Јун 

– 11. јун 2018. – Ученици одељења ученика којима је потребна додатна подршка са својим 

наставницима, дефектолозима, уживали су у шетњи по нашем граду и упознавању са 

знаменитостима града; 

– 18. јун 2018. – Одржано је Стручно веће дефектолога за крај школске године;  

– Анализиран је Годишњи план и програм; 

– Анализиран је успех ученика; 

– Договори око стручне подршке ученицима у инклузивном образовању и сарадње са 

учитељима; 

– 28. јун 2018. – Одржани су родитељски састанци, саопштен успех ученик, награђени 

одлични ученици. 

3.5. Стручни активи 

3.5.1. Стручни актив за праћење Школског програма 

 У школској 2017/2018. години Стручни актив за праћење Школског програма 

чинили су: Рајна Бранковић, професор српског језика и књижевности, Јована Милић (у 

I полугодишту), професор српског језика и књижевности, Мирјана Смоловић (у II 

полугодишту), професор српског језика и књижевности, Тања Селаковић, професор 

разредне наставе, Виолета Кењић, професор разредне наставе, Марија Јанковић (у I 

полугодишту), професор разредне наставе, Мирјана Беговић (у II полугодишту), 

професор разредне наставе. Координатор је била Рајна Бранковић. 

 У току школске 2017/2018. године, Актив је реализовао следеће активности: 

 Септембар 

– Утврђен је фонд часове и предмета, распоред писмених – контролних задатака, 

додатне, допунске наставе, слободних активности и план посета часовима. 

Носиоци посла били су: директор, предметни наставници, наставници разредне наставе 

и одељењске старешине. 

 Октобар 

– Израђени су планови посета часовима директора и педагога, план угледних часова и 

план часова тематских недеља. 

 Новембар 
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– Извршена је анализа остварености Школског програма на крају првог 

класификационог периода, о чему је координатор Актива обавестио Наставничко веће. 

 Децембар 

– Остварена је сарадња са осталим стручним органима и тимовима ради евидентирања 

измена и допуна Школског програма, а обављена је и анализа посете часовима. 

 Јануар 

– Сагледана је оствареност Школског програма, као и посете часовима на крају првог 

полугодишта. 

 Фебруар 

– Урађен је преглед распореда школских такмичења и направљена је анализа 

реализације ваннаставних активности. 

 Март 

– Израђена је процедура за упис првака и сачињен је план посете предшколцима. 

 Април 

– Урађена је анализа остварености Школског програма на крају трећег тромесечја, 

такмичења, посете часовима и спортских активности. 

 Мај 

– Сагледана је реализација оперативних планова и програма. 

 Јун 

– Урађена је анализа остварености Школског програма на крају другог полугодишта. 

 Август 

– Анализирана је оствареност Школског програма на крају школске године, обављен је 

избор нових чланова и руководства Актива и унесене су измене у план рада Актива. 

3.5.2. Стручни актив I разреда 

 Стручни актив I разреда чинили су наставници: Jелена Димитријевић I1, Славица 

Глишовић I2  и Весна Андрић I3, професори разредне наставе. 

            У току августа одржани су састанци Стручног већа, договорена је динамика рада 

и план рада у Стручном већу I разреда, извршена је расподела ученика по одељењима, 

припремљена је документација за пријем првака. Преузети су бесплатни уџбеници за 

ученике који примају социјалну помоћ, уређене су учионице, направљен  је распоред 

дежурства, направљен је оквирни план стручног усавршавања. 

 У току школске 2017/2018. године реализоване су следеће активности: 

– 28. августа  2017. одржан је први састанак Стручног актива I разреда; 

– 30. августа 2017. одржана је приредба поводом пријема првака, извршена је прозивка 

ученика по одељењима и подељени су поклон пакети за сваког ученика; 

– 31. августа 2017. одржани су уводни родитељски састанци са родитељима будућих 

првака и они су тада информисани о свим текућим обавезама и активностима; 

– родитељи су упознати са Календаром рада школе, кућним редом школе и распоредом 

рада; дистрибуирани су нови уџбеници радног карактера и стари уџбеници, преузети од 

претходних генерација; обавештени су о потребној опреми и прибору, наставним и 

ваннаставним активностима и могућношћу збрињавања ученика у продуженом 
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боравку; анкетирани су у вези са обавезним изборним предметима и изборним 

предметима; 

– у првој седмици септембра (4. и 8. септембра 2017. године), одржана су два састанка 

Стручног актива I разреда; 

– 5. септембра 2017. реализован је Спортски дан – излет у парк на Пећини (учествовали 

сви ученици); 

– током септембра припремљена је и комплетирана школска уписна документација за 

ученике I разреда; евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ и њихови 

социјални и породични статуси; вођена је школска евиденција и документација, 

попуњени су подаци у дневницима рада и матичним књигама; 

– током септембра, у сарадњи са осталим учитељима, направљен је план активности за 

обележавање Дечје недеље у Школи и дистрибуирана је штампа за заинтересоване 

ученике; 

– 7.  септембра 2017. одржан је културни програм на Градском тргу за све прваке града 

Ваљева (учествовало 25 ученика); 

– 8. септембра 2017. одржано предавање активиста Црвеног крста, и Патронажна 

служба Дома здравља Ваљево о заштити и понашању ученика у саобраћају, у Свечаној 

сали, за све ученике I разреда; 

– 15. септембра 2017. Реализовано је дружење у школском дворишту „Срећан почетак 

школске године“ (присуствовало је 20 ученика); 

– 19. септембра 2017. одржан је Општи родитељски састанак за родитеље ученика 

млађих разреда; предавач је био Момчило Степановић, на тему „Изазови родитељства“; 

изабрани су представници у Савету родитеља и обавештени су о могућностима 

реализације излета и екскурзија, као и рекреативне наставе; 

– у току месеца октобра комплетирана је уписна документација за упис ученика, 

усаглашени су критеријуми описног оцењивања ученика за прво тромесечје, вођена је 

школска евиденција и документација, обављени су индивидуални разговори са 

родитељима ученика  и остварена је сарадња са стоматолошком службом у Школи; 

– 4. октобра 2017. одржан је четврти састанак Стручног актива I разреда; 

евидентирани су и укључени у рад са логопедом, ученици са тешкоћама у говору, 

писању и почетном читању; договорене су активности и задаци за I разред, у току Дечје 

недеље; 

– 3. новембра 2017. представа за прваке Града „Вилинска заврзлама“ (присуствовали 

сви ученици); 

– 5. новембра 2017. тематски дан „Саобраћај и саобраћајна средства“; ученици су 

научили важне ствари о безбедном понашању у саобраћају (учествовали су сви 

ученици); 

– 7. новембра 2017. организована хуманитарна акција за ученике из продуженог 

боравка; 

– 16. новембра 2017. поводом Светског дана хране, одржан је „Дан хлеба“, слободне 

активности, радионица са родитељима ученика I1 у школској кухињи; гости – ученици 

II разреда, родитељи и учитељице (присуствовало 20 ученика) 

– 17. новембра 2017. представа о екологији „Шумска бајка“ у Центру за културу 

(присуствовали су сви ученици); 

– 18. новембра 2017. одржана је прва трибина за родитеље предшколаца Града Ваљева, 

којом почиње циклус у пројекту Школе; трибину су реализовале учитељице I разреда и 

Зорица Милић, педагог; 

– 19. новембра 2017. одржана је смотра Полицијске управе Ваљево у школском 

дворишту; изложена су службена возила и опрема специјалних снага полиције 

(присуствовали су сви ученици) 
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– 23. новембра 2017. промотивни спортски час „На терен изађи, себе пронађи“, у 

великој сали за физичко (присуствовали су сви ученици); 

– у току новембра вођена је педагошка евиденција и документација и припремљени су 

подаци за родитељске састанке; одржани су састанци за ученике који имају потешкоће 

у раду, и за ученике који раде по ИОП-у; 

– 1. новембра 2017. одржан је пети састанак Стручног актива I разреда; 

– током прве седмице новембра припремљени су родитељски састанци на крају првог 

класификационог периода; обављени су индивидуални разговори са родитељима 

ученика који имају неке потешкоће у раду, понашању  и концентрацији; урађени су 

ИОП-и за ученике који раде по прилагођеном програму. 

– 1. новембра 2017. поводом прве класификације, одржан је општи родитељски 

састанак за родитеље ученика I разреда, на тему „Говор и моторика“; предавач је била 

Светлана Матић, логопед; након тога одржани су одељењски родитељски састанци; 

– 7. новембра 2017. ученица Теодора Кесеровић I1, добила је IV награду за ликовни рад 

на конкурсу фирме „Форма идеале“; 

– 8. новембра 2017. одржана је четврта радионица за предшколце посвећена Вуку 

Караџићу, под називом „Весела слова“; радионицу су реализовале учитељице I разреда; 

– 15. новембра 2017. ученица Ања Суботић I3 учествовала је у екипи Школе на 

Математичком квизу часописа „Математички квиз“; Школа је екипно освојила III 

место; 

– 21. новембра 2017. Мирослав Марковић, саветник координатор за предмет физичко 

васпитање у Заводу за унапређење образовања и васпитања, био је гост Округлог стола 

са учитељима пет градских основних школа  и пет приградских школа; састанак је био 

организован у циљу промоције програма „Покренимо нашу децу“; 

– 29. новембра 2017. одржан је заједнички час физичког васпитања у великој 

фискултурној сали, у сарадњи са Весном Ивановић, наставником физичког васпитања; 

ученици су имали прилику да вежбају на великој трамболини (учествовали су сви 

ученици); 

 – 1. децембра 2017. одржана је едукативна еколошка позоришна представа „Ко то тамо 

прља“ за ученике млађих разреда (присуствовали су сви ученици); 

– током прве недеље децембра школски стоматолог је упознао ученике са радом 

стоматолошке службе, значајем посета стоматологу и правилним прањем зуба и 

одржавањем личне хигијене уста; 

– у току месеца децембра вођена је педагошка евиденција и документација; 

припремљени су и усаглашени критеријуми за описно оцењивање ученика; 

– 3. децембра 2017. Обележавање Дана хендикепа у Школи; приредба ученика са 

посебним потребама, у сарадњи са ученицима у редовној настави; 

– 6. децембра 2018. одржан је шести састанак Актива I разреда; 

– 6. децембра 2017. одржан час српског језика у одељењу I1, у сарадњи са логопедом 

Школе, а примењена су наставна средства за лакше савладавање почетног читања и 

писања, које праве наставници и логопед Школе; 

– 6. децембра 2017. одржана је осма радионица за предшколце, под називом „Не ругај 

се!“, посвећена Дану хендикепа, и толеранцији на различитост; учествовале су ученице 

V разреда са својом представом; реализовале су биле учитељице I разреда; 

– 11 – 13. децембра 2017. ученици сва три одељења I разреда имали су час у 

библиотеци, где су се упознали са начином рада, понашањем и сврхом библиотеке; 

Часове је организовала Слађана Ранковић, библиотекар;  

– 22. децембра 2017. родитељи и ученици одељења I1 присуствовали су радионици 

поводом новогодишњих празника у својој учионици; радило се у пет група, прављени 

су украси за учионицу и новогодишње честитке; 
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– 26. децембра 2017. ученици I разреда присуствовали су представи предшколске групе 

из Школе, коју је организовала и припремила Сандра Гавриловић  Матић, васпитачица 

(присуствовали су сви ученици); 

– 27. децембра 2017. у Центру за културу одржана је новогодишња представа „Нова 

година се спрема а поклона нема“, за млађе ученике Града (присуствовало је 20 

ученика); 

– 28. децембра 2017. ученици, наставници и родитељи ученика из одељења ученика са 

посебним потребама одржали су Новогодишњи базар у холу Школе; учешће у овој 

хуманитарној манифестацији су узели ученици I и IV разреда и ученици из продуженог 

боравка;  

– 29. децембра 2017. одржана је представа ученика IV разреда, под називом „Потрага за 

Деда Мразом“, коју је припремила Мирјана Беговић, учитељица; представи су 

присуствовали ученици млађих разреда; 

– 30. децембра 2017 – 8. јануара 2018. био је новогодишњи и божићни распуст за 

ученике; 

– током новогодишњих празника, Актив учитеља је у сарадњи са Немањом 

Мирковићем осмислио и одштампао „Бојанку 4. школе“, која ће бити поклон 

предшколцима, уз позив за упис у I разред; 

– током јануара је вођена педагошка евиденција и документација, направљен је план 

активности за обележавање школске славе и подељена су задужења за разредне 

приредбе; 

– током јануара чланови Актива били су ангажовани на пословима за упис будућих 

првака; 

– 23. јануара 2018. одржан је седми састанак Стручног актива I разреда, чија тема су 

биле припреме за тематски дан и школску славу; 

– 24. јануара 2018. одржана је друга трибина за родитеље предшколаца Града Ваљева, 

под називом „Припрема за полазак у школу“, у Свечаној сали Школе; реализатори су 

биле учитељице I разреда и Светлана Матић, логопед; 

– 26. јануара 2018. одржан је тематски дан „Свети Сава – школска слава“ у сва три 

одељења I разреда; интегративну наставу су реалиозвале све три учитељице I разреда, у 

сарадњи са Јованом Новитовићем, вероучитељем; рад о овом тематском дану ушао је у 

електронски зборник 32. Сабора учитеља у Београду, у јуну 2018. Године; 

– 27. јануара 2018. обележена је школска слава Свети Сава; тог дана свештеник 

Драгомир Јовановић је освештао славско жито у холу Школе, а након тога су ученици I 

разреда на нивоу својих одељења одржали  час посвећен Светом Сави; славско жито су 

спремале мајке ученика за своја одељења; 

– одржани су родитељски састанци на крају првог полугодишта; други део зимског 

распуст за ученике трајао је од 1. до 12. фебруара 2018. године; наставни радници су за 

време зимског распуста дежурали у школи, по утврђеном распореду; 

– 12. фебруара 2018. ученици одељења I2 одржали су приредбу за родитеље; реализатор 

је била Славица Глишовић, учитељица; 

– током фебруара извршена је анализа напредовања ученика и донете су мере за 

побољшање; усаглашени су критеруијуми за описно оцењивање и вођена је школска 

евиденција и документација; 

– 26. фебруара 2018. у Центру за културу за ученике градских школа одржана је 

представа „Несрећна Кафина“ (присуствовало је 60 ученика); 

– 27. фебруара 2018. одржан је осми састанак Стручног актива I разреда; договорене су 

такмичарске активности ученика, план рада на радионицама за предшколце и текуће 

обавезе које се планирају поводом Дана школе; 
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– одржан је кратак састанак поводом писања ИОП-а за ученике којим је потребна 

додатна подршка; 

– 28. фебруара 2018. одржана је седамнаеста радионица за предшколце, под називом 

„Вежбамо за здравље“; радионицу су реализовале учитељице I разреда; 

– у току марта вођена је педагошка документација и евиденција, припремани су 

индивидуални планови рада и специфичне провере знања; 

– 10. марта 2018. у Мионици су одржани 33. Зимски сусрети учитеља Републике 

Србије, на којима су учешће узеле Весна Андрић и Јелена Димитријевић; 

– 15. марта 2018. реализовано је Математичко такмичење „Кенгур без граница“, за све 

заинтересоване ученике (учествовало је 18 ученика); 

– 16. марта 2018. за актив учитеља је одржана промоција уџбеника Издавачке куће 

„Едука“; 

– 18.  марта 2018. у Центру за културу одржано је предавање др Ранка Рајовића, за све 

заинтересоване родитеље и просветне раднике; тема предавања је била „Функционално 

знање. Учење је игра“; 

– 18 – 19. марта 2018. учитељица Славица Глишовић присуствовала је дводневном 

семинару „НТЦ-систем учења“, који је одржан у Основној школи „Д. Максимовић“ 

(семинар је трајао 20 сати); 

– 20. марта 2018. учитељице I разреда су, поводом седмице обележавања Дана школе, 

организовале манифестацију „Шеширијада“ за ученике млађих разреда и предшколце 

групе васпитачице Сандре Матић; у публици су били предшколци из обданишта „Наша 

радост“ (присуствовало је 55 ученика) 

– 22. марта 2018. свечаном академијом обележен је Дан школе; 

– 26. марта 2018. Јована Ћебић, дипломирани учитељ, почела је са обављањем стручне 

праксе, у трајању од једне године, у одељењу I2, са ментором Славицом Глишовић; 

– 28. марта 2018. одржана је двадесет прва радионица за предшколце, под називом 

„Пролећни украси“ у Свечаној сали Школе; радионицу су реализовале учитељице I 

разреда; 

– 30. марта 2018. учитељице су присутвовале промоцији уџбеника Издавачке куће 

„Бигз“ у Свечаној сали Школе; 

– у току априла вођена је педагошка евиденција и документација и припремљени су и 

усаглашени критеријуми за описно оцењивање ученика; припремљен је материјал, 

уписиване су описне оцене и анизиран је досадашњи рад поводом треће класификације; 

– 3. априла 2018. на конкурсу „Ја бирам домаће!“  фирме „Еуропром“, на коме су 

учествовали ученици из 19 школа, ученица Наташа Бошковић I1 освојила је награду 

(ваучер од 1000 дин); њен рад се нашао међу 20 најбољих радова; 

– 10. априла 2018. Наставним и ваннаставним активностима обележен је Светски дан 

здравља и уређењен школски пано (учествовали су сви ученици); 

– 16. априла 2018. Јелена Јовановић, студент прве године Учитељског факултета, 

реализовала је стручну праксу у трајању од две недеље, у одељењу I2, ментора Славице 

Глишовић; 

– 23 – 24. априла 2018. у Свечаној сали Школе одржан је песнички сусрет са песником 

Николом Стојановићем (присуствовали су сви ученици); 

– ученици су учествовали у обележавању Недеље здравих зуба, ликовним и литерарним 

радовима 8 ученика I разреда; 

– 25. априла 2018. одржан је девети састанак Стручног већа I разреда; 

– 25. априла 2018. одржана је 27. радионица за предшколце, под називом „Глас и слово, 

слогови и речи“ у учионици продуженог боравка; радионицу су реализовале учитељице 

I разреда; 
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– у трећој недељи априла одржани су родитељски састанци поводом треће 

класификације; родитељи су упознати са напредовањем ученика, потешкоћама у раду и 

плановима до краја школске године; 

– 30. априла 2018. ученици одељења I1 посетили су Пољопривредној школу 

(присуствовало је 20 ученика); одржани су часови из предмета Свет око нас и Чувари 

природе; домаћин је био Ненад Живковић, наставник стручне праксе у 

Пољопривредној школи; 

– 3. маја 2018. Јелена Јовановић, студент друге године Учитељског факултета, 

реализовала је стручну праксу у трајању од три недеље, у одељењу I1, ментора Јелене 

Димитријевић; 

– ученик Лука Маринковић I2 остварио је најбољи резултат од свих првака на 

такмичењу „Кенгур без граница“ и добио је похвалу; 

– у току прве недеље маја вршена је селекција ученика за Дечје олимпијске игре и 

формирана је екипа I разреда која ће представљати Школу; селекторка екипе је била 

Весна Ивановић, наставник физичког васпитања; 

– 10. маја 2018. у хали „Студент“ је одржано Општинско такмичење у Малим 

олимпијским играма; екипа I разреда освојила је I место и пласирала се на 

Међуокружни ниво такмичења; екипу су чинили ученици Немања Вишић, Сташа 

Ковачевић, Николина Павловић, Виктор Божић, Бојан Ђорђевић, Богдан Ковачевић (I1), 

Нађа Милеуснић, Вук Гавриловић, Марија Живановић, Николина Стевановић (I2), 

Јустин Матић и Николина Пивић (I3); 

– 18. маја 2018. у Центру за културу одиграна је представа „Невен“, у извођењу дечјег 

драмског студија (присуствовало је 10 ученика); 

– 21. маја 2018. на теренима „Студент“ одржане су Спортске игре младих; у игри 

„Између две ватре“ учествовала је мешовита екипа I и II разреда (6 ученика); екипа није 

успела да се пласира на даљи ниво такмичења; 

– 22. маја 2018. реализована је амбијентална настава „Пијаца – извор здравља“, 

одељења I1, у оквиру које су ученици посетили градску пијацу, храм, аутобуску 

станицу, а део наставе реализован је и у школском дворишти и у учионици; 

– 23. маја 2018. у холу Школе, у оквиру општинског пројекта „Музика деци“, „Трио 

аморосо“ одржао је концерт за све ученике млађих разреда; 

– 24. маја 2018. ученици који похађају школу страних језика Контекст учествовали су, 

својим музичким програмом, на Џез фесту у Ваљеву (учествовало је 5 ученика); 

– 29. маја 2018. одржан је десети састанак Актива I разреда; након тога, одржан је 

родитељски састанак поводом одласка у Шабац, на Мале олимпијске игре и излет 

ученика; 

– 30. маја 2018. екипа I разреда је учествовала на Међуокружном нивоу Малих 

олимпијских игара у хали „Зорка“ у Шапцу и освојила је треће место; екипу су водиле 

Јелена Димитријевић, учитељица, и Весна Ивановић, наставник физичког васпитања; 

Екипу су чинили ученици: Немања Вишић, Сташа Ковачевић, Николина Павловић, 

Виктор Божић, Богдан Ковачевић (I1), Нађа Милеуснић, Вук Гаврилови, Николина 

Стевановић (I2), Јустин Матић, Милан Алексијевић, Марија Вуковић и Николина 

Пивић (I3); сви ученици I разреда су такође ишли у Шабац на бесплатан излет, као 

подршка олимпијцима; након Олимпијаде, ученици су боравили у парку код Старог 

града на Сави, а затим су посетили манастир Каона; излет је поклон спонзора за 

ученике Школе; 

– у току јуна вођена је педагошка евиденција и документација и припремљени су и 

усаглашени критеријуми за описно оцењивање ученика; припреман је материјал, 

уписиване су оцене и анизиран је досадашњи рад поводом завршетка школске године; 
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– 8. јун 2018. ученици одељења I3 реализовали су часове на базенима СРЦ „Петница“; 

ишло је 20 ученика, са учитељицом Весном Андрић; 

– 8. јун 2018. на манифестацији „Нове технологије у образовању“, у организацији 

Британске амбасаде у Београду, у „Бел експо центру“, учествовала је Јелена 

Димитријевић; 

– 12. јуна 2018. у Центру за културу одржана је централна манифестација Подружнице 

математичара Ваљева, на којој је ученик Лука Маринковић I2 добио похвалу; 

– 12 – 13. јун 2018. ученици одељења I2 и I3 одржали су часове на базенима СРЦ 

„Петница“ (присуствовало је 40 ученика); 

– 14. јун 2018. у сва три одељења одржана је прослава за крај I разреда; 

– 14. јуна 2018. одржан је једанаести састанак Стручног актива I разреда; урађени су 

извештаји о раду, комплетирана је ИОП документација са Данијелом Јанковић, 

педагошким асистентом, и Светланом Матић, логопедом; комплетирана је школска 

документација и договорен је начин описног оцењивања ученика; овог дана одржана је 

и завршна приредба предшколске групе васпитачице Тање Дивнић, у сарадњи са 

ученицима и учитељицом из боравка, Тањом Селаковић; учествовали су ученици I 

разреда: Сташа Ковачевић, Лана Јовановић, Јана Фесовић и Нађа Милеуснић; сви 

учесницу су похваљени за драмске активности и залагање на припреми представе; 

– 15. јуна 2018. одржан је састанак Стручног већа за разредну наставу поводом 

завршетка наставе у школској 2017/2018. години; 

– 16 – 17. јуна 2018. одржан је 32. Сабор учитеља Републике Србије у Београду; 

присуствовале су Славица Глишовић и Јелена Димитријевић (2 зелена бода); рад 

Актива првог разреда „Свети Сава – школска слава“, који је реализован у сарадњи са 

Јованом Новитовиће, вероучитељем, ушао је у електронски зборник Сабора, као 

пример добре праксе за школску 2017/2018. годину; 

– у току друге недеље јуна прикупљени су бесплатни уџбеници који су подељени на 

почетку школске године и закључена је евиденција о тим уџбеницима; такође, трајало 

је вођење педагошке документације, вођење школске евиденције и писање описних 

оцена за ученике у дневнике рада, ђачке књижице и матичне књиге и контрола враћања 

позајмљених књига у библиотеку; 

– 18 – 20. јуна 2018. учитељица Јелена Димитријевић је била члан Комисије за 

шифровање и дешифровање података на пријемном испиту за ученике VIII разреда; 

– 23. јуна 2018. учитељица Весна Андрић је учествовала на смотри стваралаштва у 

Книћу „Покренимо се“, у организацији Друштва гружанских учитеља; 

– 25 – 26. јуна 2018. све три учитељице I разреда учествовале су на стручном 

усавршавању у Школи, на семинару „Дијагностика, превенција и отклањање узрока 

школског неуспеха“ (семинар је трајао 16 сати); 

– 28. јуна 2018. одржана је свечана подела књижица и родитељски састанци; ученици 

одељења I1 одржали су завршну приредбу за родитеље у Свечаној сали Школе. 

3.5.3. Стручни актив II разреда 

 Стручни актив II разреда у школској 2017/2018. години су чиниле: Виолета 

Кењић II1, Марина Ковачевић II2 и Новка Мосуровић Андрић II3, професори разредне 

наставе. 

 Реализоване су следеће активности: 

– 21. 8. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива другог разреда. 

– 30. 8. 2017. – Ученици I разреда су припремили и извели приредбу за пријем првака. 

Учествовало је 20 ученика I разреда. 
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– Почетком септембра 2017. године одржан је састанак Стручног већа, договорена је 

динамика рада и план рада Стручног актива II разреда; уређене су учионице, направљен 

је распоред дежурства, направљен је оквирни план стручног усавршавања. 

– 1. 9. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива II разреда (договор везан за почетак 

школске године и задужења у оквиру Стручног већа, план дежурства). 

– 9. 9. 2017. – У школском дворишту, у 18 часова, одржан је забавни програм „Журка за 

нови почетак“. У програму су учествовали ученици II разреда. Поред ученика Школе, 

учествовали су и Плесни клуб „Лагуна“, Карате клуб „КК 014“, Балетска група „Студио 

М“ . Учествовало је 20 ученика. 

– 12. 9. 2017. – Одржано је Општинско такмичење у пливању. Ученик Виктор Николић 

II3 је освојио III место. 

–14. 9. 2017. – Ученике одељења II3 је у свом домаћинству угостила породица ученика 

Илије Андрића на Мравињцима. Била је то необична „Планинска авантура“. 

Присуствовало је 20 ученика. 

– 29. 9. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива II разреда.  

– Предавање за родитеље ученика „Изазови родитељства“ одржао је Момчило 

Степановић у Свечаној сали Школе. 

– Планирани су и одржани родитељски састанци. Родитељи су упознати са Календаром 

рада Школе, кућним редом Школе. Обавештени су о потребној опреми и прибору, 

наставним и ваннаставним активностима и о могућностима збрињавања ученика у 

продуженом боравку. Такође, родитељи су обавештени о наставку сарадње са 

логопедом и стоматологом у Школи. Изабрани су представници у Савету родитеља.  

– Током септембра припремљена је и комплетирана школска документација и  

евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ. У сарадњи са осталим 

учитељима, направљен је план активности за обележавање „Дечје недеље“. У Школи је 

подељена понуда дечје штампе за заинтересоване ученикe.  

– Евидентирани су ученици за допунски рад и рад по ИОП-у; договорене су активности 

и задаци за ,,Дечју недељу“. 

– 25. 9. 2017. – Одржано је Наставничко веће, на којој је представљена презентација „Да 

ли ваша школа користи највише од дигиталних  технологија „SELFIE“. Презентацију је 

реализовао Ђорђије Бубоња, наставник техничког и информатичког образовања. 

– 25. 9. 2017. – Поводом обележавања Дечје недеље, послати су радови 10 ученика на 

ликовни конкурс „Градимо мостове мећу генерацијама за радост сваког детета“. 

– 30. 9. 2017. – Ученица Тара Чулић II3 је на Државном брдском бициклистичком 

првенству на Дивчибарима освојила I место.  

– 2. 10. 2017. – Организован је спортски дан на базенима СРЦ „Петница“, за све 

ученике Школе. 

–2. 10. 2017. – Организована је хуманитарна акција „Друг другу – Буди хуман“ поводом 

Дечје недеље. 

– 4. 10. 2017. – Поводом обележавања Дечје недеље, у хали „Студент“ одржане су 

Спортске игре. Екипа II разреда је освојила I место. 

– На литерарном конкурсу „Корак по корак – Сви смо једнаки“ ученик Јован Рајовић II1 

награђен је похвалом. 

– 7. 10. 2017. – На хуманитарном кросу „За срећније детињство“ ученица Тара Чулић II3 

освојила је I место. 

– 16. 10. 2017. – Послато је 10 радова на ликовни конкурс „Дан здраве хране“. 

– 16. 10. 2017. – Поводом „Дана хлеба“, у одељењу II3 је одржана радионица 

„Обликујем тесто“. 

– 16. 10. 2017. – Ученици одељења II3 учествовали су у угледној активности ученика 

одељења I2, на тему „Дан хлеба – умеси, обликуј испеци и послужи се“. 
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– 17. 10. 2017. – Ученици II разреда су у Центру за културу гледали Еколошку 

представу, чија је порука била да треба чувати планету. 

– 18. 10. 2017. – За ученике II разреда је одржано предавање посвећено Дану здраве 

хране, под називом „Храни се правилно и буди здрав“. Предавање су одржале Славица 

Филиповић, из Патронажне службе Дома здравља Ваљево, и Зорица Јовановић, из 

Црвеног крста Ваљева. 

– 18. 10. 2017. – Одржана је радионица за предшколце града Ваљева, под називом 

„Покренимо се“, коју су припремиле и реализовале учитењице II разреда. 

– 20. 10. 2017. – Реализована је планинарска акција „Повленским стазама здравља“, у 

сарадњи са планинарским друштвом „Повлен“. Учествовало је 20 ученика одељења II3. 

– 21. 10. 2017. – На Београдској бициклистичкој трци ученица Тара Чулић II3 освојила 

је III место. 

– 21. 10. 2017. – На Карате купу „Бања Ковиљача“ ученица Вишња Ђурђевић II3 је 

освојила III место. 

– 26. 10. 2017. – На фестивалу поезије „Оловко, не ћути“ у Барајеву ученик Јован 

Рајовић II1 је освојио III место. 

– 28. 10. 2017. – У СРЦ „Петница“ одржан је трећи пливачки маратон „Војвода 

Живојин Мишић“. Ученица Наталија Савић II1 освојила је I место, а ученик Виктор 

Николић II3 је освојио III место. 

– 27. 10. 2017. – На Меморијалној трци „Генерал Светомир Ђукић“ ученик Виктор 

Николић II3 је освојио II место. 

– Током друге седмице новембра припремљени су  родитељски састанци на крају првог 

класификационог периода. Обављени су индивидуални разговори са родитељима 

ученика који имају потешкоће у раду, понашању и концентрацији.  

– Урађен је ИОП програм за ученика Немању Остојића, а прикупљени су и подаци за 

ученике којима се неке области морају реализовати  по прилагођеном програму. 

– Вођена је педагошка евиденција и документација и припремљени су подаци за 

родитељске састанке. 

– 11. 11. 2017. – На Златибору је одржано пливачко такмичење „Чигота куп“, на коме је 

ученица  Наталија Савић II1 освојила I место. 

– 14. 11. 2017. –У Центру за културу додељена је награда ученику Јовану Рајовићу II1 је 

додељена I награда за ликовни и литерарни рад на тему „Љубав, вера, нада“, коју 

додељује Храм Светих лекара и Бессребреника Козма и Дамјан. 

– 14. 11. 2017. – Одржани су родитељски састанци поводом првог класификационог 

периода. Одржано је тематско предавање “Активно слушање“ за родитеље II разреда. 

Предавач је била Зорица Милић, педагог. Затим су учитељице у својим учионицама 

реализовале родитељске састанке. 

– 15. 11. 2017. – У Основној школи „Владика Николај Велимировић“ одржан је 

Математички квиз. Ученица Вишња Ђурђевић II3 је представљала II разред, а екипа 

Школе је освојила III место. 

– 16. 11. 2017. – На великом ликовном конкурсу на тему „Аждаје мог детињства“, у 

организацији Учитељског факултета у Ужицу, похваљен је и књигом награђен рад 

ученика Јована Рајовића II1. Књигом је награђен и његов ментор, учитељица Виолета 

Кењић.  

–1. 12. 2017. – Сви ученици II разреда гледали су еколошку представу „Ko то тамо 

прља“ у Свечаној сали Школе. 

– 4. 12. 2017. – Актив II разреда је припремио и у кабинету техничког образовања 

реализовао тематски дан под називом „Зимске слике – Десанка Максимовић“. 

– Ликовни новогодишњи конкурс компаније „Еуропром“ био је инспиративан за 

ученике одељења II3, па су поред својих радова послали и фотографију на којој су од 
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својих мајица написали назив трговинског ланца. За своју креативност награђени су 

слатким новогодишњим пакетом и улазницама за ученике и родитеље да би заједно 

гледали новогодишњу представу „Нова година се спрема, а поклона нема“. 

– 13. 12. 2017. – Одржана је радионица за предшколце града Ваљева, под називом 

„Песмом до енглеског“, коју су осмислиле и реализовале Јасмина Радановић и Наташа 

Андрић Несторовић, професори енглеског језика, и Новка Мосуровић Андрић, 

професор разредне наставе. 

– 13. 12. 2017. – Поводом учешћа на конкурсу „Покренимо нашу децу“ снимљене су 

вежбе ученика II разреда. 

– 13. 12. 2017. – Ученици одељења II3 посетили су новогодишњу изложбу у Удружењу 

„Корак напред“. 

– 28. 12. 2017. – Сви ученици II разреда посетили су Народни музеј у Ваљеву, где је 

била постављена изложба „Стална поставка“, а затим су били на клизалишту. 

– 29. 12. 2017. – Ученици II разреда гледали су представу „Потрага за Деда Мразом“ у 

Свечаној сали Школе. Представу су извели ученици одељења IV2. 

– Ученици су за родитеље одиграли своје новогодишње представе: одељење II1 

представу „Нова година стиже“, одељење II2 представу „Нова година“ и одељење II3 

представу „Чаролија кићења јелке“. 

– Током треће недеље јануара направљен је план активности за обележавање школске 

славе и подељена су задужења за разредне приредбе.  

– 25. 1. 2018. – Ученици одељења II3, у сарадњи са Јованом Новитовиће, вероучитељем, 

реализовали су заједнички час на тему „Свети Сава – лик и дело“. 

–12 1. 2018. – Одржан је Стручни актив II разреда и сређена је потребна документација. 

– 18. 1. 2018. – Ученици одељења II3 учествовали су у богојављенској литији. 

– 18. 1. 2018. – Ученици II разреда су имали заједничку спортску активност „Чаролија 

на клизалишту – Сви на клизаљке“. 

– 26. 1. 2018. – Учитељи II разреда присуствовали су угледном часу учитеља I разреда. 

– 27. 1. 2018. – Oбележена је школска слава Свети Сава. Тог дана свештеник Драгомир 

Јовановић је освештао славско жито, а потом је резању славског колача присуствовао и 

Ваљевски епископ Милутин. Ученици II разреда, на нивоу својих одељења, одржали су 

часове посвећене Светом Сави. 

– Ученици II разреда су прво полугодиште завршили на клизалишту и тако отворили 

сезону дружења на леду. 

– 28. 1. 2018. – Ученица Тара Чулић II3 је на бициклистичком купу Србије на Сребрном 

језеру освојила III место. 

–1. 2. 2018. – Одржани су родитељски састанци на крају првог полугодишта. 

– 1 – 12. 2. 2018. – За ученике је почео други део зимског распуста.  

– 11. 2. 2018. – Ученица Вишња Ђурђевић II3 је на карате турниру „Шабац опен“ у 

категорији полетарке, кате, освојла I место.  

– 14. 2. 2018. – Ученик Јован Рајовић II1 је на међународном конкурсу поезије, на тему 

„Где си љубави моја?“, у Мркоњић граду, освојио I награду. 

– 21. 2. 2018. – Одржана је радионица за предшколце града Ваљева, под називом 

„Припремио нашу децу“. Радионицу су припремиле и реализовале учитељице II 

разреда. 

– 23. 2. 2018. – На ликовном и литерарном конкурсу који је расписао Дечји савез града 

Врања ученици Јован Рајoвић II1 и Немања Остојић II3 су освојили III место. 

– У току фебруара интензивиране су припреме ученика за такмичење из математике и 

рецитовања. 

– Током фебруара је извршена анализа напредовања ученика и донете су мере за 

побољшање. Усаглашени су критеруијуми за бројчано оцењивање и вођена је школска 
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евиденција и документација. Урађен ИОП програм за друго полугодиште. Пријављени 

су ученици за математичко такмичење „Кенгур“. 

– 3. 3. 2018. – Ученица Вишња Ђурђевић II3 је на карате турниру „Ваљево опен – 

меморијал Светлана Радојевић“, у категорији полетарке, кате 2010 и млађе, освојила I 

место. 

– 6. 3. 2018. – Ученици одељења II1 су учествовали у еколошкој радионици у оквиру 

пројекта „Заштићено подручје за природу и људе“. 

– 8. 3. 2018. – Ученици одељења II3 10 ученика) су посетили изложбу радова у 

удружењу „Корак напред“. 

– 13. 3. 2018. – Одржано је Школско такмичење рецитатора. Учествовала је ученица 

Теодора Ћосић II1. 

– 14. 3. 2018. – Одржана је радионица за предшколце града Ваљева, под називом 

„Пролеће“, коју су осмислиле и реализовале Слободанка Ашковић, учитељица, и 

Мирјана Лукић, наставница ликовне културе. 

– 15. 3. 2018. – Одржано је међународно математичко такмичење „Кенгур“. Учествовала 

су 32 ученика II разреда. 

– 18. 3. 2018. – Ученица Taра Чулић II3 је на трци за отворено првенство Београда 

освојила II место. 

– 18. 3. 2018. – Ученица Вишња Ђурђевиђ II3 је на карате купу „Kуп младост Чачак“ 

освојила II место у апсолутној категорији и III место у класи Е. 

– 20. 3. 2018. – Поводом Дана школе, одржана је Шеширијада ученика млађих разреда у 

Холу Школе, под називом „Мој пролећни шеширић“. 

– 21. 3. 2018. – Одржана је  радионица за предшколце града Ваљева, под називом 

„Прошетај шеширић“, коју су осмислиле и реализовале учитељице II разреда. 

– 22. 3. 2018. – Свечаном приредбом у холу Школе обележен је Дан Школе.  

– Током месеца марта и априла ученици су учествовали у литерарним конкурсима: 

„Купујмо ДОМАЋЕ“, који је расписала домаћа трговинска кућа „Еуропром“, и „Драга 

личност мог детињства“, који је расписала Зелена  учионица. 

– 29. 3. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива II разреда. 

– 29. 3. 2018. – Ученици одељења II3 су направили изложбу украшених ускршњих јаја. 

– 30. 3. 2018. – Ученици одељења II2 били су у Градском музеју и учествовали у 

радионици украшавања ускршњих јаја. 

– 31. 3. 2018. – На литерарном конкурсу компаније „Еуропром“, на тему „Ја бирам 

ДОМАЋЕ“ награђено је 20 радова најкреативнијих ученика основних школа. Међу њма 

су радови ученика II разреда – Јована Рајовића II1, Луке Милошевића II1 и Вишње 

Ђурђевић II3. Сви пристигли радови су награђени ваучером (15 радова из Школе). 

– 11. 4. 2018. – Актив учитеља II разреда присуствовао је представљању нових уџбеника 

за I разред Издавачке куће „Нови Логос“. 

– 17. 4. 2018. – Учитељи II разреда присуствовали су угледном часу „Твоје тело“, који је 

припремила и реализовала учитељица Мирјана Беговић IV2. 

– 18. 4. 2018. – Одржано је Стручно веће млађих разреда. 

– 19. 4. 2018. – У одељењу II3 одржан је тематски дан, на тему „Да научим да знам – 

Слаткиши НЕ“, који су реализовали Маријана Јакић Вељић, др Љиљана Ђерић и Новка 

Мосуровић Андрић. 

– 19. 4. 2018. – Актив учитеља II разреда присуствовао је представљању нових уџбеника 

за I разред Издавачке куће „Клет“ и презентацији приручника за основну школу 

„Граматика српског језика од 1. до 4. разреда основне школе“. 

– 21. 4. 2018. – Ученица Наталија Савић II1 је на пливачком митингу у Крагујевцу 

освојила бронзану медаљу. 
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– 22. 4. 2018. – Ученица Taра Чулић II3 је на међународној трци и купу Србије у 

бициклизму освојила II место. 

– 23. 4. 2018. – Актив учитеља II разреда присуствовао је представљању нових уџбеника 

Издавачке куће „Фреска“. 

– 23. 4. 2018. – Ученици II разреда посетили су градску касарну за Дан војске. Поводом 

Дана војске Србије награђен је литерарни рад ученика Јована Рајовића II1 и ликовни 

рад ученика Војина Јанковића II3. 

– Током априла одражани су родитељски састанци и припремљени подаци за Стручно 

веће млађих разреда поводом трећег класификационог периода. 

– 26. 4. 2018. – Ученици су се у Свечаној сали Школе дружили са гостом песником 

Николом Стојановићем. 

– 27. 4. 2018. – Oдржани су родитељски састанци. 

– Током месеца маја ученици су имали припреме за Мале олимпијске игре.  

– 7. 5. 2018. – Актив учитеља II разреда присуствовао је представљању нових уџбеника 

Издавачке куће „Наша кућа знања“. На XVI Београдском фестивалу за децу „Витезово 

пролеће“награђен је рад ученика Лазара Косића II1. 

– 10. 5. 2018. – Одржане су квалификације за Мале олимписке игре. Ова манифестација 

је одржана у хали „Студент“ у Ваљеву. Екипе су водиле учитељице II разреда и Весна 

Ивановић, наставник физичког васпитања. Екипа ученика II разреда освојила је I место 

и пласирала се на међурегионално такмичење, које ће бити реализовано у Шапцу 30. 5. 

2018. 

– 11. 5. 2018. – У школском дворишту одржан је крос „Истрчи стазу“. Стазу је истрчало 

60 ученика II разреда. 

– 16. 5. 2018. – Одржана је радионица за предшколце града Ваљева, под називом 

„Музика је ведар друг“. 

– 21. 5. 2018. – Одржане су Спортске игре младих на спортском терену „Студент“. 

– 22. 5. 2018. – Ученици II разреда су у Музичкој школи „Живорад Грбић“ слушали 

„Концерт у подне“. 

– 24. 5. 2018. – У холу Школе ученици су уживали у концерту који је, у оквиру пројекта 

„Музика деци“, извео „Трио Аморосо“. 

– 26. 5. 2018. – Ученица Вишња Ђурђевић II3 је на Интернационалном турниру „Тара 

опен 2018.“, у класи полетарке, кате, освојила III место, и у класи полетарке, кате, 

екипно, такође освојила III место. 

– 28. 5. 2018. – Ученици II разреда су учествовали у свечаној градској литији поводом 

градске славе. Учествовало је 60 ученика. 

– 29. 5. 2018. – Ученик Joван Рајовић II1 је добио похвалу на Међународном фестивалу 

младих песника „Машта и снови“ у Сремској Митровици. 

– 30. 5. 2018. – Одржано је Међуокружно такмичење „Мале олимпијске игре“ у Шапцу, 

у хали спортова „Зорка“. Екипу ученика II разреда водила је Виолета Кењић, 

учитељица, и Весна Ивановић, наставница физичког васпитања. У Шабац је ишло 60 

ученика. 

– 31. 5. 2018. – Ученик Јован Рајовић II1 је похваљен за рад на конкурсу „Свака 

цигарета смета“, који је расписао Завод за јавно здравље Ваљево. 

– 8. 6. 2018. – Ученици одељења II1 су посетили изложбу ученичких радова одељења 

VI1 у кабинету за техничко образовање. 

– 12. 6. 2018. – Ученици одељења II3 су провели дан на базенима СРЦ „Петница“ и тако 

отворили сезону дружења на базену. Ученици одељења II1 и II2 су присуствовали 

завршној приредби ученика IV3 разреда. 

– 14. 6. 2018. – Актив II разреда је крај школске године обележио музичким и 

спортским дружењем. 
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– 22. 6. 2018. – Ученица Тара Чулић II3 је на првенству Србије на хронометар у 

бициклистичкој трци освојила II место у Ердевику. 

– 24. 6. 2018. – Ученица Тара Чулић II3 је на првенству Србије на друмској трци у 

Краљеву освојила II место. 

– У току јуна је вођена педагошка евиденција и документација и припремљени су и 

усаглашени критерији за оцењивање ученика. 

– У другој недељи јуна је обављено сређивање педагошке документације, евалуација 

ИОП-а, урађени су извештаји. Родитељи ученика су анкетирани у вези са обавезним 

изборним предметима и изборним предметима за наредну школску годину. 

Прикупљени су бесплатни уџбеници и закључена је евиденција о тим уџбеницима. 

 

– Током године Актив II разреда је учествовао у свим хуманитарним акцијама које су 

подржали и родитељи. 

Присуство на семинарима и трибинама 

– 19. 9. 2017. – Предавање „Изазови родитељства“, предавач Момчило Степановић, 

Удружење „Креативни учитељи“ 

– 25. 9. 2017. – Пилот фаза примене ,,Селфи“ инструмента  

– 10. 10. 2017. Презентација „Савремени концепт менталног здравља“, предавач др 

Зорица Миловановић, Општа болница Ваљево 

– 25. 10. 2017. – „Закон о основама система образовања и васпитања“- Измене 

релевантне за ИО и образовање ученика са сметњама у развоју, Шабац 

– 14. 11. 2017. – Презентација „Закон о основама система образовања и васпитања“ 

– 14. 11. 2017. – Тематско предавање „Ја и други“, предавач Зорица Милић, педагог 

Школе 

– 22. 11. 2017. – „Еразмус плус пројекти“, едукативна радионица  

– 13. 12. 2017. – Извештај „Еразмус  плус“ Београд, излагач Светлана Арсић, учитељ 

Школе 

– 26. 12. 2017. – Предавање о злостављању, предавач Ана Савковић, директор Школе 

– 26. 1. 2018. – Тематски угледни дан „Свети Сава – лик и дело“, реализатори учитељи 

III разреда, библиотекар и вероучитељ 

– 26. 1. 2018. – Тематски угледни дан учитеља I разреда „Свети Сава – школска слава“ 

– 21 – 22. 3. 2018. – Први циклус обуке водитеља за обуке наставника основне школе, за 

остваривање наставе и учења орјентисаних на процес и исходе учења, Београд 

– 23 – 25. 3. 2018. – „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ – 

Обука саветника спољних сарадника МПНТР и сараднка на пројекту СХАРЕ, Мрежа 

подршке ИО Шабац 

– 17. 4. 2018. – Угледни час „Твоје тело“, реализатор Мирјане Беговић, учитељ Школе 

– 19. 4. 2018. – Тематски дан „Да научим да знам – Слаткиши НЕ“, реализатори 

Мирјана Јакић Вељић, дрЉиљана Ђерић и Новка Мосуровић Андрић, учитељ Школе 

– 11. 6. 2018. – Угледни час из грађанског васпитања „Додирни љубав кроз осећања 

испуњена емоцијама“, реализатори Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, наставници 

српског језика 

– 11. 4. 2018. – Представљање нових уџбеника за I разред, Издавачке куће „Нови 

Логос“ 

– 19. 4. 2018. – Представљање нових уџбеника за I разред, Издавачке куће „Клет“ 

– 19. 4. 2018. – Презентација приручника за основну школу „Граматика српског језика  

од 1. до 4. р. основне школе“ Издавачке куће „ЈРЈ Мој издавач“ 

– 23. 4. 2018. – Представљање нових уџбеника за I разред, Издавачке куће „Фреска“ 

– 24. 4. 2018. – Презентацији уџбеника Издавачке куће „Едука“ 
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– 3. 5. 2018. – Вебинар „Обука за коришћење дигиталних уџбеника“ 

– 7. 5. 2018. – Презентација уџбеника Издавачке куће „Наша кућа“ 

– Презентација уџбеника Издавачке куће „БИГЗ“ 

– Регионални састанак Мреже подршке ИО 

– 8 – 9. 6. 2018. – Нове технологије у образовању – „ИКТ у пројектној настави“ – на 

Међународној конференцији „Нове технологије у образовању“ 

– 16 – 17. 6. 2018. – XXXII Сабор учитеља Републике Србије „Унапређивање наставе 

праксе кроз размену професионалних искустава“, Београд 

– 23. 6. 2018. – „Покренимо се“ – Смотра стваралаштва у васпитно-образовном раду, 

Удружење гружанских учитеља, Кнић 

– 25 – 26. 6. 2018. – „Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“, 

Ваљево 

3.5.4. Стручни актив III разреда 

Стручни актив III разреда у школској 2017/2018. години су чиниле: Слободанка 

Ашковић III1, Милена Миловановић III2 и Драгана Кузмановић III3, професори разредне 

наставе.У току августа 2017. године су одржани састанци Стручног већа, договорена је 

динамика рада и план рада Стручног актива III разреда; уређене су учионице, 

направљен је распоред дежурства, направљен је оквирни план стручног усавршавања. 

Потом су у школској 2017/2018. години реализоване следеће активности:  

– 1. 9. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива III разреда. Договорено је израда 

планова, сређивање педагошке документације, распореда часова, ротитељски састанци. 

– 5. 9. 2017. – Организован је спортски дан на базенима СРЦ Петница, за све ученике 

Школе.  На спортски дан је ишло 65 ученика III разрда. 

– 9. 9. 2016. – У школском дворишту, у 18 часова, одржан је забавни програм „Журка за 

нови почетак“. У програму су учествовали ученици III разреда. Поред ученика Школе, 

учествовали су и Плесни клуб „Лагуна“, Карате клуб „КК 014“, Балетска група „Студио 

М“. Присусуствовало су 53 ученика III разреда. 

– 19. 9. 2016. – Одржан је састанак Стручног актива III разреда. 

– У Свечаној сали Школе предавање „Изазови родитељства“ одржао је Момчило 

Степановић за родитеље ученике III и IV разреда. После предавања одржани су 

одељењски родитељски састанци. 

– Родитељи су упознати са Календаром рада Школе, кућним редом Школе. Обавештени 

су о потребној опреми и прибору, наставним и ваннаставним активностима и о 

могућностима збрињавања ученика у продуженом боравку. Такође су обавештени о 

наставку сарадње са логопедом и стоматологом у Школи. Изабрани су представници у 

Савету родитеља. 

– Током септембра је припремљена и комплетирана школска документација и 

евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ. Такође, у сарадњи са осталим 

учитељима, направљен је план активности за обележавање Дечје недеље у Школи и 

дистрибуирана је штампа за заинтересоване ученикe. 

– Евидентирани су ученици за допунски рад и рад по ИОП-у; договорене су активности 

и задаци за Дечју недељу. 

 –  25. 9. 2017. – Наставничко веће – Презентација „Да ли ваша школа користи највише 

од дигиталних  технологија – SELFIE“. Презентацију је одржао Ђорђе Бубоња, 

наставник техничког и информатичког образовања. 

– 28. 9. 2017. – Организована је амбијентална настава – Текериш, Троноша, Тршић. 

Присуствовала су 63 ученика. 
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– 25. 9. 2017. – На ликовни конкурс „Градимо мостове мећу генерацијама за радост 

сваког детета“, поводом обележавања Дечју недељу, послато је 15 радова ученика III 

разреда. Похваљен је рад ученика Данила Тројанчевића III1. 

– 2. 10. 2016. – Организована је хуманитарна акција „Друг другу“ поводом Дечје 

недеље. Ученици су доносили школски прибор који смо током године делили коме је 

био потребан. 

– 2. 10. 2016. – Одржан је састанак Стручног актива III разреда, на коме је разговарано 

око присуства ученика на квизу „Породични квиз“ у Центру за културу, као подршка 

породици ученице Лоле Радивојевић, која је била представник ученика III разреда. 

Договорено је да се поводом Дана здраве исхране организује предавање за ученике од I 

до IV разреда. 

– 16. 10. 2017. – Радове за ликовни конкурс Завода за јавно здравље Ваљево поводом 

обележавања Дана здраве хране урадило је 13 ученика. Награђен је рад ученице Надице 

Крстић III3. 

– 17. 10. 2017. – Сви ученици III разреда у Центру за културу гледали су представу 

„Еколошка прича“, чија је порука била да треба бринути о планети на којој живимо. 

–18. 10. 2017. – Одржано је предавање за ученике III разреда, посвећено Дану здраве 

хране, под слоганом „Храни се правилно и буди здрав“. Предавање су одржале Славица 

Филиповић, из Патронажне службе Дома здравља Ваљево, и Зорица Јовановић, из 

Црвеног крста Ваљева. Ученици су после часова уредили школски пано посвећен 

здравој храни. 

– 19. 10. 2017. – Настављен је Пројекат „Ваљево град без непливача“, започет у априлу 

2017. на базенима СРЦ „Петница“. 

– 19. 10. 2017. – У Школском дворишту полицијска управа Ваљево је, за ученике 

Школе, демонстрирала свој начин рада и показали возни парк који користе у свом раду. 

– 3. 11. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива III разреда, на коме је анализиран 

успех ученика у претходном периоду; разговарало се о припреми родитељских састанка 

на крају првог класификационог периода, обављању индивидуалних разговора са 

родитељима ученика који имају потешкоће у раду, понашању и концентрацији, 

обавештавању родитеље да је настављен Пројекат „Ваљево град без непливача“, који ће 

трајати до децембра 2017. 

– 14. 11. 2017. – Ученици одељења III1 имали су час посвећен Вуку Стефановићу 

Караџићу у школској библиотеци. Час су заједнички планирале и реализовале Слађана 

Ранковић, библиотекар, и Слободанка Ашковић, учитељица.  

– 14. 11. 2017. – Одржани су родитељски састанци поводом првог класификационог 

периода. Одржано је и тематско предавање „Активно слушање“, за родитеље ученика 

III разреда. Предавање је реализовала Зорица Милић, педагог. Затим су учитељице у 

својим учионицама реализовале редовне родитељске састанке. 

– 15. 11. 2017. – Математички  квиз, који организује Подружница математичара Ваљево  

одржан је у Основној школи „Владика Николај Велимировић“. III разред је 

представљао ученик Лазар Јовановић. 

– 24. 27. и 28. 11. 2017. – Одржани су систематски прегледи за ученике III разреда у 

Дому здравља Ваљево. На преглед су ишла 72 ученика. 

– 29. 11. 2017. – Одржано је Meђународно математичко такмичење „Дабар“ на 

школском нивоу. На такмичењу су учествовали сви ученици III разреда. Ментор је био 

Ђорђија Бубања, наставник техничког и информатичког образовања. 

– 1. 12. 2017. – Сви ученици III разреда су у Свечаној сали Школе гледали еколошку 

представу „Ko то тамо прља“. 
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– 2. 12. 2017. – Одржан је састанак Стручног актива III разреда, на коме је разговарано 

са предметним наставницима како побољшати рад ученика, планирана је посета 

Музеју, која ће бити реализована 28. 12. 2017. 

– 3 – 4. 12. 2017. – Учитељи III разреда учествовали су на семинару „НТЦ систем учења 

– развој креативног и функционалног размишљања“, који је реализован у „Првој 

основној школи“. 

– 12. 12. 2017. – Ученици одељења III1 имали су час посвећен Доситеју Обрадовићу у 

школској библиотеци. Час су заједнички испланирале и реализовале Слађана Ранковић, 

библиотекар, и Слободанка Ашковић, учитељица. 

– 28. 12. 2017. – Сви ученици III разреда посетили су Народни музеј у Ваљеву и 

погледали су сталну поставку Музеја.   

– 29. 12. 2017. – Ученици III разреда су гледали представу „Потрага за Деда Мразом“ у 

Свечаној сали Школе. Представу су извели ученици одељења IV2. 

– 10. 1. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива III разреда са Јованом 

Новитовићем, вероучитељем, и Слађаном Ранковић, библиотекаром,  због планирања, 

припремие и реализације Тематског дан „Свети Сава – лик и дело“. 

– 19. 1. 2018. – Одржано је Школско такмичење из математике. Такмичило се 30 

ученика III разреда. Пласман на Општинско такмичење оставарило је 12 ученика: 

Емили Ђокић, Лазар Јовановић, Филип Марковић, Вук Обрадовић, Лука Богдановић, 

Војин Остојић, Неда Сандић, Вања Танасијевић, Матија Солдатовић, Филип Рајовић, 

Вељко Митровић и Андреј Никоклић. 

– 22. 1. 2018. – Током треће недеље јануара направљен је план активности за 

обележавање школске славе и подељена су задужења за разредне приредбе. 

– 26. 1. 2018. – Стручни актив III разреда, у сарадњи са Јованом Новитовићем, 

вероучитељем, и Слађаном Ранковић, библиотекаром, припремио је и реализовао 

тематско угледни дан „Свети Сава – лик и дело“. 

– 26. 1. 2018. – Учитељи III разреда присуствовали су угледном часу „Свети Сава –

школска слава“, који су испланирале и реализовале учитељице I разреда. 

– 27. 1. 2017. – Oбележена је школска слава Свети Сава. Свештеник Драгомир 

Јовановић је освештао славско жито, а након тога су ученици III разреда, на нивоу 

својих одељења, одржали час посвећен Светом Сави. 

– 1. 2. 2018. – Одржани су родитељски састанци на крају првог полугодишта. 

– 1. 2. 2018 – 12. 2. 2018. – Трајао је други део зимски распуст за ученике. 

– 12. 2. 2018. – Почела је настава у другом полугодишту школске 2017/2018. године. 

– 19. 2. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива III разред. Договорено је да се 

интензивирају припреме ученика за такмичење из математике и рецитовања, да 

ученици учествују у дечјој манифестацији „Шеширијади“, која ће се одржати у холу 

школе 20. 3. 2018. Договорено је да се редовно води школска документација. Урађени 

су ИОП-и за друго полугодиште. Евидентирани су ученици за математичко такмичење 

„Кенгур“. 

– 21. 2. 2018. – У школској библиотеци је обележен Дан матерњег. Ученици I, III и VII 

разреда у школској библиотец. Ученици су разговарали, читали и размењивали 

искуства о књигама. 

– 24. 2. 2018. – У ОШ „Владика Николај Велимировић “ одржано је Општинско 

такмичење из математике, на ком је учествовало 12 ученика III разреда. Најуспешнији 

су били: Вања Танасијевић (60 бодова) и Лука Богдановић (50 бодова). 

–13. 3. 2017. Одржано је Школско такмичење рецитатора. На Општинско такмичење су 

се пласирали Филип Марковић III1 и Матија Солдатовић III3. 
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– 14. 3. 2018. – Одржана је радионица за предшколце града Ваљева, под називом 

„Пролеће“, коју су осмислиле и реализовале Слободанка Ашковић, учитељица, и 

Мирјана Лукић, наставница ликовне културе. 

– 15. 3. 2018. – Одржано је међународно математичко такмичење „Кенгур“. 

Учествовала су 22 ученика III разреда. 

– 20. 3. 2018. – Поводом Дана школе одржана је дечја манифестација „Шеширијада“ 

ученика млађих разреда у холу Школе и ликовна радионица „Пролеће“ ученика III 

разреда. 

– 22. 3. 2018. – Обележен је Дан Школе свечаном приредбом у холу. 

– 28. 3. 2018. – Одржано је Општинско такмичење рецитатора у Центру за културу. 

Ученик Матија Солдатовић III3 је освојио III награду и пласирао се на Окружну смотру 

рецитатора. 

– 11. 4. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива III разреда, на коме је извршена 

анализа рада ученика у претходном периоду и донет дневни ред родитељских састанака 

који ће бити одржани током априла. Договорено је присуство учитеља промоцијама 

Издавачких кућа уџбеника за I разреда. 

– 11. 4. 2018. – Актив учитеља III разреда присуствовао је представљању нових 

уџбеника I разред Издавачке куће „Нови Логос“. 

– Током марта и априла ученици су учествовали на литерарним конкурсима „Купујмо 

ДОМАЋЕ“, који је расписала домаћа трговинска кућа „Еуропром“, и „Драга личност 

мог детињства“, који је расписала Зелена учионица. 

– 17. 4. 2018. – Учитељи III разреда присуствовали су угледном часу „Твоје тело“, који 

је припремила и реализовала учитељица Мирјана Беговић. 

– 18. 4. и 27. 4. 2018. – Одражани су родитељски састанци. 

– 19. 4. 2018. – Актив учитеља III разреда присуствовао је представљању нових 

уџбеника за I разред Издавачке куће „Клет“ и презентацији приручника за основну 

школу „Граматика српског језика од 1. до 4. разреда основне школе“. 

– 23. 4. 2018. – Актив учитеља III разреда присуствовао је представљању нових 

уџбеника Издавачке куће „Фреска“. 

– 24. 4. 2018. – Ученици одељења III1 имали су час посвећен пролећу. Час су заједнички 

планирале и реализовале Слађана Ранковић, библиотекар, и Слободанка Ашковић, 

учитељица. 

– 26. 4. 2018. – Ученици су се дружили са песником Николом Стојановић у Свечаној 

сали Школе. Песник је говорио своје песме из књиге „Песме за децу“. Присуствовали 

су сви ученици. 

– 6. 5. 2018. – Одржана је седница Стручног актива учитеља III разреда, на коме су 

договорене мере за побољшање успеха и владања у наредном периду, направљен 

распоред контролних вежби и писмених задатка. Договорено је да се у наредним 

данима интезивирају припреме за такмичење „Мале олимписке игре“, које ће се 

одржати у хали „Студент“ 10. 5. 2018. У припреми ученика, поред учитељица, 

учествује и Весна Ивановић, наставница физичког васпитања. 

– 7. 5. 2018. – Актив учитеља присуствовао је представљању нових уџбеника Издавачке 

куће „Наша кућа знања“. 

– 10. 5. 2018. – Одржане су квалификације за „Мале олимписке игре“. Екипа ученика III 

разреда је освојила II место и пласирала се на Међуопштинско такмичење, које ће се 

реализовати у Шапцу 30. 5. 2018. 

– 24. 5. 2018. – У холу Школу трио „Аморосо“ је, у оквиру пројекта „Музика деци“, 

приредио концерт за ученике Школе.  

– 30. 5. 2018. – Одржано је међуокружно такмичење „Мале олимпијске игре“ у Шапцу у 

хали Спортова. Екипу ученика III разреда водила је Милена Миловановић, учитељица, 
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и Весна Ивановић, наставница физичког васпитања. За све ученике млађих разреда  

Школа је организовала одлазак у Шабац, као подршку својим друговима. После 

такмичења, ученици су прошетали центром града и били на Старом граду поред реке 

Саве. У наставку путовања ученици су посетили манастир Каону. 

– 5. 6. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива III разреда. Договорено да се уреди 

педагошка евиденција и документација, да се ураде евалуације ИОП-а, извештај рада 

актива и стручног усавршавања, а да координатори ураде извештаје рада тимова, да се 

родитељима ученика пошаљу анкетни листови ради избора обавезних изборних 

предмета за школску 2018/2019. годину; да се бавесте родитељи који су добили 

бесплатне уџбенике да их врате у библиотеку  до 14. 6. 2018. Разговарало се о одласку 

на Сабор учитеља у Београду 16. и 17. јуна, као и о учествовању на семинару 

„Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“, који ће бити 

одржан у Школи 25. и 26. 6. 2018.  

– 9. 6. 2018. – На завршној математичкој свечаности одржаној у Центру за културу 

додељене су награде и похвале за постигнуте резултате на такмичењима из математике. 

Награду је добио ученик Вања Танасијевић III3. 

– 14. 6. 2018. – Завршена је настава у другом полугодишту школске 2017/2018. године.  

– 28. 6. 2018. – Одржани су родитељски састанци, на којима је саопштен успех ученика 

и похваљени и награђени књигама одлични  ученици.  

3.5.5. Стручни актив IV разреда 

Стручни актив IV разреда у школској 2017/2018. години су чиниле: Јасмина 

Стојановић IV1, Тања Селаковић IV2 (до 13. новембра 2017. године), Мирјана Беговић 

(од 14. новембра 2017. године) и Светлана Арсић IV3, професори разредне наставе. У 

току августа 2017. године одржани су састанци Стручног већа, договорена је динамика 

рада и план рада Стручног актива IV разреда; уређене су учионице, направљен је 

распоред дежурства и оквирни план стручног усавршавања у школској 2017/2018. 

години. 

Потом је Стручни актив IV разреда реализовао следеће активности 

– 1. 9. 2017. – Одржан је први састанак Стручног актива IV разреда. Разговарало се о 

задужењима у оквиру Стручног већа IV разреда (израда  планова, сређивање педагошке 

документације, распореда часова...). 

– 5. 9. 2017. – Организован је спортски дан на базенима СРЦ „Петница“, у трајању од 

10 до 14 часова. На спортски дан ишло је 50 ученика IV разрда. 

– 8. 9. 2016. – У школском дворишту, у 18 часова, одржан је забавни програм „Журка за 

нови почетак“. У програму су учествовали ученици IV разреда. Поред ученика Школе, 

учествовали су и Плесни клуб „Лагуна“, Карате клуб „014“, Балетска група „Студио 

М“. Присуствовало је 37 ученика IV разреда. 

– 15. 9. 2017. – Одржан је други састанак Стручног актива IV разреда. Разговарало се о 

задужењима у оквиру Стручног већа IV разреда (родитељски састанци, организација 

амбијенталне наставе и предлог Актива за активности у Дечјој недељи). 

– 16. 9. 2017. –  Петнаест ученика IV разреда је учествовало у акцији „Дан пешачења у 

Србији“, у организацији Планинарског клуба „Повлен“ Ваљево. Ученици су 

препешачили стазу „Среће“ (Центар за културу – Мејина чесма – Коњички клуб – 

Дегурићка пећина) дугу 6 километара. 

– 19. 9. 2017. – Одржани су родитељски састанци: у првом делу реализовано је 

предавање за родитеље, на тему „Изазови родитељства“, које је одржао Момчило 

Степановић, учитељ из Београда, у Свечаној сали Школе; затим су родитељи упознати 

са Календаром рада Школе, кућним редом Школе, обавештени су о потребној опреми и 

прибору, наставним и ваннаставним активностима и о могућностима збрињавања 
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ученика у продуженом боравку, о наставку сарадње са логопедом и стоматологом у 

Школи; изабрани су представници у Савету родитеља.  

– Током септембра припремљена је и комплетирана школска документација и  

евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ. Такође, у сарадњи са осталим 

учитељима, направљен је план активности за обележавање Дечје недеље у Школи и 

дистрибуирана је штампа за заинтересоване ученикe. Евидентирани су ученици за 

допунски рад и рад по ИОП-у. 
 –  25. 9. 2017. – На седници Наставничког веће одржана је презентација „Да ли ваша 

школа користи највише од дигиталних  технологија – SELFIE“. Презентацију је одржао 

Ђорђије Бубања, наставник техничког и информатичког образовања. 

– 28. 9. 2017. – Реализована је амбијентална настава. Изведена је на релацији: Текериш 

– Троноша – Тршић (учествовало је 50 ученика). 

– 29. 9. 2017. – Одржан је III састанак Стручног актива IV разреда. Договорена је 

реализацији активности у Дечјој недељи и радионицама за предшколце у наредном 

периоду. 

– 2. 10. 2017. – Организована је хуманитарна акција „Друг другу“ поводом Дечје 

недеље. Ученици су доносили школски прибор и друштвене игре које су поклоњене 

продуженом боравку. 

– 3. 10. 2017. – Започет је пројекат „Дух Десанке Максимовић живи и даље у нама“ 

аутора Светлана Арсић. Прва од активности које су реализоване је јавни час 

„Михољски дани“, који је одржан у Свечаној сали Школе за ученике IV разреда. 

Рецитоване су песме Десанке Максимовић. Гост је био Маринко Лугоња, представник 

Удружења за неговање традиције ваљевског краја. Најуспешнији ученици су били Вук 

Дамњановић, Лазар Грујичић и Ана Тешић. 

– 4. 10. 2017. – У хали „Студент“ одржано је спортско такмичење – Полигон 

спретности. Екипа IV разреда је освојила I место и добила на поклон одбојкашку лопту. 

– 5. 10. 2017. – У Центру за културу одржан је културна манифестација „Десанкини 

дани“, на коме су учествовали ученици свих школа. Рецитовали су и најуспешнији 

ученици Школе, а победник Вук Дамњановић IV1 је награђен књигом. Ученици су 

посетили изложбу слика уметника Миодрага Даде Ђурића у Модерној галерији 

Ваљево. 

– 6. 10. 2017. – Ученици IV3 у Градској библиотеци су погледали представу „Снежана и 

седам патуљака“. 

Ученици IV разреда Анђела Анђелковић, Николина Павловић, Уна Стефановић (IV2) и 

Александра Радовановић (IV3) су награђени за учешће на литерарном конкурсу под 

називом „Разлике нас спајају“, који је расписало „Друштво за церебралну парализу“ 

Ваљево. 

– 10. 10. 2017. – У одељењу IV2 учитељица Тања Селаковић је одржала угледни час 

„Научили смо о рекама, бањама и језерима“ (Природа и друштво). 

У свечаној Сали Школе одржано је предавање за ученике IV разреда, под називом 

„Насиље као негативна друштвена појава и полиција у служби грађана“. Предавање су 

одржали Јелена Филиповић и Јасмина Пушић, полицијски службеници. 

– 17. 10. 2017. – Ученици IV разреда су у Центру за културу гледали представу 

„Еколошка прича“ Београдског драмског студија, на тему екологије и заштите планете. 

Одржана је и настава у природи у парку Пећина и на брду Видрак (споменик Стевану 

Филиповићу). Присуствовао је 51 ученик.  

– 18. 10. 2017. – Одржано је предавање за ученике  IV разреда  у Свечаној сали Школе, 

на тему „Правилна исхрана школске деце“. Предавање су одржале Славица Филиповић, 

из Патронажне службе Дома здравља Ваљево, и Зорица Јовановић, из Црвеног крста 

Ваљева.  



 

 

 59 

– 19. 10. 2017. – У школском дворишту Полицијска управа Ваљева је за ученике Школе 

демонстрирала је свој начин рада и возила која користе у свом раду. 

– 20. 10. 2017. – Ученици IV разреда су у организацији Планинарског друштва Повлен 

учествовали у пројекту „Планинским стазама здравља – Повленска авантура“ (25 

ученика). 

Троје ученика IV разреда ромске националности добило је школски прибор, у оквиру 

Локалног акционог плана за образовање Рома Града Ваљева. 

– 28. 10. 2017. – У СРЦ „Петница“ је одржан 3. Пливачки митинг „Војвода Живојин 

Мишић“. Емилија Аћимовић IV3 освојила је II место. 

– 1. 11. 2017. – Одржана је радионица за предшколце, под називом „Чаробни прстићи“. 

Присуствовала су 22 предшколца, а реализатори су биле учитељице IV разреда и 

Светлана Матић, логопед. 

– 7. 11. 2017. – Одржан је IV састанак Стручног актива IV разреда, на коме је 

анализиран успех и владање ученика у претходном периоду и мере за побољшање 

успеха. Припремљени су подаци за Стручно веће млађих разреда. 

У сали Музичке школе „Живорад Грбић“ ученици су присуствовали промоцији књиге 

„Роман о Страји“ аутора Андеја Јелића Мариокова. О књизи је говорио Љубивоје 

Ршумовић. Присуствовали су сви ученици. 

– 14. 11. 2017. – У Центру за културу одржана је свечана додела награда за ликовни и 

литерарни конкурс „Вера, љубав и нада“, у организацији Храма Ваљевске болнице. 

Ученица Анђела Челекетић IV2 је добила похвалу за ликовни рад. 

– 15. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање на тему „Заштита од 

пожара и елементарних непогода“. Предавање је одржала Ватрогасна јединица Ваљево 

(Душка Андрић). Одржани су родитељски састанци, а у првом делу састанка Зорица 

Милић, педагог Школе, одржала је предавање на тему насиља. 

– 22. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе за ученике IV разреда одржано је предавање на 

тему „Елементарне непогоде“. 

– 23. 11. 2017. – Поводом Дана хуманости, а у оквиру пројектне наставе, у холу Школе 

је одиграна представа Друштва за церебралну парализу „Тражим помиловање“. 

Присуствовала су 52 ученика. 

– 27 – 29. 11. 2017. – Одржано је такмичење из информатичке писмености „Дабар“ на 

школском нивоу. На такмичењу су учествовали сви ученици IV разреда. Ментор је био 

Ђорђије Бубања, наставник техничког и информатичког образовања. Најбоље резултате 

су постигли: Сташа Кузељевић, Нађа Матић, Анђела Анђелковић, Лена Топаловић, Уна 

Стефановић (IV2) и Невена Богдановић (IV1). 

– 1.12. 2017. – Кроз пројекат „Не прљај, немаш изговор“, у Свечаној сали Школе 

одржана је еколошка представа за децу „Ko то тамо прља“, у организацији SBB 

фондације (присуствовало је 48 ученика). 

– 12. 12. 2017. – Одржан је Састанак Стручног актива IV разреда, на коме се 

разговарало о наградним конкурсима, пројектима и активостима ученика поводом Нове 

године. Ученици ће припремати приредбе и представе тим поводом. 

У холу Центра за културу, одржана је промоција књиге „Здрав Србине, мој поносу!“ 

коју је приредио Драгиша Симић. У програму је учествовало 8 ученика одељења IV1, 

који су рецитовали одабране песме и они су награђени књигом.  

– 14. 12. 2017. – У Свечаној сали Школе представљен је пројекат Културно-просветне 

заједнице града Ваљева „Осмисли се, концентриши се“. Радионице су трајале два 

месеца, а водиле су их Биљана Вукашиновић, педагог, и Катарина Вићентијевић, 

глумица (20 ученика IV разреда је учествовало у овом пројекту). 

– 15. 12. 2017. – На конкурсу „Креативни генијалци“, који је расписала Народна 

библиотека „Вук Караџић“ из Крагујевца, ученик Лазар Грујичић IV2 је освојио II место 
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и плакету за ликовни рад „Књига – мој водич кроз свет маште“ и диплому за ликовни 

рад „Мој робот“. 

– 21. 12. 2017. – За ученике IV разреда одржано је предавање на тему „Безбедност деце 

у саобраћају“. Предавање је одржао Ненад Раковић, службеник саобраћајне полицијске 

испоставе у Ваљеву (присутвовала су 52 ученика). 

– 25. 12. 2017. – Одржан је поетски час за ученике IV разреда у Свечаној сали Школе. 

Гост песник је био Тоде Николетић (присуствовало је 49 ученика). 

– 26. 12. 2017. –Ученици одељења IV3 су посетили Градску библиотеку „Љубомир 

Ненадовић“ и том приликом правили новогодишње честитке. 

Ученица Анђела Анђелковић IV2 је освојила I место на конкурсу састава о зими, који је 

расписала „Зелена учионица“. Учествовало је преко стотину ученика из Србије. На 

конкурс су послата два рада ученика из одељења IV2. 

– 27. 12. 2017. – Снимљен и послат материјал ученика одељења IV1 за конкурс на 

пројекат „Покренимо нашу децу“. 

– 28. 12. 2017. – Ученици одељења IV3 китили су јелку испред Градске библиотеке и 

представили свој рад на пројектној настави перформансом „У улози Десанке 

Максимовић“. 

Изведена је новогодишња представа „Потрага за Деда Мразом“ за ученике II разреда у 

Свечаној сали Школе. У представи су учествовали сви ученици одељења IV2. 

– 29. 12. 2017. – Два извођења представе „Потрага за Деда Мразом“ у Свечаној сали 

Школе за ученике III разреда и родитеље ученика одељења IV2. Ученици одељења IV1 

одржали су приредбу за родитеље поводом Нове године. 

– 9. 1. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива IV разреда, на коме је разговарано о 

предстојећим школским такмичењима, реализацији радионица за предшколце и 

прослави школске славе – Светог Саве, као и о сређивању документације за крај 

полугодишта и организовању родитељских састанака. 

– 15. 1. 2018. – Изведена је представа „Потрага за Деда Мразом“ за ученике II разреда 

„Прве основне школе“ у Свечаној сали. 

– 19. 1. 2018. – Одржано је школско такмичење из математике. Учествовало је 17 

ученика IV разреда, а 12 ученика се пласирало на Општинско такмичење. Ученица 

Сташа Кузељевић IV2 је имала максималан број поена. 

– 24. 1. 2018. – Одржана је 14. радионица за предшколце под називом „Свети Сава“, у 

дигиталној учионици, на интерактивној табли. Присуствовало је 19 предшколаца, а 

радионицу су реализовале учитељице Мирјана Беговић, Јасмина Стојановић и Тања 

Селаковић. 

– 27. 1. 2017. – Oбележена је школска слава Свети Сава. Тог дана свештеник Драгомир 

Јовановић је освештао славско жито. Након тога су ученици IV разред, на нивоу својих 

одељења, одржали час посвећен Светом Сави. 

– 1. 2. 2018. – Одржани су родитељски састанци на крају првог полугодишта. 

– 1 – 12. 2. 2018 – Зимски распуст за ученике. 

– 12. 2. 2018. – Почела је настава у другом полугодишту школске 2017/2018. Ученику 

Вукашину Недељковићу је упућен лични пратилац од другог полугодишта. 

– 19. 2. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива IV разред. Договорено је да се 

интензивирају припреме ученика за такмичење из математике и рецитовања, да 

ученици учествују у дечјој манифестацији „Шеширијада“, која ће се одржати у холу 

Школе 20. 3. 2018. Договорено је да се редовно води  школска документација. Урађени 

су ИОП-и за друго полугодиште. Евидентирани су ученици за математичко такмичење 

„Кенгур“. 

– 21. 2. 2018. – На ликовном конкурсу „Новогодишња чаролија“, који је расписао Дечји 

савез града Врања, ученик Лазар Грујичић IV2 је освојио II место за ликовни рад. 
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– 24. 2. 2018. – Одржано је Општинско такмичење из математике у Основној школи 

„Владика Николај Велимировић“. На Окружно такмичење су се пласирала четири 

ученика: Уна Стефановић, Сташа Кузељевић, Лазар Грујичић (IV2) и Ана Тешић (IV3). 

– 26. 2. 2018. – У Центру за културу је одржана представа „Несрећна Кафина“, у 

извођењу ваљевског позоришта „Абрашевић“за ученике млађих разреда. Представу је 

гледало 45 ученика IV разреда. 

– 28. 2. 2018. – На Песнички конкурс „Машта и снови“ Центра за културу 

„Сирмиумарт“ из Сремске Митровице послате су три, а на литерарни конкурс 

„Бранково перо“ из Ниша једна песма – тема „Моја птица у звезданом јату“. Ученик 

Лазара Грујичића је освојио III награду, за песму „Моја птица у звезданом јату“ и 

похвалу за песму „Сат“, која је објављена у Зборнику. 

– 1. 3. 2018. – Часови физичког васпитања реализовани су на снегу у Насељу Сретена 

Дудића. 

– 7. 3. 2018. – Одржана је радионица за предшколце „Цвеће за моју маму“. 

Присуствовало је 10 предшколаца. Радионицу су реализовале учитељице IV разреда. 

– 8. 3. 2018. – У Свечаној сали Школе одржана је представа „За мамин празник“ (два 

чина: драматизација песме Бошка Милосављевића „Песма за мамин празник“ и 

драмски текст „Сасвим обичан дан у животу сваке маме“). Учествовали су сви ученици 

одељења IV2. 

– 14. 3. 2018. – На 10. Медијана фестивалу дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу 

у Нишу, ученик Лазар Грујичић IV2 је освојио похвалу за песму „Осмех за сваку главу“. 

– 15. 3. 2018. – Одржано је Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. 

Учествовала су 22 ученика IV разреда. Похвале су добили ученици Иван Бирташевић 

IV3, Анђела Анђелковић, Уна Стефановић и Сташа Кузељевић (IV2). 

– 19. 3. 2018. – Одржано је Школско такмичење рецитатора у Свечаној сали Школе. На 

Општинско такмичење су се пласирали: Николина Павловић IV2, Вук Дамњановић IV1 

и Александра Радовановић IV3. 

– 20. 3. 2018. – Ученици IV разреда су присуствовали свечаности поводом Дана града 

Ваљева. Потом су посетили сталну поставку Народног музеја и Муселимовог конака. 

Присуствовало је 50 ученика. 
 – 21. 3. 2018. – Одржана је школска манифестација „Шеширијада“ ученика млађих 

разреда у Холу школе. У програму су учествовала 34 ученика IV разреда, који су 

самостално израдили и приказали своје шешире. 

– 22. 3. 2018. – Обележен је Дан Школе свечаном приредбом у холу Школе. Тим 

поводом, у програму је учествовало пет ученика одељења IV2, који су извели део 

представе „Сасвим обичан дан у животу сваке маме“. 

– 25. 3. 2018. – На Окружном такмичењу из математике, одржаном у Основној школи 

„Милован Глишић“, учествовала су четири ученика IV разреда. Похвале су освојили 

ученици Лазар Грујичић и Сташа Кузељевић (IV2). 

– 27. 3. 2018. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за ученике IV разреда, 

под називом „Безбедно коришћење интернета“. Предавању су присуствовала 52 

ученика. 

– 28. 3. 2018. – Одржано је Општинско такмичење рецитатора у Центру за културу. 

Ученица Александра Радовановић IV3 се пласирала се на Окружну смотру рецитатора. 

– 29. 3. 2018. – Ученици IV разреда су посетили касарну „Војвода Живојин Мишић“ у 

Ваљеву и присуствовали промоцији наоружања и опреме војске Србије. Присуствовало 

је 48 ученика. 

– 12. 4. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива IV разреда, на коме је извршена 

анализа рада ученика у претходном периоду, дневни ред родитељских састанака који ће 
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бити одржани током априла. Договорено је присуство учитеља промоцијама 

издавачких кућа уџбеника за I разред.  

– Током месеца априла ученици су учествовали у ликовним и литерарним конкурсима: 

„Драга личност мог детињства“ (Зелена  учионица), „Здрав осмех у здравој породици“ и 

„Свака цигарета смета“ (Завод за јавно здравље Ваљево), „Крв живот значи“ (Црвени 

крст Србије), „МедоВАтура“ (ОШ „Владика Николај Велимировић“), „Креативна 

чаролија“ (14. Међународни литерарни конкурс – Водавода, Врујци), „Сремушијада“ 

(Друштво истраживача „Владимир Мандић Манда“) 

– 17. 4. 2018. – У одељењу IV2 одржан је угледни час „Твоје тело“ (Природа и друштво). 

Угледни час је садржао презентацију, квиз, игре, слагалице, очигледна средства, 

кецељу са органима, видео и аудио снимке. 

– 18. 4. 2018. – Одржана је радионица за предшколце, под називом „Игре без граница“. 

Присуствовало је 10 предшколаца. Радионицу су реализовале учитељице IV разреда. 

– 23. 4. 2018. – Одржан је песнички час у Свечаној сали Школе за ученике IV разреда. 

Гост песник је био Никола Стојановић. Говорио је стихове из своје збирке песама 

„Песме за децу“. Присуствовало је 50 ученика. 

– 24. 4. 2018. – Ученик Лазар Грујичић IV2 је освојио похвалу на 14. литерарном 

конкурсу, у оквиру Међународног фестивала дечјег стваралаштва „Водавода – 

креативна чаролија“, за своју песму „Сат“. 

– 24 – 25. 4. 2018. – Одржано је првенство Ваљева у шаху. Екипу Школе је представљао 

ученик Иван Бирташевић IV3 у име ученика IV разреда. У појединачном првенству 

Иван Бирташевић је освојио II место. 

– 26. 4. 2018. – Часови су реализовани у парку на Петом пуку. 

У Мионици је одржана Окружна смотра рецитатора. На смотри је учествовала ученица 

Александра Радовановић IV3. 

– 27. 4. 2018. – На наградном ликовном и литерарном конкурсу Дечјег савеза града 

Врања „Најлепша мама на свету, моја мама“, награђене су две ученице IV разреда: 

Сташа Кузељевић IV2, за песму „Моја мама“, освојила је II награду, а Јелена Станковић 

IV3 похвалу за креативан ликовни рад. 

– 3. 5. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива IV разреда, на коме су договорене 

мере за побољшање успеха и владања у наредном периду, направљен распоред 

контролних вежби и писмених задатка, посетама предметних настаника часовима. 

Договорено је да се у наредним данима интезивирају припреме за спортска такмичења 

и учешће у еколошкој акцији „МедоВАтура“. 

– 4. 5. 2018. – У организацији Основне школе „Владика Николај Велимировић“, 

ученици IV разреда су узели учешће у ликовном конкурсу и присуствовали еколошкој 

акцији, која је организована на реци Градац. Том приликом су три ученика примила 

награду: Лазар Јовановић, Јелена Станковић (IV1) и Лазар Грујичић (IV2). Ученици су 

награђени дипломама и књигама. 

– 9. 5. 2018. – Ученица Сташа Кузељевић IV2 је освојила II награду на конкурсу Завода 

за јавно здравље, под називом „Свака цигарета смета“. 

– 10. 5. 2018. – Ученик Лазар Грујичић IV2 је добио похвалу за песму „Четири годишња 

доба“ на 8. конкурсу за најлешу дечју љубавну песму „Песмарица“ Футог. Песма је 

уврштена и у Зборник дечјих песама „Песмарица“. Такође, на 5. Конкурсу Друштва 

учитеља Тополе, Лазар је освојио III награду за ликовни рад „Моја учитељица“. 

– 11. 5. 2018. – У школском дворишту је одржан Крос РТС-а, на коме су учествовала 44 

ученика. 

– 12. 5. 2018. – Ученица Сташа Кузељевић IV2 представљала је IV разред на 

Републичком такмичењу „Архимедес“ у Београду. Екипа Школе је освојила III место. 



 

 

 63 

– 15. 5. 2018. – На конкурсу „Сремушијада“ Друштва истраживача „Владимир Мандић 

Манда“ за ликовне радове награђени су ученици Олга Глишић IV2 (I место) и Лука 

Матијевић IV2 (III место). 

– 16. 5. 2018. – Промотивни час трубе у одељењима IV разреда одржао је Зоран 

Радовановић, професор Музичке школе „Живорад Грбић“.  

Одржана је Трибина за родитеље будућих првака „Срећан почетак желимо“. На 

Трибини су говорили директор, педагог, логопед, вероучитељ и учитељице IV разреда. 

– 17. 5. 2018. – У организацији Туристичке организације Ваљево, под покровитељством 

Министарства трговине, туризма и телекомуникације Републике Србије и Града 

Ваљева, на Дивчибарама је одржан пројекат „Доживи Дивчибаре“, где су се ученици 

кроз едукативне радионице упознали са значајем очувања животне средине. У пројекту 

је учествовало 25 ученика и водила их је учитељица Светлана Арсић. 

– 18. 5. 2018. – Ученици одељења IV3 присуствовали су Смотри рецитатора „Песниче 

народа мог“ у Центру за културу. 

У оквиру Локалног акционог плана за образовање Рома, Град Ваљево је за ученике 

ромске националности организовао једнодневни излет у Нови Сад. У пратњи Данијеле 

Јанковић, педагошког асистента, на излет су ишла три ученика IV разреда. 

У Центру за културу одржана је представа за децу„Невен“, у извођењу дечјег ансамбла 

„Абрашевић“. Представу су гледала 44 ученика. 

– 21. 5. 2018. – Одржане су „Спортске игре младих“ на терену хале „Студент“ и 

фудбалском стадиону на Петом пуку. У игри „Између две ватре“ екипа IV разреда је 

освојила I место и пласирала се на Републичко такмичење, које ће бити одржано у јулу 

у Београду. Екипа IV разреда у фудбалу је освојила 4. место. 

– 24. 5. 2018. – У холу Школе одржан је концерт у подне „Музика деци“, који је извео 

трио „Аморосо“ (чиниле су га три професорке музике у Музичкој школи „Живорад 

Грбић“ Ваљево). Присуствовало је 48 ученика. 

– 29. 5. 2018. – На ликовном и литерарном конкурсу „Свака цигарета смета“, у 

организацији Одбора за Јавно здравље Ваљево, награђен је ликовни рад ученика 

Димитрија Ерића IV2. 

– 30. 5. 2018. – Ученици IV разреда су били подршка екипама Школе на „Малим 

олимпијским играма“, које су одржаване у Шапцу. У повратку су посетили манастир 

Каону и историјски спомен комплекс у Бранковини (50 ученика). 

– 31. 5. 2018. – На конкурсу „Крв живот значи“, који је, у организацији Црвеног крста, 

расписан на нивоу Републике Србије, ученик Лазар Грујичић је освојио II место за 

песму „Крв живот значи“. Награђен је књигом у Црвеном крсту у Београду. 

– Током месеца маја сва три одељења IV разреда су учествовали у емисији 

„Нестрпљиви снови“. Том приликом је снимљен материјал који је приказан на локалној 

телевизији. 

– 5. 6. 2018. – Поводом Дана заштите животне средине предати су пластични чепови 

који су током године скупљани у еколшког акцији „Чепом до осмеха“. У акцији 

учествовали сви ученици IV разреда и њихове учитељице. 

– 7. 6. 2018. – На 10. конкурсу „Радионица баснописаца“, у организацији Задужбине 

Доситеј Обрадовић, ученик Лазар Грујичић IV2 је освојио I награду, у категорији 

„Оригинални приступ“, за басну „Вук и бува“. Награду је примио у Зоолошком врту у 

Београду. 

– 11. 6. 2018. – У холу Школе је одржана традиционална језичка приредба за ученике 

IV разреда и родитеље. Ученици старијих разреда су представили скечеве, песме и плес 

на шпанском и немачком језику. 

– 12. 6. 2018. – Одржан је састанак Стручног актива IV разреда. Договорено је да се 

среде педагошка евиденција и документација, ураде евалуације ИОП-а, извештај рада 
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актива и стручног усавршавања. Родитељи ученика су попунили анкету обавезних 

изборних предмета и другог страног језика за школску 2018/2019. годину.   

У холу Школе је изведена представа „Ко хоће да доживи чудо“, која је представљала 

завршницу пројектне наставе „Дух Десанке Максимовић и даље живи у нама“. 

Представу је реализовала учитељица Светлана Арсић и ученици одељења IV3.  

На Завршној математичкој свечаности, одржаној у Центру за културу, додељене су 

награде и похвале за постигнуте резултате на свим такмичењима из математике. 

Похвале су добили ученици Сташа Кузељевић, Уна Стефановић, Анђела Анђелковић 

(IV2) и Иван Бирташевић (IV3). 

– 14. 6. 2018. – Завршена је настава у другом полугодишту школске 2017/2018. године. 

У холу Школе је одржана „Журка за срећан крај четвртог разреда“ свих ученика IV 

разреда, заједно са својим учитељицама. 

– 15. 6. 2018. – Одржано је полагање теста након обуке наставника за примену нових 

наставних планова и програма наставе и учења, оријентисаних на исходе и писање 

пројекта за Пројектну наставу у наредној школској години (све учитељице Стручног 

актива IV разреда). 

– 28. 6. 2018. – Одржани су родитељски састанци, на којима је саопштен успех ученика 

и подељене су књиге одличним ученицима и похвале за постигнуте успехе. Ученици 

одељења IV2 су у Свечаној сали Школе извели приредбу за родитеље. 

 

– Током године, учитељице Стручног актива IV разреда су посетиле по 10 часова 

својих колега.  

– Такође, присуствовале су промоцијама нових уџбеника издавачких кућа „Klett“, 

„Нови логос“, „Фреска“, „БИГЗ“, „Едука“, „Кућа знања“. 

Стручно усавршавање у установи 

– Учитељице IV разреда су реализовале пет радионица за предшколце Града Ваљева. 

– 19. 9. 2017. – Трибина за родитеље, на тему „Изазови родитељства“, које је одржао 

Момчило Степановић, учитељ из Београда, у свечаној сали Школе. 

– 25. 9. 2017. – Наставничко веће – Презентација „Да ли ваша школа користи највише 

од дигиталних технологија – SELFIE“. Презентацију је извео Ђорђије Бубања, 

наставник техничког и информатичког образовања. 

– 15. 11. 2017. – У свечаној сали Школе одржано је предавање на тему насиља, који је 

реализовала Зорица Милић, педагог Школе. 

– 16. 5. 2018. – Трибина за родитеље будућих првака „Срећан почетак желимо“, у коме 

су учествовале учитељице IV разреда. 

Стручно усавршавање ван установе 

– 5. 12. 2017. – „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног 

размишљања“, (СУРС Београд), у Ваљеву, 20 сати (Јасмина Стојановић, Светлана 

Арсић). 

– 10. 3. 2018. – „Како помоћи ученицима са проблемима у понашању“ (Регионални 

центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице), 8 сати, у Мионици 

(Јасмина Стојановић, Светлана Арсић). 

– 10. 3. 2018. – „Рецитовање, доживљено читање – стваралачки чин; Књижевно-говорна 

анализа; Рад са даровитим ученицима; Ауторство рецитатора.“ (Регионални центар за 

професионални развој запослених у образовању, Ужице), 8 сати, у Мионици (Мирјана 

Беговић) 

– 20. 3. 2018. – „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног 

размишљања“, (СУРС Београд), у Ваљеву, 20 сати (Мирјана Беговић). 
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– 12 – 13. 5. 2018. – „Обука наставника за примену нових наставних планова и програма 

наставе и учења“, у Ваљеву, 2 дана (Јасмина Стојановић, Светлана Арсић, Мирјана 

Беговић). 

– 19 – 20. 5. 2018. – Програм обуке наставника основне школе, први циклус за 

остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења 

– 16 – 17. 6. 2018. – „XXXII Сабор учитеља Србије –Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних искустава“ (СУРС Београд), 2 бода, у Београду (Јасмина 

Стојановић, Светлана Арсић, Мирјана Беговић). 

– 23. 6. 2018. – „Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу ʻПокренимо сеʼ“ 

(Удружење гружанских учитеља, Кнић), 6 сати, у Книћу (Јасмина Стојановић, Светлана 

Арсић). 

– 26. 6. 2018. – „Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“ 

(Центар за инструктивне комуникације у образовању „Координата“ Београд), 16 сати, у 

Ваљеву (Јасмина Стојановић, Светлана Арсић, Мирјана Беговић). 

Радови презентовани на стручним скуповима 

– 17. 6. 2018. – „XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава“, рад „Твоје тело“ (Мирјана Беговић). 

– 23. 6. 2018. – „Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу ʻПокренимо сеʼ“, 

рад „Дух Десанке Максимовић живи и даље у нама“ (Светлана Арсић). 
Радови публиковани у електронском Зборнику акредитованог републичког 

стручног скупа учитеља: 

– 17. 6. 2018. – „XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава“, Београд, радови „Твоје тело“ и „Дидактичка 

средства у инклузији“ (Мирјана Беговић). 

– 23. 6. 2018. – „Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу ʻПокренимо сеʼ“, 

Кнић, рад „Дух Десанке Максимовић живи и даље у нама“ (Светлана Арсић). 

3.5.6. Продужени боравак 

 Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима од I до IV 

разреда и представља могућност да ученици, поред основне наставе, буду у школи још 

један део дана, док су им родитељи на послу. Отворен је пре четрнаест година, као 

одговор на потребе запослених родитеља који немају друге могућности за збрињавање 

деце, пошто су њихове школске обавезе краће од радног времена родитеља. Сам рад у 

продуженом боравку усклађен је са васпитно-образовним задацима у редовној настави. 

У Продуженом боравку раде два учитеља. 

 Током школске 2017/2018. године у Продуженом боравку су радиле учитељице 

Биљана Сеничић и Тања Селаковић. 

 Рад у Продуженом боравку се одвијао у две смене (I и III разред, II и IV разред). 

Структура васпитне групе је била: I разред – 33 ученика, II разред – 29 ученика, III 

разред – 9 ученика и IV разред – 2 ученика. 

 Радно време у Продуженом боравку било је од 8.00 до 16:00 часова. 

Преглед и врсте активности у Продуженом боравку 

1. Израда домаћих задатака 

2. Обнављање научених садржаја и провера 

3. Рад на припремљеном материјалу (вежбање) 
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Слободно време у Продуженом боравку 

1. Јутарња гимнастика 

2. Гледање ТВ емисија и цртаних филмова по избору 

3. Слушање одабране музике 

4. Игре по избору ученика (у школском дворишту, сали за физичко и у боравку) 

5. Друштвене игре, цртање, уређење паноа, радионице, шах 

6. Koришћењекомпјутра – игрице, музика, филмови итд. 

Слободне активности у Продуженом боравку 

1. Игре без граница (сваки дан) 

2. Оловка пише срцем (понедељак – четвртак) 

3. Шарам – стварам (понедељак – петак) 

4. Језичка радионица (среда – посета школској библиотеци) 

5. Мала школа великих ствари (уторак – четвртак) 

6. Певам, плешем, глумим (уторак – петак) 

 Ученици који су ишли у Продужени боравак редовно су пратили све активности 

и манифестације које су се одвијале у Школи. Реализоване су следеће активности: 

Планирање и организовање рада у Продуженом боравку 

– 1. 9. 2017. –  „Добро дошли прваци“, израда паноа. 

– 3. 9. 2017. – Састанак Стручног већа млађих разреда. 

– 5. 9. 2017. – Спортски дан. 

– 5. 9. 2017. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 9. 9. 2017. – У школском дворишту, у 18 часова, одржан је забавни програм „Журка за 

нови почетак“. У програму су учествовали ученици свих разреда. Поред ученика 

Школе, учествовали су и Плесни клуб „Лагуна“, Карате клуб „КК 014“, балетска група 

„ Студио М“. 

– 11. 9. 2017. – Родитељски састанак за родитеље чија деца долазе у Продужени 

боравак. 

– 12. 9. 2017. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 25. 9. 2017. – Наставничко веће – Презентација „Да ли ваша школа користи највише 

од дигиталних технологија – SELFIE“. Презентацију је реализовао Ђорђије Бубоња, 

наставник техничког и информатичког образовања. 

–25. 9. 2017. – Радове за ликовни конкурс „Градимо мостове међу генерацијама за 

радост сваког детета“, поводом обележавања Дечје недеље, радили су и ученици 

Продуженог боравка. 

– 26. 9. 2017. – Обележен је Дан чистих планина, израдом паноа. 

– 29 . 9. 2017.  – Општи родитељски састанак. 

Предавање за родитеље ученика, под називом „Изазови родитељства“, у Свечаној сали 

Школе одржао је Момчило Степановић. 

– Планирани су и одржани родитељски састанци. Родитељи су упознати са Календаром 

рада Школе, кућним редом Школе. Обавештени су о потребној опреми и прибору, 

наставним и ваннаставним активностима и о могућностима збрињавања ученика у 

Продуженом боравку. Такође су обавештени о наставку сарадње са логопедом и 

стоматологом у Школи. Изабрани су представници у Савету родитеља. 

– Током септембра припремљена је и комплетирана школска документација и 

евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ. У сарадњи са осталим 

учитељима, направљен је план активности за обележавање Дечје недеље. У Школи је 

подељена понуда дечје штампе за заинтересоване ученикe. 
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– 2. 10. 2017. – Уређен је школски пано поводом Дечје недеље, под називом „Дечја 

игра“. 

– 2. 10. 2017. – За све ученике Школе организован је спортски дан на базенима СРЦ 

„Петница“. 

– 2. 10. 2017. – Поводом Дечје недеље, организована је хуманитарна акција „Друг другу 

– Буди хуман“. 

– 4. 10. 2017. – Спортске игре у оквиру Дечје недеље одржане су у хали „Студент“. 

– 7. 10. 2017. – Одржан је хуманитарни крос „За срећније детињство“. 

– 10. 10. 2017. – Одржан је угледни час „Научили смо о рекама, језерима и бањама“из 

предмета Природа и друштво. 

– 16. 10. 2017. – Израдом радова за ликовни конкурс „Дан здраве хране“ обележен је 

овај дан и украшен пано. 

– 17. 10. 2017. – Ученици су у Центру за културу гледали еколошку представу. Поука 

представе била је да треба чувати и планету. 

– 18. 10. 2017. – Одржано је предавање за ученике посвећено Дану здраве хране, под 

слоганом „Храни се правилно и буди здрав“. Предавање су одржале Славица 

Филиповић, из Патронажне службе Дома здравља Ваљево, и Зорица Јовановић, из 

Црвеног крста Ваљева. 

– 20. 10. 2017. – Реализована је планинарска акција „Повленским стазама здравља“, у 

сарадњи са планинарским друштвом „Повлен“. 

– 25. 10. 2017. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

Стиже јесен, ученички радови украсили су школски пано. 

– 8. 11. 2017. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 14. 11. 2017. – Одржани су родитељски састанци поводом првог класификационог 

периода. Tематско предавање „Активно слушање“ за родитеље ученика II разреда 

реализовала је Зорица Милић, педагог Школе. Затим су учитељице у својим 

учионицама реализовале родитељске састанаке. 

– 15. 11. 2017. – У Основној школи „Владика Николај Велимировић“ одржан је 

Математички квиз, на коме су учествовали и ученици који долазе у Продужени 

боравак. 

– 20. 11. 2017. – Ученици Продуженог боравка урадили су пано на тему „Мој друг“. 

– 21.11. 2017. – Учитељи су присуствовали Округлом столу, чији је гост био Мирослав 

Марковић, саветник координатор за предмет физичко васпитање у Заводу за 

унапређење образовања и васпитања. 

– 29. 11. 2017. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 1. 12. 2017. – Сви ученици Продуженог боравка гледали су еколошку представу „Ko 

то тамо прља“ у Свечаној сали Школе. 

– 4. 12. 2017. – Актив II разреда је, у кабинету техничког образовања, припремио 

тематски дан под називом „Зимске слике – Десанка Максимовић“, коме су 

присуствовали и ученици Продуженог боравка са својим учитељицама. 

– 6. 12. 2017. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 13. 12. 2017. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 25. 12. 2017. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

Кићење новогодишње јелке и прављење новогодишњих украса. 

– 26. 12. 2017. – Израда новогодишњих честитки. 

– 27. 12. 2017. – Урађен је новогодишњи пано „Новогодишња бајка“ и направљена је 

јелка од рециклираног материјала. Јелка је украшена рециклираним пахуљицама, од 

којих је свака носила име једног ђака Продуженог боравка. Сви радови били су 

изложени на паноу код главних улаза у Школу. 
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– 28. 12. 2017. – Новогодишњи базар – продаја ученичких радова. Била је то заједничка 

хуманитарна акција ученика са посебним потребама и ученика из Продуженог боравка. 

Циљ хуманитарне акције је био прикупљање средстава за куповину прибора ученицима 

са посебним потребама. 

– 29. 12. 2017. – Ученици из Продуженог боравка су гледали представу „Потрага за 

Деда Мразом“ у Свечаној сали Школе, коју су извели ученици одељења IV2. 

– 29. 12. 2017. – Новогодишња журка. 

– 10. 1. 2018. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 16. 1. 2018. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 23. 1. 2018. – Свети Сава – школска слава. Тим поводом је урађен пано. 

– 26. 1. 2018. – Ученици III разреда, у сарадњи са Јованом Новитовићем, вероучитељем, 

реализовали су заједнички час на тему „Свети Сава – лик и дело“, где су присуствовали 

и ученици Продуженог боравка. 

– 27. 1. 2018. – Oбележена је школска слава Свети Сава. Тог дана свештеник Драгомир 

Јовановић освештао је славско жито. Резању славског колача присуствовао је Владика 

Милутин. Сви ученици, на нивоу својих одељења, одржали су час посвећен Светом 

Сави. 

– 30. 1. 2018. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 1 – 12. 2. 2018. –За ученике је трајао зимски распуст. 

– У току фебруара интензивиране су припреме ученика за такмичење из математике и 

рецитовања. 

– 22. 2. 2018. – „Зимске радости“ и „Веселе пахуљице“ красиле су наше паное. 

– 5. 3. 2018. – Дан жена у Продуженом боравку обележен је израдом радова и 

уређивањем паноа на тему „Моја мама“. 

– 10. 3. 2018. – Учитељи Школе присуствовали су XXXIII зимским сусретима учитеља 

Србије у организацији Друштва учитеља Мионица. 

– 13. 3. 2018. – Одржано је Школско такмичење рецитатора 

– 15. 3. 2018. – Одржано је међународно математичко такмичење „Кенгур“. 

– 19. 3. 2018. – Урађени су радови и украшен школски пано поводом Дана школе. 

– 20. 3. 2018. – Поводом Дана школе одржана је Шеширијада ученика млађих разреда у 

Холу Школе, под називом „Мој пролећни шеширић“. 

– 22. 3. 2018. – Обележен је Дан Школе свечаном приредбом у холу Школе. 

– 25. 3. 2018. – Обележен је Светски дан књиге. 

– 30. 3. 2018. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 5. 4. 2018. – Ученици су учествовали у уређењу ускршњег паноа. 

– 7. 4. 2018. – Ученици су обележили Светски дан здравља уређењем паноа. 

– 11. 4. 2018. – „Пролеће у мом град“,сређивање паноа. 

– 11. 4. 2018. – Присуство представљању нових уџбеника Издавачке куће „Нови Логос“ 

за I разред. 

– 17. 4. 2018. – Учитељице из Продуженог боравка, заједно са децом, присуствовале су 

угледном часу „Твоје тело“, који је припремила и реализовала учитељица Мирјана 

Беговић IV2. 

– 18. 4. 2018. – Стручно веће млађих разреда. 

– 19. 4. 2018. – Присуство представљању нових уџбеника за I разред Издавачке куће 

„Клет“ и презентацији приручника за основну школу „Граматика српског језика од 1. 

до 4. разреда основне школе“. 

– 21. 4. 2018. – Дежурство на Опшинском такмичењу из саобраћаја. 

– 23. 4. 2018. – Присуство представљању нових уџбеника Издавачке куће „Фреска“. 

– 24. 4. 2018. – Дружење са гостом песником Николом Стојановић у Свечаној сали 

Школе. Одржан је књижевни час. Били су присутни сви ученици. 
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– 25. 4. 2018. – Радионица за предшколце „Слово, глас, слог, реч“. 

– У току месеца маја и јуна спремана је заједничка приредба предшколаца и ученика из 

Продсуженог боравка. 

– 4. 5. 2018. – Израда паноа „Стигао је мај у мој крај“. 

– 7. 5. 2018. – Актив учитеља присуствовао је представљању нових уџбеника Издавачке 

куће „Наша кућа знања“.  

– Током месеца маја ученици су имали припреме за Мале олимпијске игре. 

– 10. 5. 2018. – Одржане су квалификације за Мале олимписке игре. Ова манифестација 

је одржана у хали „Студент“ у Ваљеву. 

– 11. 5. 2018. – Крос у школском дворишту „Истрчи стазу“, атлетска манифестација 

РТС-а 

– 18. 5. 2018. – Присуство и учествовање учитеља на Трибини за родитеље будућих 

првака. 

– 21. 5. 2018. – Одржане су Спортске игре младих на спортском терену „Студент“. 

– 23. 5. 2018. – У холу Школе је одржан концерт триа „Аморосо“, у оквиру пројекта 

„Музика деци“. Ученици су уживали у инструменталном извођењу. 

– 30. 5. 2018. – Одржано међуокружно такмичење „ Мале олимпијске игре“ у Шапцу, у 

хали спортова „Зорка“. 

– 1. 6. 2018. – „Лето – најлепше годишњее доба“, сређивање паноа. 

– 9. 6. 2018. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 11. 6. 2018. – Учитељице и ученици из Продуженог боравка присуствовали су 

угледном часу „Додирни љубав кроз осећања испуњена емоцијама“, који су 

припремиле и реализовале Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, наставнице српског 

језика. 

– 11. 6. 2018. – Завршена је хуманитарна акција сакупљања пластичних чепова „Чепом 

до осмеха“, у којој су учествовали сви ученици Школе. 

– 12. 6. 2018. – Ученици из Продуженог боравка присуствовали су представи „Ко хоће 

да доживи чудо“, коју су припремили и реализовали ученици IV разреда. 

– 14. 6. 2018. – Одржана је заједничка приредба предшколаца и ученика из Продуженог 

боравка. Ученици су реализовали акциону причу „Веселица“ и драмски текст „Слога 

кућу гради“. 

– 15. 6. 2018. – Седница стручног већа за разредну наставу. 

– 16 – 17. 6. 2018. – Присуство на XXIII Сабору учитеља у Београду. 

– 23. 6. 2018. – Присуство на Сабору гружанских учитеља. 

– 25. и 26. 6. 2018. – Присуство семинару „Дијагностика, превенција и отклањање 

узрока школског неуспеха у школском учењу“. 

– Током школске 2017/2018. године континуирано су вођени индивидуални родитељски 

састанци и разговори. Родитељи су добијали информације и савете о напредовању и 

постигнућима своје деце. Евиденција о посетама је забележена у дневнику. 

Информације су објављиване и на сајту Школе и на фејсбук страници. 

Стручно усавршавање 

– 19. 9. 2017. – Присуствовао  предавању „Изазови родитељства“, Момчило Стеpановић 

– 21. 9. 2017. – Електронско самовредновање „SELFIE”, предавање 

– 2. 10. 2017. – „Примена selfie инструмената“, пилот пројекат ,попуњанање онлајн 

анкете  

– 1. 11. 2017. – „Говор и моторика“, предавање на родитељском састанку, Светлана 

Матић, логопед 

– 14. 11. 2017. – „Активно слушање“, Зорица Милић, предавање 
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– 21. 11. 2017. – Присуство Округлом столу, чији је гост био Мирослав Марковић, 

саветник координатор за предмет физичко васпитање у Заводу за унапређење 

образовања и васпитања 

– 4. 12. 2017. – „Зимске слике“ Десанка Максимовић, присуство угледном часу 

– 4 – 5. 12. 2017. – „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног 

размишљања“, Ранко Рајовић 

– 13. 12. 2017. – „Еразмус плус“, извештај Светлане Арсић, присуство 

– 26. 12. 2017. – Закон о основама система образовања, Ана Савковић, присуство 

– 26. 12. 2017. – Презентација дидактичког материјала, Светлана Матић и Мирјана 

Лукић, присуство 

– 26. 1. 2018. – „Свети Сава – лик и дело“,тематски дан, присуство 

– 10. 3. 2018. – Ефикасно дисциплиновање – приступ и технике 

– 10. 3. 2018. – Присуство учитеља на XXXIII зимским сусретима учитеља Србије у 

организацији Друштва учитеља Мионица 

– 11. 4. 2018. – Присуство представљању нових уџбеника за 1. разред Издавачке куће 

„Нови Логос“ 

– 17. 4. 2018. – „Твоје тело“, угледни час 

– 19. 4. 2018. – Присуство представљању нових уџбеника за 1. разред Издавачке куће 

„Клет“ и презентацији приручника за основну школу „Граматика српског језика од 1. 

до 4. разреда основне школе“ 

– 23. 4. 2018. – Присуство представљању нових уџбеника Издавачке куће „Фреска“ 

– 25. 4. 2018. – Радионица за предшколце „Слово, глас, слог, реч“, реализатори 

радионице 

– 7. 5. 2018. – Присуство представљању нових уџбеника Издавачке куће „Наша кућа 

знања“ 

– 18. 5. 2018. – Присуство и учествовање  на Трибини за родитеље будућих првака 

– 11. 6. 2018. – Присуство угледном часу „Додирни љубав кроз осећања испуњена 

емоцијама“, који су организовале и реализовале Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, 

наставнице српског језика 

–16 – 17. 6. 2018. – Присуство на  XXIII Сабору учитеља у Београду 

– 23. 6. 2018. – Присуство на Сабору гружанских учитеља 

– 25 – 26. 6. 2018. – Присуство семинару „ Дијагностика, превенција и отклањање 

узрока школског неуспеха у школском учењу ученика“.   

3.6. Стручни тимови 

3.6.1. Тим за стручно усавршавање 

 Чланови Тима за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у 

школској 2017/2018 години били су: Биљана Тодоровић, професор музичке културе – 

координатор, Зорица Милић, педагог, Ана Савковић, директор Школе, Марина 

Ковачевић, професор разредне наставе. Тим је током школске године пратио и 

евидентирао стручно усавршавање свих запослених наставника и стручних сарадника и 

на тромесечном нивоу извештавао директора о развоју стручног усавршавања и 

остваривању личног плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. На 

основу правилника о стручном усавршавању, прикупљени су и евидентирани докази о 

стручном усавршавању. Утврђено је да су обухваћени различите области и нивои 

реализованих активности које доприносе развоју компетенција (К1, К2, К3, К4) 

наставника и стручних сарадника. 

 У току школске 2017/2018. године реализовани су следећи облици стручног 

усавршавања: 
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 Септембар 

У установи 

– 7. 9. 2017. – Угледни час из српског језика, на тему ,,Форме изражавања“(VII разред) 

– Љиљана Павловић (10 бодова). 

–7. 9. 2017. – Угледни час на тему ,,Савремено домаћинство и породица“(ученици VII 

разреда који похађају изборни предмет Домаћинство) – Бранка Старчевић (10 бодова) 

– 19. 9. 2017. – Предавање на тему ,,Изазови родитељства“ – Славица Глишовић, 

Слободанка Ашковић, Марина Ковачевић, Тања Селаковић, Биљана Сеничић, Милена 

Миловановић, Драгана Кузмановић, Јасмина Стојановић, Новка Мосуровић Андрић, 

Јелена Димитријевић, Виолета Кењић (по 2 бода); Светлана Арсић, као организатор 

предавања,10 бодова. 

– 20. 9. 2017. – Предавање на тему ,,Насиље“ – Јасмина Стојановић (2 бода за 

присуство). 

– 20. 9. 2017. – Извештај са семинара на састанку Актива немачког језика – Ивана 

Вујић, Душица Рајевац, Катарина Живковић (по 1 бод). 

– 21. 9.2017. – Презентација пилот пројекта ,,Електронско самовредновање – СЕЛФИ“ – 

сви чланови Наставничког већа (по 1 сат). Реализатор Ђорђије Бубања – 5 бодова. 

– 23. 9.2017. – Поетски час на немачком језику посвећен Десанки Максимовић – Ивана 

Вујић (2 бода). 

– 25. 9. 2017. – Обука ,,Примена СЕЛФИ инструмената“ – чланови Наставничког већа 

(по 2 бода). Обуку је реализовао Ђорђије Бубања (8 бодова). 

– 26. 9. 2017. – Предавање на тему ,,Полиција у служби грађана“ – Зорица Томић, 

Мирјана Лукић, Биљана Тодоровић, Јована Милић, Милосав Милић, Рајна Бранковић, 

Радмила Ђуровић (по 2 бода). 

– 27. 9. 2017. – Састанак Друштва учитеља – Марина Ковачевић (2 бода). 

– 27. 9. 2017. – Предавање на тему ,,Болести зависности“ – Вања Анђелковић, Мирјана 

Лукић (по 2 бода). 

Ван установе 

– 8. 9. 2017. – Радионица за васпитаче – Биљана Тодоровић (2 бода). 

– 14. 9. 2017. – Амбијентална настава ,,Планинска авантура – Мравињци“ – Новка 

Мосуровић Андрић (20 бодова). 

– 16. 9. 2017. – Семинар ,,Облици рада у настави немачког језика“ – Ивана Вујић, 

Душица Рајевац (по 8 бодова) 

– 16. 9. 2017. – Обука запослених у образовању за примену програмских садржаја из 

предмета физичко и здравствено васпитање – Бранко Јовановић (8 сати). 

– 22 – 24. 9. 2017. – VI научно-стручна конференција за васпитаче Бапта, Сарајево – 

Биљана Тодоровић, презентатор стручног рада (3 зелена бода), објављен рад у 

Зборнику радова VI научно-стручне конференције за васпитаче ,,Дете у свету музике“ 

Бапта, Сарајево (40 бодова). 

– 26. 9. 2017. – Европски Дан језика – Београд, радионице у европским културним 

центрима – Ивана Вујић. 

– 30. 9. 2017 – Семинар ,,Електронски портфолио наставника и ученика“ – Небојша 

Тодоровић, Љубомир Радовић (по 8 бодова) 

 Октобар 

У установи 

– 2. 10. 2017. – Обука ,,Примена селфи инструмената“ – Марина Ковачевић, Новка 

Мосуровић-Андрић, Горанка Лучић, Светлана Матић, Рајна Бранковић, Јована Милић, 

Љубомир Радовић, Тања Селаковић, Милена Миловановић, Биљана Сеничић, Јелена 
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Димитријевић, Драгана Кузмановић, Јасмина Стојановић, Виолета Кењић, Светлана 

Арсић, Слободанка Ашковић, Славица Глишовић (по 2 бода). 

– 10. 10. 2017. – Угледни час из Природе и друштва, на тему ,,Научили смо о рекама, 

језерима и бањама Србије“ (IV разред) – Тања Селаковић (10 бодова). 

– 11. 10. 2017. – Састанак Друштва учитељ, Марина Ковачевић (2 бода). 

– 16. 10. 2017. – Угледни час на тему ,,Дани хлеба“ (III разред) – Новка 

МосуровићАндрић (10 бодова). 

– 16. 10. 2017. –Угледни час на тему ,,Сабирање и одузимање целих бројева, кроз игру 

са елементима рукомета“ (математика и физичко васпитање) – Марија Вуковић, Весна 

Ивановић (по 10 бодова) 

Ван установе 

– 3. 10. 2017. – Тематски дан у Основној школси „Андра Савчић“, аутор Сузана 

Јаневска (20 бодова). 

– 5 – 7. 10. 2017. – Конференција наставника немачког језика Западног Балкана – 

Душица Рајевац (14 сати). 

– 20. 10. 2017. – Амбијентална настава ,,Повленским стазама здравља“ – Новка 

Мосуровић-Андрић (20 бодова). 

– 21 – 22. 10. 2017. – Обука ,,Настава програмирања у V и VI разреду“ – Ђорђије 

Бубања, Жикица Симић (по 6 сати). 

– 25. 10. 2017. – Састанак мреже Регионалног ИОП-а – Новка Мосуровић Андрић, 

презентатор (6 бодова). 

 Новембар 

У установи 

– 1. 11. 2017. – Предавање на тему ,,Говор и моторика“ – Горанка Лучић Калембер, 

Јелена Павловић, Валентина Савић, Јелена Димитријевић, Биљана Сеничић, Тања 

Селаковић, Славица Глишовић (по 2 бода); Светлана Матић – реализатор (5 бодова). 

– 1. 11. 2017. – Извештај са конференције за наставнике немачког језика Западног 

Балкана – Катарина Живковић, Ивана Вујић, Душица Рајевац (по 2 бода). 

– 3. 11. 2017. – Извештај о ПСУ за наставнике немачког језика – Ивана Вујић, Душица 

Рајевац, Катарина Живковић (по 2 бода). 

– 14. 11.2017. – Предавање на тему ,,Активно слушање“ – Новка Мосуровић Андрић, 

Слободанка Ашковић, Марина Коваћевић, Виолета Кењић, Драгана Кузмановић, 

Милена Миловановић (по 2 бода). 

– 14. 11. 2017. – Презентација на тему ,,Законска регулатива за ученике по ИОП-у – сви 

чланови Наставничког већа (по 2 бода), аутор Новка Мосуровић Андрић (5 бодова). 

– 15. 11. 2017. – Предавање на тему ,,Превенција насиља“ – Светлана Арсић, Јасмина 

Стојановић, Мирјана Беговић (по 2 бода). 

– 20. 11. – Предавање на тему ,,Контрола беса“ – Зорица Томић, Мирјана Лукић, 

Биљана Тодоровић (по 2 бода) 

– 21. 11. 2017. – Супервизија имплементације програма ,,Покренимо нашу децу“ – 

Јасмина Стојановић, Мирјана Беговић (по 2 бода). 

– 22. 11. 2017. – Предавање на тему ,,Депресија“ – Вања Анђелковић (2 бода). 

– 23. 11. 2017. – Предавање на тему ,,Контрола беса“ – Радмила Ђуровић, Рајна 

Бранковић, Љиљана Павловић, Јована Милић, Милосав Милић, Тања Селаковић, Јелена 

Димитријевић, Биљана Сеничић (по 2 бода). 

Ван установе 

– 4. 11. 2017. – Семинар ,,Историја између науке имита“ – Зорица Томић (8 сати). 

– 4. 11. 2017. – Семинар ,,Plan Less, TeachMore“ – Вања Анћелковић (2 зелена бода). 
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– 4. 11. 2017. – Обука ,,Настава програмирања за пети и шести разред“ – Ђорђије 

Бубања (6 бодова). 

– 7. 11. 2017. – Састанак секције наставника информатике и рачунарства Србије – 

Ђорђије Бубања, Жикица Симић (по 2 бода) 

– 22. 11. 2017 – Радионица ,,Еразмус плус пројекти“ – Новка Мосуровић Андрић, 

Светлана Арсић (по 2 бода). 

– 25. 11. 2017 – Семинар ,,Вредновање образовно-васпитног процеса“ – Биљана 

Тодоровић (6 сати). 

– 25. 11. 2017. – Обука ,,Техника и технологија за пети разред“ – Ђорђије Бубања, 

Жикица Симић, Небојша Тодоровић (по 8 бодова). 

– 28. 11. 2017. – Презентација ,,Закон о основама система образовања и васпитања деце 

која раде по инклузији“ – Новка МосуровићАндрић (5 бодова). 

 Децембар 

У установи 

– 4. 12. 2017. – Тематски дан ,,Сликарка зима“ (III разред) – Новка Мосуровић Андрић, 

Јасмина Стојановић, Мирјана Беговић (по 20 бодова). 

– 13. 12. 2017. – ,,Еразмус плус“ – извештај реализовале Светлана Арсић и Новка 

Мосуровић Андрић (по 5 бодова); Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, 

Јасмина Стојановић, Мирјана Беговић (по 2 сата). 

– 15. 12. 2017. – Тематски час у V разреду ,,Зимско јутро Војислав Илић“ (српски језик, 

ликовна култура) – Љиљана Павловић, Мирјана Лукић (по 6 бодова). 

– 26. 12. 2017. – Предавање ,,Закон о основама система образовања и васпитања“ – 

Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Новка Мосуровић-Андрић, Јасмина 

Стојановић, Мирјана Беговић, Јован Новитовић (по 2 сата). 

– 26. 12. 2017. – Представљање дидактичког материјала – сви чланови Наставничког 

већа (по 2 бода); реализатори Светлана Матићи, Мирјана Лукић (по 5 бодова). 

Ван установе 

– 2 – 3. 12. 2017. – Семинар ,,НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног 

размишљања“ – Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић, Милена Миловановић, 

Слободанка Ашковић, Драгана Кузмановић, Јасмина Стојановић, Ана Савковић, Тања 

Селаковић (по 21 сат). 

– 2 – 3. 12. 2017. – ,,НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног 

размишљања“ – Милена Миловановић, Јасмина Стојановић (по 20 сати). 

– 5. 12. 2017. – Презентација стручног рада ,,Кроз музику и игру до логичко-

математичких сазнања“ на активу васпитача ПУ ,,Милица Ножица“ Ваљево – Биљана 

Тодоровић (2 бода). 

– 9. 12. 2017. – Семинар ,,Стандарди постигнућа и наставни програми као главне 

смернице за обликовање наставе страних језика“ – Катарина Живковић, Ивана Вујић, 

Оливера Продановић, Вања Анђелковић (по 8 сати) 

– 15. 12. 2017. – Семинар ,,Школске библиотеке у 21. веку“ – Драган Павловић, Слађана 

Ранковић (по 8 сати). 

– 16. 12. 2017. – Припрема за конкурс – Новка Мосуровић Андрић (2 бода). 

– 23. 12. 2017. – ,,Креативна употреба уџбеника у настави страних језика“ – Оливера 

Продановић (8 сати). 

 Јануар 

У установи 

– 5. 1. 2018. – Планирање и учешћеу пројекту ,,Покренимо нашу децу“ – Новка 

Мосуровић-Андрић, Јасмина Стојановић (10 бодова). 
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– 19. 1. 2018. – Тематски час у VII разреу ,,Стара породична кућа – Павле Угринов“ 

(српски језик, ликовна култура) – Љиљана Павловић, Мирјана Лукић (по 6 бодова). 

– 26. 1. 2018. – Тематски угледни дан ,,Свети Сава – лик и дело“ (III разред) – Милена 

Миловановић, Слободанка Ашковић, Јован Новитовић, Слађана Ранковић (по 20 сати). 

 Фебруар 

Ван установе 

– 1. 2 – 2. 3. 2018. – On-line обука ,,Блог, твитер и фејсбук у настави“ – Мирјана 

Смоловић (30 сати). 

– 23. 2. 2018. – Представљање пројекта ,,Покренимо нашу децу“ – Бранко Јовановић. 

– 25. 2. 2018. – Облици рада у настави немачког језика – Ивана Вујић, Душица Рајевац 

(по 8 сати) 

 Март 

У установи 

– 14. 3. 2018. – Радионица за децу предшколског узраста ,,Пролеће“ – Мирјана Лукић (2 

бода). 

– 22. 3. 2018. – Израда декоративног платна – Мирјана Лукић (10 бодова). 

– 30. 3. 2018. – Тематски дан у VII разреду ,,Северна Америка“, (историја, географија, 

музичка култура, ликовна култура) – Зорица Томић, Милосав Милић, Биљана 

Тодоровић, Мирјана Лукић (по 20 бодова). 

– 30. 3. 2018. – Презентација уџбеника Издавачке куће „БИГЗ“ – Милена Миловановић, 

Слободанка Ашковић (по 1 бод). 

Ван установе 

– 5. 3. – 9. 4.2018. – On-line обука ,,Школски електронски часопис у служби 

креативности ученика“ – Мирјана Смоловић (35 сати). 

– 10. 3. 2018. – Зимски сусрети учитеља Србије – учитељи (по 8 сати). 

– 10. 3.2018. – Семинар,,Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике“ Милена 

Миловановић, Слободанка Ашковић, Јасмина Стојановић (по 8 сати). 

– 10. 3. 2018. – Семинар ,,Рецитовање, доживљено читање – стваралачки чин; 

Књижевно говорна анализа; Рад са даровитим ученицима; Ауторство рецитатора“ – 

Новка Мосуровић Андрић, Мирјана Беговић (по 8 бодова). 

– 14. 3. 2018. – Радионица за васпитаче и децу предшколског узраста ,,Музиком до 

математике“ – Биљана Тодоровић (2 бода). 

– 14. 3. 2018. – Презентација уџбеника „Дата статус“ – Ивана Вујић, Душица Рајевац 

(по 1 бод). 

– 18 – 20. 3. 2018. – ,,НТЦ – систем учења кроз развој креативног и функционалног 

размишљања“ – Новка Мосуровић Андрић, Мирјана Беговић (по 20 бодова). 

– 20 – 21. 3. 2018. – Програм обуке наставника Основне школе, први циклус за 

остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења – 

Новка Мосуровић Андрић, обука за водитеља (16 сати). 

– 23 – 25. 3. 2018. – Обука на тему ,,Наставници као носиоци квалитетног образовања за 

сву децу“ – Новка Мосуровић Андрић (24 бода). 

 Април 

У установи 

– 1. 4. 2018. – Дежурство на Окружном такмичењу из физике – Сузана Јаневска (1 бод). 

– 2. 4. 2018. – Евалуација уџбеника ,,Свет око нас 1“ Издавачке куће „БИГЗ“ – Новка 

Мосуровић Андрић (10 бодова). 

– 11. 4. 2018. – Презентација уџбеника Издавачке куће ,,Логос“ – Биљана Тодоровић, 

Радмила Ђуровић, Мирјана Смоловић, Рајна Бранковић, Мирјана Лукић(по 1 бод). 
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– 13. 4. 2018. – Презентација уџбеника Издавачке куће ,,Бигз“ – Биљана Тодоровић, 

Радмила Ђуровић, Сузана Јаневска, Рајна Бранковић, Мирјана Лукић (по 2 бода). 

– 14. 4. 2018. – Април – мај онлајн семинар ,,Примена општих стандарда постигнућа“ – 

Ивана Вујић (16 сати). 

– 16 – 27. 4. 2018. – Менторски рад са студентом на пракси – Слободанка Ашковић (10 

бодова). 

– 17. 4.2018. – Угледни час ,,Твоје тело“ – Мирјана Беговић, реализатор (20 бодова); 

присуствовали: Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Јасмина Стојановић (по 2 

бода). 

– 18. 4. 2018. – Предавање ,,Образовање за 21. век“ – Рајна Бранковић (по 2 бода). 

– 19. 4. 2018. – Презентација уџбеника Издавачке куће ,,Клет“ – Душица Рајевац, 

Радмила Ђуровић, Сузана Јаневска, Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, 

Мирјана Смоловић, Рајна Бранковић(по 1 сат). 

– 19. 4. 2018. – Презентација граматика из српског језика за основну школу Издавачаке 

куће „ЈРЈ Мој издавач“; Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Слађана 

Ранковић, Ана Савковић, Славица Глишовић (по 1 бод). 

– 19. 4. 2018. – Тематски дан ,,Да научим да знам – слаткиши не“ – Новка Мосуровић 

Андрић (20 бодова). 

– 23. 4. 2018. – Презентација уџбеника Издавачке куће ,,Фреска“ – Сузана Јаневска (1 

сат). 

– 24. 4. 2018. – Презентација уџбеника Издавачке куће ,,Едука“ – Радмила Ђуровић, 

Сузана Јаневска, Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Рајна Бранковић, 

Мирјана Лукић (1 сат). 

– 25. 4. 2018. – Презентација уџбеника Издавачке куће ,,Герундијум“ – Радмила 

Ђуровић, (1 сат). 

Ван установе 

– 20 – 22. 4. 2018. – ,,Срби и Немци – културолошко истраживање са сценском игром“ – 

Ивана Вујић, Душица Рајевац (по 16 сати). 

– 24. 4. 2018. – Вебинар ,,Обука за коришћење дигиталних уџбеника“ – Биљана 

Тодоровић, Радмила Ђуровић, Зорица Томић (по 1 сат). 

– 27. 4. 2018. – Провера савладаности програма наставника – приправника – Биљана 

Тодоровић, ментор (10 бодова). 

 Мај 

У установи 

– 7. 5. 2018. – Презентација уџбеника Издавачке куће ,,Наша кућа знања“ – сви чланови 

Наставничког већа (по 2 бода). 

– 15. 5. 2018. – Угледни час у III разреду (Горња Грабовица) – Сузана Јаневска (8 

бодова). 

– 16. 5. 2018. – Трибина за родитеље ,,Срећан почетак желимо“ – Јасмина Стојановић, 

Мирјана Беговић (по 3 бода). 

– 17. 5. 2018. – Угледни час у IV разреду (Горња Грабовица) – Сузана Јаневска (8 

бодова). 

Ван установе 

– 3. 5. 2018. – Вебинар ,,Обука за коришћење дигиталних уџбеника“ – Новка 

Мосуровић Андрић, Мирјана Смоловић, Биљана Тодоровић, Зорица Томић, Рајна 

Бранковић (по 1 сат). 

– 7. 5. 2018. – ,,Управљање временом“ – присуствовала Мирјана Смоловић (15 сати). 

– 8. 5. 2018. – Национално тестирање ученика VII разреда основне школе, Коцељева – 

Биљана Тодоровић (3 сата). 
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– 15. 5. 2018. – Национално тестирање ученика III разреда средње школе, Коцељева – 

Биљана Тодоровић (6 сати). 

– 19. 5. 2018. – II симпозијум логопеда сурдоаудиолога и фонијатара Србије, на тему 

,,Поремећаји говора, гласа и слуха у детињству“ – Светлана Матић (1 зелени бод). 

– 19. 5. 2018. – Конференција #LIEC 18 – Душица Рајевац (8 сати). 

– 19 – 20. 5. 2018. – Обука за извођење наставе у I разреду – Сузана Јаневска (24 сата). 

– 30. 5. 2018. – Угледни час из ТИО, на тему,,Рециклажа пластике“ (V разред) – 

Небојша Тодоровић (10 бодова). 

 Јун 

У установи 

– 1. 6. 2018. – Радионица за предшколце и родитеље ,,Нека сва чула уживају“ – Биљана 

Тодоровић (2 бода). 

– 11. 6. 2018. – Угледни час из грађанског васпитања ,,Додирни љубав кроз осећања 

испуњена емоцијама“ – реализатори Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић (по 20 

бодова); присуствовали: Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Јасмина 

Стојановић, Мирјана Беговић (по 2 бода). 

– 13. 6. 2018. – Обука за дежурство на завршном испиту – Радмила Ђуровић (2 бода). 

– 15. 6. 2018. – Радионица ,,Jugoendruchelernenanders“ (2 бода). 

–16 – 17. 6. 2018. – Публиковање ауторског истраживања ,,Да научим да знам – 

слаткиши не“ у стручном часопису „Пример добре праксе у настави“ – Новка 

Мосуровић Андрић, (40 бодова). 

– 18 – 20. 6. 2018. – Дежурство на завршном испиту – Сузана Јаневска, Јасмина 

Радановић, (по 8 бодова). 

– 20. 6. 2018. – Супервизија завршног испита – Оливера Продановић (10 бодова). 

– 16.-17. 6. 2018. – Публиковање ауторског истраживања ,,Сликарка зима“ у стручном 

часопису „Пример добре праксе у настави“ – Новка Мосуровић Андрић (40 бодова). 

– 16 – 17. 6. 2018. – Публиковање ауторског истраживања ,,Планинска авантура – 

Мравињци“ у стручном часопису „Пример добре праксе у настави“ – Новка Мосуровић 

Андрић (40 бодова). 

– 23. 6. 2018. – Публиковање ауторског истраживања ,,Чаролија на клизалишту – сви на 

клизаљке“ у стручном часопису „Пример добре праксе у настави“ – Новка Мосуровић 

Андрић (40 бодова). 

Ван установе 

– 8 – 9. 6. 2018. – Нове технологије у образовању – Новка Мосуровић Андрић (2 бода). 

– 9. 6. 2018. – ,,ИКТ у пројектној настави“ – на међународној конференцији – Новка 

Мосуровић Андрић (2 бода). 

– 9. 6. 2018. –  Супервизија на пријемном испиту у музичкој школи ,,Живорад Грбић“ у 

Ваљеву – Мирјана Лукић (6 бодова). 

– 14. 6. 2018. – Meetup – предавање о вештачкој интелигенцији – Ана Јовановић (2 

сата). 

– 16 – 17. 6. 2018. – XXXII Сабор учитеља Србије ,,Унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава“ – Јелена Димитријевић, Слободанка Ашковић, 

Јасмина Стојановић, Биљана Сеничић, Славица Глишовић, Виолета Кењић, Светлана 

Арсић, Новка Мосуровић Андрић, Биљана Тодоровић, Мирјана Беговић (по 3 зелена 

бода). 

– 16 – 17. 6. 2018. – Ауторски радови ,,Твоје тело“ и ,,Дидактичка средства у инклузији“ 

– презентација на републичком стручном Сабору учитеља и публиковање у 

електронском Зборнику – Мирјана Беговић (80 бодова). 
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– 16 – 17. 2018. – Реферат на републичком стручном скупу ,,Презентовање примера 

добре праксе“ – Мирјана Беговић (30 бодова). 

– 17. 6. 2018. – Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу – 

презентација рада на тему ,,Дидактичка средства у инклузији“ – Мирјана Лукић и 

Светлана Матић (по 40 бодова). 

– 20. 6. 2018. – Прегледање комбинованог теста на завршном испиту у Првој основној 

школи – Радмила Ђуровић (10 бодова). 

– 23. 6. 2018. – ,,Покренимо се“ – Смотра стваралаштва у васпитно-образовном раду 

Кнић, Удружење гружанских учитеља Србије – презентатори Новка Мосуровић 

Андрић, Јасмина Стојановић (по 6 бодова). 

– 23. 6. 2018. – Пример добре праксе у настави – тематски дан ,,Свети Сава школска 

слава“, публиковање рада у електронском зборнику – Јован Новитовић (40 бодова). 

– 23. 6. 2018. – Пример добре праксе у настави - тематски дан ,,Научили смо о 

материјалима и рециклажи“, публиковање рада у електронском зборнику – Јован 

Новитовић (40 бодова). 

– 25 – 26. 6. 2018. – Семинар ,,Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у 

школском учењу ученика“ – Зорица Томић, Оливера Продановић, Светлана Матић, 

Весна Ивановић, Мирјана Лукић, Биљана Тодоровић, Радмила Ђуровић, Небојша 

Тодоровић, Мирјана Смоловић, Рајна Бранковић, Јелена Павловић, Ана Савковић, 

Марина Ковачевић, Тања Селаковић, Јасмина Стојановић, Слободанка Ашковић, 

Драгана Кузмановић, Новка Мосуровић Андрић, Јована Ћебић, Славица Глишовић, 

Јелена Димитријевић, Мирјана Беговић, Биљана Сеничић, Милосав Милић, Сузана 

Јаневска, Маја Станковић, Виолета Кењић, Јован Новитовић, Слађана Ранковић, Весна 

Андрић, Марија Вуковић, Милена Миловановић (по 16 бодова). 

– 10 – 11. 7. 2018. – ,,Обука за наставнике петог разреда“ – присуствовали: Мирјана 

Смоловић, Рајна Бранковић (по 24 сата). 

– Пројекат ,,Дух Десанке Максимовић живи и даље у нама“ – тимски рад током 

школске године – чланови тима: Мирјана Беговић, Светлана Арсић, Јасмина 

Стојановић. 

– Прилагођавање и израда дидактичког материјала за одређене наставне предмете 

(српски језик, математика, природа и друштво) – током школске године – Мирјана 

Лукић, Мирјана Беговић, Светлана Матић (по 10 бодова). 

3.6.2. Тим за планирање развоја Школе 

 У школској 2017/2018. години, Тим за планирање развоја Школе чинили су: 

Рајна Бранковић (координатор), Зорица Милић, Јелена Димитријевић, Новка 

Мосуровић Андрић, Милена Миловановић, Биљана Тодоровић, Ана Савковић. 

Сарадници у реализацији плана били су сви наставни радници и остали запослени. 

 Послови на којима је Тим радио у школској 2017/2018. години: 

 Септембар 

Анализирани су потенцијали и слабости Школе. 

Предложене су потребе и приоритети за даљи развој, приступило се изради акционог 

плана. 

 Октобар 

Дефинисане су активности и задаци; настава и учење, сарадња са родитељима, 

организовање школског простора и комуникација. 
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 Новембар – децембар 

Праћене су одређене активности, Стручна већа су радила повезивање садржаја из више 

наставних области.  

Постигнута је добра сарадња са родитељима ромске деце. 

 Јануар 

Извршена је полугодишња анализа рада. 

 Фебруар 

Праћен је рад тимова и урађена је самоевалуација програма. 

 Март 

Разматрана су битна питања везана за даљи развој школе. 

 Април – мај 

Обављена је унутрашња анализа рада тимова и самоевалуација програмских 

активности. 

 Јун – август 

Истакнути су специфични циљеви и задаци. 

3.6.3. Тим за самовредновање рада Школе 

 Стручни Тим за самовредновање ове школске 2017/2018. године чинили су 

следећи чланови: Весна Андрић, професор разредне наставе и координатор Тима, Маја 

Станковић, професор математике, Марина Ковачевић , професор разредне наставе, 

Ивана Вујић, професор немачког језика, Зорица Милић, педагог Школе, и Ана 

Савковић, директор Школе. 

 Током школске 2017/2018. године одржано је десет састанака Тима: 

– 5. септембра 2017. године одржан је први састанак Тима, када је за координатора 

Тима изабрана Весна Андрић. Направљен је План тима за самовредновање и план 

самовредновања, као и договор око динамике рада у школској 2017/2018. години. 

Планом Тима су утврђене активности у току процеса и после процеса самовредновања, 

носиоца активности и временска динамика реализације активности. На састанку је 

анализиран Извештај о самовредновању за школску 2016/2017. годину и договорено да 

се у наредној години самовреднују четири области и то: Настава и учење 2.3. 

(стандарди 2.3.1 и 2.3.2), Образовна постигнућа ученика 3.1. (стандарди 3.1.2; 3.1.3; 

3.1.4 и 3.1.5), Подршка ученицима 4.1, 4.2 и 4.3 (стандарди 4.1.1; 4.2.3 и 4.3.1) и Етос 

5.1 и 5.3 (стандарди 5.1.1; 5.3.1 и 5.3.2). 

– 25. октобра 2017. године одржан је други састанак Тима, на коме је извршен избор 

учесника у самовредновању. Направљен је избор инструмената, техника и временске 

динамике самовредовања. Припремљени инструменти за самовредновање, односно 

анкете за родитеље, подељене су разредним старешинама и на родитељским 

састанцима ће се спроводити анкете за родитеље у оквиру области Подршка ученицима 

,,Брига о ученицима“ за ученике од V до VIII разреда. 

– 23. новембра 2017. године одржан је трећи састанак Тима, на коме се, након 

спроведених анкета у области Подршка ученицима, разговара и анализирају се 

резултати. Анкетирана су 42 родитеља ученика V разреда. На основу резултата 

добијених анкетирањем родитеља V разреда на Наставничком већу је договорено да се 

поново на родитељским састанцима прочита Правилник о безбедности ученика, који је 

прочитан и на првом родитељском састанку, као и да се родитељи упуте у постојање и 
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начину рада Тима за заштиту од насиља, Тима за подршку Рома и стандарда ученика, 

сарадња са Здравственим установама, Центром за социјални рад, Црвеним крстом и 

слично. Такође је неопходно подсетити да сваки разредни старешина има термин 

отворених врата и да то могу искористити да се информишу о свим недоумицама 

везано за рад, успех и безбедност свог детета, такође да су ученици упућени у распоред 

часова, да су јасно истакнута дежурства наставника, Кућни ред Школе, да су ученици 

обавештени о поштовању норми које се односи на понашање и одговорност свих у 

Школи. 

Током новембра месеца у циљу подршке ученицима одржане су: 

– трибине за родитеље предшколаца, са темом ,,Припрема ученика за полазак у први 

разред“; 

– тематско предавање на тему ,,Активно учење“; 

– предавање за родитеље ученикаV и VI разреда, на тему ,,Контрола беса“. 

– 21. децембра 2017. године одржан је четврти састанак Тима. На састанку је вршена 

анализа резултата постигнутих анкетирањем родитеља ученика VIII разреда. 

Током децембра месеца у циљу подршке ученицима реализована су предавања у 

оквиру пројекта ,,Гледај вебинар – буди безбедан“, на теме: ,,Дигитално насиље“, 

,,Лажни огласи и врбовање“, ,,Врбовање деце на интернету“, ,,Вршњачко насиље на 

друштвеним мрежама“, ,,Појам трговине људима и услови у којима жртве живе“, 

Заштита приватности – како безбедно користити интернет“, ,,Ко су онлајн предатори“ 

Такође су одржане радионице у оквиру пројекта ,,С оне стране дуге“ и укупно их је 

било 8 за ученике VII и VIII разреда. 

Ученици V и VI разреда су присуствоввали радионици ,,Превенција ризичног 

понашања – избор здравих стилова живота. 

Одржано је и стручно усавршавање унутар установе на Наставничком већу, са темом 

,,Законске промене у области заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања“. 

У оквиру области Настава и учење врши се праћење и анализа рада ученика који раде 

по ИОП-у, које обухвата укључивање родитеља у активности и рад ученика, као и 

сарадња родитеља и учитеља. 

Такође се планирало обележавање Новогодишњих и Божићних празника за ученике са 

посебним потребама и анализа постигнућа за први класификациони период. 

Подршка наставницима огледа се у томе што се стално стручно усавршавају похађајући 

семинаре, трибине, међународне скупове и слично. 

– 27. фебруара 2018. године одржан је пети  састанак Тима, на коме су анализирани 

резултати успеха ученика на крају првог полугодишта, ажурирана је документација за 

ученике који раде по ИОП-у, евидентирани су нови ученици који су дошли из других 

школа и којима је потребна додатна помоћ и подршка. 

Извршена је анализа рада ученика и наставника везано за ваннаставне активности, које 

се изводе у оквиру великог броја предмета. У Школи су биле активне: рецитаторска, 

новинарска, литерарна, драмска, лингвистичка, еколошка, саобраћајна, географска, 

ликовна, информатичка, математичка секција, секције из енглеског, шпанског, 

немачког језика, техничког и секција из физике. 

Током јануара месеца спроведене су анкете за родитеље ученика VI разреда, у оквиру 

области ,,Подршка ученицима“. Разредне старешине су поделиле анкете и објасниле 

њихов значај. 51 родитељ је попунио дату анкету. Анализирани су резултати и 

представљени у процентима. 

– 20. марта 2018. године одржан је шести састанак Тима, на коме су анализирани 

резултати на основу анкете спроведене код 50 родитеља, ученика VII разреда, у области 

,,Подршка ученицима“. Разредне старешине су поделиле анкете и објасниле њихов 

значај. На састанцима Педагошког колегијума, Тима за Развој школског програма, 
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Тима за подршку и бригу о талентованој деци, Стрчног веће природних наука 

разматране су следеће тачке дневног реда: такмичења, анализа реализације и даље 

учешће на ваннаставним активностима, упис будућих првака, Дан школе, разговор о 

организацији ,,Бесплатних уџбеника“, припрема ученика за такмишења, сручно 

усавршавање, анализа посећености допунске наставе, промоција ученика такмичара и 

њихових постигнућа. У оквиру професионалне орјентације и подршке ученицима VIII 

разреда, у Свечаној сали Школе одржана је презентација Ваљевске гимназије, на којој 

су ученици упознати са програмима и могућностима које ова школа нуди.  

– 26. априла 2018. године одржан је седми састанак Тима, на коме су анализирани 

резултати учесника такмичења, праћење ангажованости ученика на ваннаставним 

активностима, припрема ученика за полагање пробног завршног испита, хуманитарне 

акције, професионална орјентација и стручно усавршавање наставника. 

Педагошки колегијум, стручни активи, стручна већа и тимови одржали су састанке на 

којима су анализирали успехе ученика на такмичењима и договорили се око даљег 

пружања помоћи и подршке ученицима, а све са циљем постизања што бољих 

резултата на наредним такмичењима. У оквиру ваннаставних активности ученици 

Школе су били веома успешни у спортским, културним, музичким и другим 

активностима.  

У оквиру припреме ученика VIIIразреда за завршни испит, 13. и 14. априла одржан је 

пробни завршни испит. 

Брига и подршка ученицима са посебним потребама и ученицима из осетљивих група 

спроведена је и кроз велики број хуманитарних акција које су биле веома честе током 

целе године. У месецу априлу хуманитарна акција је спроведена од стране волонтера 

истраживачког друштва ,,Владимир Мандић – Манда“ за ученике специјалних 

одељења, као и хуманитарна акција кафића ,,LakiBuet“, у организацији Николе Илић, 

кроз спровођење вишемесечног квиза, а намењено такође деци са посебним потребама. 

И током месеца априла настављена је брига Школе о професионалној орјентацији 

ученика, којима је омогућена посета средњим школама ради информисања о понудама 

и могућностима за упис у средњу школу. 

У оквиру праћења постигнућа ученика, пружања подршке ученицима и безбедности 

ученика, Школа је организовала велики број предавања и трибина на теме: 

– Безбедност ученика; 

– Лична хигијена и нега у пубертету; 

– Које су тематске групе и чиме се бави Друштво истараживача; 

– Недеља дигиталних вештина. 

Поводом Светског Дана Рома, 12. 4. 2018. године ученици Школе су присуствовали 

свечаној Академији у Центру за културу. 

Наставници Школе су имали прилику да се стручно усавршавају, посећујући разне 

семинаре, промоције и обуке, а све са циљем побољшања наставе, учешћу у изради 

Школског развојног плана за наредних пет година, што нам је омогућило и разматрање 

кроз СВОТ анализу. 

– 31. 5. 2018. године одржан је осми састанак Тима, на коме је ивршен преглед 

документације и припрема ученика који раде по ИОП-у за полагање завршног испита. 

На састанку Тима за инклузију колегиница Новка Мосуровић – Андрић је поднела 

извештај са Мреже подршке одржаному Шапцу, са темом ,,Организациона питања, 

питања израде ИОП-а који су квалитетно израђени и компетенције наставника“. 

Током маја месеца сумирани су резултати рада са ученицима који су имали појачан 

васпитни рад. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

ученика и стручни сарадници Школе су, анализирајући рад, закључили да су 

испоштоване све законске процедуре у свим поступцима насиља у Школи и да су 
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примењене све адекватне мере. Појачан је рад Тима и Школе у области превенције 

насиља. До сада су тим радом били обухваћени ученици, а током школске 2017/2018. 

године, у оквиру родитељских састанака, трибина и предавања, укључени су и 

родитељи ученика. 

Представници Ученичког парламента Школе су учествовали у раду радионице 

,,Репродуктивно здравље“. 

Настављена је професионална орјентација за ученике VIII разреда који су посетили 

Ваљевску гимназију. 

Ученици IV разреда, са учитељицом Светланом Арсић, присуствовали су пројекту 

Туристичке организације Ваљева ,,Доживи Дивчибаре“. 

У Свечаној сали Школе одржана је трибина за родитеље будућих првака, на којој су 

родитељи имали прилику да сазнају битне информације око припреме за школу, 

осамостаљивања ученика, изборних предмета и уџбеника. 

У оквиру локалног акционог плана за образовање Рома, Град Ваљево је организовао 

једнодневни излет за ученике ромске националности. 

На Педагошком колегијуму 30. 5. 2018. године анализиран је извештај са такмичења, 

направљен је план око организације ,,Мале матуре“, као и организација и подела 

задужења за завршни испит ученика VIII разреда, организовање хуманитарне акције за 

ученике из Основне школе ,,Милован Глишић“ и разматрано је мишљење СТИО за 

ученике који уписују средњу школу, а радили су по ИОП-у. 

– 25. јуна 2018. године одржан је девети састанак Тима, на коме је извршена анализа 

рада Тима за самовредновање, анализа самовредновања Школе током школске 

2017/2018. године, као и анализа рада других тимова Школе. Анализиране су снаге и 

слабости у областима Настава и учење, Постигнућа ученика, Подршка ученицима и 

Етос. 

Извршена је анализа завршног испита у школској 2017/2018. години и направљена је 

анализа резултата у односу на прошлу годину. 

Анализирани су резултати рада и постигнућа код ученика који су радили по ИОП-у у 

школској 2017/2018. години. 

Извршена је анализа такмичења и других наставних и ваннаставних активности у 

школској 2017/2018. години. 

Написан је Извештај Тима за самовредновање и Извештај о самовредновању, у коме су 

детаљно дате све бројчане, процентуалне и описне анализе, добијене анкетирањем, 

посматрањем и увидом у релевантну педагошку документацију, као и изведени 

закључци. 

– 29. августа 2018. године одржан је десети састанак Тима. На састанку су 

присуствовали и чланови Тима за Школско развојно планирање. Циљ састанка је била 

анализа Школског развојног плана за предходни период, од 2013. до 2018. године. 

Анализиране су спроведене активности у срадњи са свим другим Тимовима Школе. 

Изведени су закључци о снагама и слабостима, које су нам представили разни 

показатељи кроз предходни петогодишњи период. 

Такође, циљ састанка је бла и анализа предлога активности за нови акциони план 

Школског развојног планирања, у периоду од 2018. до 2023. године. 

3.6.4. Тим за превенцију ризичног понашања деце и младих 

 Чланови тима у школској 2017/2018. години су били: Вања Анђелковић 

(координатор Тима), Виолета Кењић и Јасмина Радановић. У току школске 2017/2018. 

фодине остварено је 80% Планом предвиђених активности Тима. Сви чланови Тима су 

успешно сарађивали. 
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 У току школске 2017/2018. године реализоване су следеће активности:  

– 8. 9. 2017. – Црвени крст Ваљево је у Школи за ученике I разреда, започео 

овогодишње активности на тему „Сачувајмо децу у саобраћају“. Деци су се обратили 

Зорица Јовановић, Александар Томић и Марија Табић, као активисти Црвеног крста, 

Снежана Маринковић и Дарко Савић, представници Завода за јавно здравље Ваљево, и 

Славица Филиповић, представница Патронажне службе Дома здравља Ваљево. 

Волонтери Ирина, Андреа и Марко, ученици V разреда, помогли су гостима у раду.   

Веома је важно упознати прваке са основним правилима понашања у саобраћају,  а овај 

вид активности је прилагођен узрасту. Уз занимљиве филмске сегменате из серије 

„Зебра, знак, семафор“, као и кратке секвенце из филмова „Опасне игре“ („Дунав 

филм“) и „Улица није место за игру“ („Авала Филма“), уз помоћ којих на практичним 

примерима могу научити нешто ново, ученици уочавају са чиме би се најчешће могли 

суочити на путу од куће до школе и обратно.  

Чланови подмлатка су организовали кратку игрицу за прваке, са занимљивим 

питалицама које су се односиле на делове из приказаних филмова. На крају су 

поделили мултифункционалне едукативне распореде часова, на којима су на креативан 

начин, кроз слике и стихове, објашњена правила понашања у саобраћају, саобраћајни 

знаци и учесници у саобраћају, а све у циљу превенције и свакодневног подсећања 

првачића на безбедно понашање у саобраћају. 

– 19. 9. 2017. – У Свечаној сали Школе за родитеље ученика млађих разреда одржано је 

предавање на тему „Изазови родитељства“. Предавање је реализовао Момчило 

Степановић, учитељ, члан „Менсе“ и председник удружења „Креативни учитељ“. 

– 26. 9. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за родитеље ученика V, 

VI и VII разреда, на тему „Полиција у служби грађана“. Предавање су реализовали 

представници ПУ Ваљево. 

– 26. 9. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање „Болести зависности- 

алкохол и дрога“ за родитеље ученика VIII разреда. Предавање је реализовао 

представник ПУ Ваљево. 

– 10. 10. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за све ученике IV 

разреда, на тему „Насиље као друштвена појава и полиција у служби грађана“. 

Предавање су реализовали Јелена Филиповић и Јасмина Пушић, полицијски 

службеници. 

– 13. 10. 2017. – Ученици VI разреда су присуствовали предавању на тему „Полиција у 

служби грађана“. Предавање су реализовали Јасмина Пушић и Јелена Филиповић, 

припадници Полицијске управе Ваљево. 

– 16. 10. 2017. – У термину од 10 до 12 часова, у Сали Едукативног центра Дома 

здравља Ваљево ученици VII разреда присуствовали су предавању и учествовали у 

обележавању светског дана хране, са темом „Храни се правилно и буди здрав“. 

– 18. 10. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за све ученике II, III и IV 

разреда, на тему „Правилна исхрана школске деце“, у организацији Поливалентне 

патронажне службе Дома здравља и Црвеног крста. Предавање је реализовала Славица 

Филиповић, специјалиста јавног здравља, стручна медицинска сестра. 

– 19. 10. 2017. – У дворишту Школе одржана је презентација полицијских возила. 

Ученицима старијх и млађих разреда су на овај начин представљена нова полицијска 

возила, а ученици су могли да виде и свечану полицијску униформу Републике Србије. 

– 1. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за родитеље ученика I 

разреда, на тему „Говор и моторика“. Предавање је реализовала Светлана Матић, 

логопед Школе. 

– У оквиру Локалног акционог плана за децу 2017. године, са циљем смањења насиља 

међу вршњацима, Град Ваљево је финансирао Пројекат „Са оне стране дуге“. 
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Реализатор овог Пројекта је било „Друштво за церебралну парализу“ Ваљево, а њихов 

партнер у реализацији је Основа школа „Нада Пурић“. Пројекат је реализован у 

периоду од три месеца, почевши од месеца септембра, у ком су спроведене припремне 

активности са мр Аном Савковић, директором Школе, и педагошко-психолошком 

службом Школе. Том приликом је одлучено да ће се Пројектне активности реализовати 

у два одељења Основне школе „Нада Пурић“ (по једно одељење VII и VIII разреда). 

Према плану Пројекта, у сваком одељењу биле су реализоване по четири интерактивне 

радионице, које су осмислили и реализовали Немања Аћимовић, Катарина Стевановић 

и Данијела Филиповић, дипломирани дефектолози и сарадници „Друштва за 

церебралну парализу“. Реализација радионица у Школи отпочела је у понедељак, 3. 

октобра 2017. године, у одељењу VII2. У наредна три понедељка, све до краја месеца 

октобра, реализоване су још три радионице у истом одељењу. Затим је тим дефектолога 

у понедељак, 6. новембра 2017. године, отпочео реализацију радионица у одељењу 

VIII3, у којем су такође биле рализоване још три радионица, сваког понедељка у 

новембру месецу. 

– 14. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе је одржано предавање за родитеље ученика II 

разреда, на тему „Активно слушање“. Предавање је реализовала Зорица Милић, педагог 

Школе. 

– 15. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе, за ученике IV и VI разреда, одржано је 

предавање на тему „Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода“. Предавач је била Душка Андрић, самостални полицијски инспектор у 

одељењу за ванредне ситуације Ваљево. 

– 15. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за родитеље ученика IV 

разреда, на тему „Превенција насиља“. Предавање је реализовала Зорица Милић, 

педагог Школе. 

– 15. 11. 2017. – У Свечаној сали  Школе одржано је предавање за родитеље ученика 

VII разреда, на тему „Контрола беса“. Предавање је реализовала Славица Филиповић, 

специјалиста јавног здравља, стручна медицинска сестра, у сарадњи са психијатријском 

службом Опште болнице Ваљево 

– 20. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за родитеље ученика V 

разреда, на тему „Контрола беса“. Предавање је реализовала Славица Филиповић, 

специјалиста јавног здравља, стручна медицинска сестра, у сарадњи са психијатријском 

службом Опште болнице Ваљево 

– 20. 11. 2017. – Ученици VIII разреда су гледали прво предавање на тему „Дигитално 

насиље“. Предавање је део пројекта „Гледај вебинар – буди безбедан“. Реализовао га је 

Саша Живановић. Након предавања ученици су учествовали у онлајн квизу. 

– 21. 11. 2017. – У оквиру пројекта „Гледај вебинар – буди безбедан“ ученици VI 

разреда су гледали друго у низу онлајн предавање на тему „Лажни огласи и врбовање“. 

Чули су на који начин трговци долазе до жртава, како их врбују, ко су жртве, а ко 

трговци, како препознати опасности приликом тражења посла, на који начин проверити 

оглас и информације које имамо, како бисмо превенирали овај проблем. Гост у студију 

је био Игор Јурић. На крају предавања кроз квиз је тестирано знање ученика у вези са 

темом. 

– 22. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је превање за родитеље ученика VIII 

разреда, на тему „Депресија“. Предавање је реализовала Славица Филиповић, 

специјалиста јавног здравља, стручна медицинска сестра, у сарадњи са психијатријском 

службом Опште болнице Ваљево. 

– 22. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за ученике IV и VI 

разреда, на тему Заштита од пожара“. Предавање је реализовала Душка Андрић, 

самостални полицијски инспектор у Одељењу за ванредне ситуације Ваљево. 
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– 23. 11. 2017. – Ученици VIII разреда су присуствовали онлајн предавању у оквиру 

пројекта „Гледај вебинар – буди безбедан“. Тема је била „Врбовање деце на 

интернету“. Ученици су у току излагања могли да поставе питања, а по завршетку је 

кроз квиз тестирано знање ученика у вези са темом. 

– 23. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за родитеље ученика VI 

разреда, на тему „Контрола беса“. Предавање је реализовала Славица Филиповић, 

специјалиста јавног здравља, стручна медицинска сестра, у сарадњи са психијатријском 

службом Опште болнице Ваљево. 

– 23. 11. 2017. – Ученици V и VI разреда присуствовали су радионици „Превенција 

ризичног понашања – Избор здравих стилова живота“ у Дому здравља Ваљево. Поред 

стручних предавача Дома здравља, ученицима су своја знања пренели и вршњачки 

едукатори – ученици средњих школа из Ваљева. Ученици су активно учествовали у 

раду и информисали се о значају правилне исхране, о болестима зависности, као што су 

алкохолизам и дроге, о опасностима на интернету и друштвеним мрежама, као и о 

волонтеризму и развијању хуманих вредности у оквиру организације Црвени крст. 

– 27. 11. 2017. – Ученици VII разреда су, у оквиру пројекта „Гледај вебинар – буди 

безбедан“, присуствовали онлајн предавању на тему „Вршњачко насиље на 

друштвеним мрежама“. Као и на досадашњим предавањима овог типа, ученици су 

могли да постављају питања предавачу Влади Арсићу, као и да учествују у наградном 

квизу. 

– 28. 11. 2017. – Ученици V разреда су присуствовали онлајн предавању на тему „Појам 

трговине људима и условима у којима жртве живе“, у оквиру пројекта „Гледај вебинар 

– буди безбедан“. Предавач је био Влада Арсић. 

–30. 11. 2017. – Ученици V разреда су, у оквиру пројекта „Гледај вебинар – буди 

безбедан“, присуствовали онлајн предавању на тему „Заштита приватности – како 

безбедно користити интернет“. Предавач је била Вања Горјанац. 

– 1. 12. 2017. – У оквиру пројекта „Гледај вебинар – буди безбедан“, одржано је онлајн 

предавање за ученике одељења VII1 и VII2, на тему „Ко су онлајн предатори“. 

– 21. 12. 2017. - У Свечаној сали Школе одржано је предавање за ученике IV и VI 

разреда, на тему „Безбедност деце у саобраћају“. Предавање је одржао Ненад Раковић, 

службеник саобраћајне полицијске испоставе у Ваљеву. 

– 27. 12. 2017. – У Свечаној сали Школе, за ученике VIII разреда одржано је предавање 

под називом „Депресија, хајде да разговарамо”. Циљ предавања био је упознавање са 

овим здравственим проблемом, као и препознавање симптома. Врло занимљиво су о 

овој теми говорили представници Поливалентне патронажне службе из Дома здравља 

Ваљево и представници Завода за јавно здравље Ваљево – Славица Филиповић, виша 

медицинска сестра Патронажне службе, Снежана Маринковић, нутрициониста-

дијететичар из Завода за јавно здравље, и Живана Пантић, психолог из Дома здравља. 

– 27. 3. 2018. – У Свечаној сали Школе одржано је предавње о безбедности. Предавању 

су најпре присуствовали ученици IV разреда, а затим и ученици VI разреда. Предавачи 

Јелена Петровић и Јелена Пиљић Никићевић, инспектори за превенцију и сузбијање 

малолетничке делинквенције из Полицијске управе Ваљево, упознале су ученике са 

неким од највећих проблема безбедности деце у савременом добу. Кроз презентацију и 

разговор са предавачима, ученици су могли да сазнају како да безбедно користе 

интернет и друштвене мреже, зашто никада не треба да користе алкохол и опојне дроге, 

шта је то трговина људима и како да се од те појаве заштите и зашто је насиље 

негативна друштвена појава коју треба да спречавамо, јер се ненасилном 

комуникацијом могу успешно решити сви неспоразуми. 

– 28. 3. 2018. – За ученице VI разреда, у Свечаној сали Школе, одржано је предавање на 

тему личне хигијене и неге у пубертету. Овај едукативни програм, одобрен од стране 
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Завода за унапређивање образовања и васпитања, већ дуги низ година успешно се 

спроводи у сарадњи компаније Always и основних школа широм Србије. Недељу дана 

пре предавања, све ученице VI разреда добиле су образац учешћа на предавању, на 

којем њихови родитељи дају сагласност да деца могу присуствовати едукативном 

програму. Предавању је присуствовало 25 девојчица VI разреда. На предавњу су 

ученице могле да чују какве се све физичке и емоционалне промене у пубертету 

дешавају у њиховом телу и како да правилно негују своје тело у том добу. Уз то, 

припремљена презентација, занимљиви видео снимци и разговор са предавачем били су 

и начин за јачање самопоуздања код девојчица. Програм је покренут и развијен од 

стране компаније Procter&Gamble и састоји се од едукативног програма девојчицама VI 

разреда о личној хигијени и нези у пубертету, одржаног од стране модератора са 

завршеним студијама психологије, медицине или педагогије. Модератор предавања у 

Школи била је Тамара Павловић, биолог, у присуству Данијеле Шуљагић Милановић, 

супервизора и лекара из Завода за јавно здравље Ужице. 

– 10. 5. 2018. – Представници Ученичког парламента Школе учествовали су у раду 

радионице „Репродуктивно здравље“, која је организована поводом Дана Медицинске 

школе, на Факултету здравствених наука Сингидунум. 

3.6.5. Тим за промоцију Школе, Школскoг сајта, сарадњу са медијима, редакцију 

Листа, Извештаја 

  Тим за промоцију Школе у школској 2017/2018. години чинили су 

следећи чланови: Љиљана Павловић, наставник српксог језика, Јелена Димитријевић и 

Мирјана Беговић, професори разредне наставе, Оливера Продановић, наставник 

шпанског језика, Небојша Тодоровић, наставник техничког и информатичког 

образовања, Драган Павловић и Слађана Ранковић, библиотекари, и Ана Савкковић, 

директор Школе. Координатор Тима био је Драган Павловић. 

 Циљеви рада Тима били су следећи: повећање броја уписаних ученика; праћење 

побољшања квалитета образовања и наставе у целини; подстицање наставника и 

ученика за хуманост и одговоран однос према животној средини кроз све области 

школског рада, уз партнерски однос; неговање одговорности, разумевања и толеранције 

промовисањем Школе у великом броју активности; промоција школе на свим пољима. 

 Најважнији задатак Тима било је презентовање постигнућа ученика, наставника, 

као и Школе у целини. Све активности Школе, њених ученика и запослених приказане 

су на сајту Школе, на фејсбук старници Школе и у школским новинама, док је 

одређени број активности и медијски испраћен.  

 Чланови Тима су успешно сарађивали, личним примерима доприносили 

квалитетном, креативном, успешном раду Школе, што је резултирало добром 

промоцијом Школе. Тим је, поред сталних чланова, у свој рад, у зависности од теме, 

укључивао и друге запослене Школе. 

 У току школске 2017/2018. године, на иницијативу и у организацији свих 

наставних радника, реализовано је 26 радионица за предшколце града Ваљева и три 

трибине за њихове родитеље. Ради унапређења наставе, организовано је 11 угледних 

часова и 5 тематских дана. Сви наставници су посетили по десет часова својих колега. 

Наставници су се током целе школске године стручно усавршавала кроз велики број 

активности у Школи и ван ње. 

 У школској 2017/2018. години чланови Тима су одржали 10 састанака. 
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 Август 

У току августа, направљен је План рада Tима и оквирно су дефинисане активности и 

обавезе за нову школску годину. 

Крај августа је био посвећен пријему нових ђака, приредби, уређењу сајта и договору о 

даљем раљду Тима. 

 Септембар 

У току првог полугодишта нове школске године, Тим се бавио промовисањем здравих 

стилова живота, спорта и спортских активности, сарадњом са институцијама у граду, и 

организацији стручних трибина за родитеље ученика. На сајту Школе су направљене 

промене у подацима запослених и списковима одељења ученика. Радило се на 

побољшању Сајта и уређењу сајта. 

Припремани су: родитељски састанци који ће бити организовани као предавања; 

Спортски дан у СРЦ „Петници“; излети; договор о тематским данима; разне активности 

за нове прваке; задужења за бављење конкурсним активностима и слање дечјих радова.  

Отпочета је пројектна настава „Дух Десанке Максимовић и даље живи у нама“, 

реализатора Светлане Арсић, учитељице, и ученика IV3. Пројектном наставом 

планирано је укључивање великог броја ученика, библиотекари и заинтересованих 

наставника. 

Настављена је непосредна сарадња Предшколске установе и Школа, ради боље и лакше 

транзиције из предшколског припремног програма у школу. 

4. 9. 2017. Одржан је први састанак Тима за промоцију школе. 

15. 9. 2017. У холу Школе приређен је забавни програм, под називом „Нови почетак“. У 

програму су учествовали Плесни клуб „Лагуна“, каратисти „КК 014“, балерине „Студио 

М“, и „Хорић Срцуленце“. Организацијом програма су се бавиле Светлана Арсић и 

Јелена Димитријевић, као и остали чланови Тима за промоцију школе. 

На часовима немачког језика стављен је посебан акценат на тему „Заштита човекове 

околине”, јер су становници земаља немачког говорног подручја посебно познати по 

разврставању и рециклирању отпада. Ученици су чистили школско двориште, 

разврставали отпад и дали пример и осталима да уз мало труда можемо много да 

учинимо, како за себе, тако и за читаву планету. 

15. 9. 2017. Реализован је састанак Одбор за спровођење Програма „Дечја недеља“. 

19. 9. 2017. „Презаштићеност и друге замке свременог родитељства“ – општи 

родитељски састанак у холу Школе за родитеље ученика млађих разреда. Предавач је 

био Момчило Степановић, учитељ. Ово је било прво предавање за родитеље, која су за 

школску 2017/2018. годину, као новина, планирана у циљу боље сарадње са 

родитељима. 

26. 9. 2017. Одржан је састанак комисије ради организовања родитељских састанака на 

одређене теме. Чланови комисије били су: Ана Савковић, директор, Зорица Милић, 

педагог, Светлана Матић, логопед, Јелена Димитријевић, наставник разредне наставе, 

Радмила Ђуровић, наставник биологије. 

27. 09. 2017. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са 

Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, 7. јуна 2017. године упутило 

је јавни позив свим основним и средњим школама у Републици Србији за учешће у 

пилот пројекту „Самовредновање електронске зрелости установа – Селфи“.  

29. 9. 2017. Одржан је други састанак Тима за промоцију Школе, посвећен Дечјој 

недељи. Направљен је план активности у Школи, који ће бити уврштен и у градски 

план. Носиоци активности су били сви наставници и стручни сарадници. 
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 Октобар 

У октобру су реализоване промотивне и ваннаставне активности везане за Дечју 

недељу, које је Тим планирао. У реализацију су били укључени и ученици, који су 

добрим делом и били и реализатори. 

2. – 8. 10. 2017. Одржана је Дечја недеља.  

3. 10. 2017. Реализован је јавни час „Михољски дани“ у Свечаној сали Школе. Ученици 

IV разреда имали су међуодељењско такмичење у рецитовању песама Десанке 

Максимовић. Час је почео кратким освртом на значај личности и дела песникиње, а 

њене особине истакао је Маринко Лугоња, некадашњи ђак Школе, а сада представник 

Удружења за неговање традиције Ваљевског краја. 

3. 10. 2017. Одржана је поклон представа за све прваке града Ваљева, под називом 

„Вилинска заврзлама – Прича из Маштошуме“ у Центру за културу. 

18. 10. 2107. Одржана је трибина посвећена родитељима предшколаца нашег града. 

Реализатори су биле учитељице I разреда и стручни сарадници. 

18. 10. 2017. Одржана је прва радионица за предшколце, под називом „Покренимо нашу 

децу – вежбај, играј, шетај – здраво одрастај“. Реализовале су је учитељице II разреда. 

19. 10. 2017. У школском дворишту је одржан Дан полиције. У школском дворишту 

налазила су се различита возила, а припадници разних служби, одевени у свечане 

униформе, објашњавали су ученицима свој делокруг рада и стрпљиво одговарали на 

њихова питања.Одржана је и смотра полиције и дружење ученика и полицајаца.  

7 – 22. 10. 2017. Одржана је Недеља програмирања. Школа се ове школске године 

укључила у Европску недељу програмирања са жељом да се код ученика подигне свест 

о кодирању робота корисних у свакодневном животу.  

26. 10. 2017. Ученици старијих разреда Школе посетили су 62. Међународни сајам 

књига.  

29. 10. 2017. Одржан је трећи састанак Тима за промоцију школе, посвећен 

обележавању Дана просветних радника и анализи активности у Дечјој недељи. 

 Новембар  

1. 11. 2017. Одржана је трећа радионица за предшколце, под називом „Чаробни 

прстићи“. Присуствовала су 22 предшколца. Они су уз помоћ Монтесори материјала 

развијали моторичке вештине и уживали у различитим активностима. Радионицу су 

реализовале и водиле учитељице IV разреда и Светлана Матић, логопед Школе. 

1. 11. 2017. На општинском састанку родитеља одржана је трибина за родитеље 

ученика I разреда. Тема трибине била је „Говор и моторика“. Трибину је одржала 

Светлана Матић, логопед Школе. Била је то прилика да родитељи првака добију 

адекватне одговоре за сва питања која су имали и на тај начин успешније помогну 

својој деци. 

8. 11. 2017. Одржана је радионица за предшколце на тему „Свако слово нешто ново“. 

Радионицу су осмислиле и реализовале учитељице Славица Глишовић и Јелена 

Димитријевић.  

8. 11. 2017. Обележен је Дан просветних радника. 

14. 11. 2017. У Свечаној сали Школе одржано је предавање за родитеље ученика II 

разреда, на тему „Активно слушање“. Предавање и презентацију је одржала Зорица 

Милић, педагог Школе. 

15. 11. 2017. У Свечаној сали Школе одржано је предавање на тему „Заштита од 

техничко-технолошких опасности и природних непогода“ за ученике IV и VI разреда. 

20. 11. 2017. Отпочела је реализација Пројекта „Гледај вебинар – буди безбедан“. 

Пројекат је спроводила Фондација „Тијана Јурић“, а подржала је Теленор Фондација. 

Циљ реализације овог Пројекта је превенција насиља, информисање ученика, родитеља 
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и наставника о опасностим а које вребају у онлајн свету, али и на улици и путу до 

школе.  

26. 11. 2017. Одржан је четврти састанак Тима за промоцију Школе, посвећен 

новогодишњим празницима и припреми за позивање предшколаца у I разред. 

27. 11. 2017. Реализовано је онлајн предавање за ученике разреда VII1 и VII3, на тему 

„Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“. Предавач је био Влада Арсић. 

27. 11. – 1. 12. 2017. Реализовано је школско – међународно такмичење из информатике 

и рачунарске писмености „Дабар“ за ученике III и IV разреда.  

29. 11. 2017. Одржана је седма радионица за предшколце, под називом „Јесење слике“.  

 Децембар 

1. 1. 2017. Реализовано је онлајн предавање за ученике разреда VII1 и VII2, на тему „Ко 

је онлајн предатор и како га избећи“. Предавач је био Борис Радановић. Тема је у 

највећој мери била посвећена друштвеним мрежама – како препознати потенцијалане 

опасности и како препознати предаторе. 

1. 12. 2017. На наградни конкурс „Пиши Деда Мразу“, који је расписала Пошта Србије, 

послато је око 100 ликовних и литерарних радова ученика Школе. 

6. 12. 2017. Радионица за предшколце била је посвећена толеранцији, поштовању 

различитости и лепом понашању. Нашим малим гостима представили су се ученици V1, 
са својом представом на знаковном језику „Не ругај се“. 

7. 12. 2017. Ученик Никола Трифуновић VIII3 пласирао се на Државно такмичење, 

заузевши I место на Дабар такмичењу у Школи, у категорији „Млади дабар“.  

7. 12. 2017. У Школи је обележен Међународни дан особа са инвалидитетом. Бранко 

Јовановић, наставник физичког вапитања, у сарадњи са дефектолозима Школе, 

организовао је „Игре без граница“ за ученике одељења са посебним потребама. Заједно 

са овим ученицима били су и њихови родитељи, ученице Медицинске школе, са својим 

наставником, Ана Савковић, директор Школе, и ученици IV разреда са својим 

учитељицама.  

18. 12. 2017. Школа је организовала Прво коло ONLINE КОДиграње, где су ученици 

показали своје знање путем интернета. На самом такмичењу било је потребно снимати 

роботе сваког такмичара и видео снимак доставити уз резултат сваког такмичара. 

29. 12. 2017. Ученици разреда II3 су у Свечаној сали Школе, за другаре II и IV разреда, 

одиграли представу „Чаролија кићења јелке“. 

 Јануар 

За време новогодишњег распуста Тим за промоцију школе и Стручно веће за разредну 

наставу одржали су низ састанака на којима је договорено да се штампа бојанка за нове 

прваке, као поклон уз позив за упис. У сарадњи са Немањом Мирковићем, бившим 

учеником Школе, урађен је идејни предлог изгледа бојанке која ће бити штампана 

ускоро. 

5. 1. 2018. Одржан је пети састанак Тима за промоцију школе, поводом уписа нових 

првака и промотивних активности. Урађен је план позивања првака, подељена су 

задужења и одштампан је промотивни материјал.  

10. 1. 2018. Одржана је радионица за предшколце под називом „Јануарска забава“. 

Радионице су реализовале учитељице II разреда. 

18. 1. 2018. Одржан је шести састанак Тима за промоцију школе, посвећен прослави 

Светог Саве и осталим угледним активностима везаним за тај дан. Договорен је план 

обележавања школске славе Светог Саве, као и низ активности којима ће бити 

обележена Недеља Светосавља у Школи. Најављена су и гостовања директорке и 

наставних радника на локалним телевизијама. 
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23. 1. 2018. – Променада на ВТВ, Промоција наше Недеље Светосавља и наших 

трибина за родитеље предшколаца (мр Ана Савковић и учитељица Јелена 

Димитријевић). 

24. 1. 2018. У холу Школе, за родитеље будућих првака, одржана је информативна 

трибина „Припреме за полазак у школу“. Том приликом, родитељи су добили 

информације о пријави и упису у I разред и начинима на који се деци могу олакшати 

обавезе и припреме за полазак у школу. Са родитељима су разговарали Ана Савковић, 

директор Школе, Зорица Милић, педагог, Светлана Матић, логопед, Јелена 

Димитријевић, Слацица Глишовић и Весна Андрић, учитељице I разреда. За то време, 

деца присутних родитеља провела су време на IX радионици за предшколце, под 

називом „Свети Сава“, коју су осмислиле и реализовале учитељице Мирјана Беговић, 

Јасмина Стојановић и Тања Селаковић. 

24. 1. 2018. Промоција наше недеље Светосавља - Јутарњи програм (Светлана Матић и 

Светлана Арсић), ТВ Ваљево плус. 

24. 1. 2018. У дигиталној учионици одржана је рaдионица за предшколце, на тему 

„Свети Сава“. Радионицу су реализовале учитељице Мирјана Беговић, Јасмина 

Стојановић и Тања Селаковић. 

26. 1. 2017. Ученици III разреда имали су тематски угледни дан „Свети Сава – лик и 

дело“. 

26. 1. 2018. Јелена Димитријевић, Славица Глишовић и Весна Андрић, учитељице I 

разреда, у сарадњи са вероучитељем Јованом Новитовићем, одржале су угледни 

тематски дан „Свети Сава, школска слава“, посвећен животу и делу Растка Немањића.  

27. 1. 2018. Школа је прославила школску славу, Светог Саву.  

 Фебруар 

21. 2. 2018. У школској библиотеци облежен је Међународни дан матерњег језика. На 

предлог Друштва школских библиотекара Србије о покретању акције „Читај гласно“, у 

школској библиотеци. Дан матерњег језика обележен је читањем и разговором о језику. 

22. 2. 2018. Одржана је радионица за предшколце „Фина моторика (НТЦ учење). 

Радионицу су реализовале учитељице II разреда и Биљана Сеничић, учитељица из 

продуженог боравка. 

26. 2. 2018. Ученици I, II и IV разреда су у Центру за културу гледали представу 

„Несрећна Кафина“. 

27. 2. 2018. У Школи је одржан полуфинални квиз из Веронауке „Православна 

слагалица“. 

27. 2. 2018. Одржан је седми састанака Тима за промоцију школе, посвећен новим 

радионицама за предшколце и Дану школе, редакцији листа „Наш глас“, који ће бити 

штампан том приликом, као и допуњавању сајта. 

 Март 

2. 3. 2018. Ученица Тијана Тодорчевић добила је похвалу за Младе спортисте града 

Ваљева 2017. године. 

7. 3. 2018. Одржана је радионица за предшколце, на тему „Цвеће за моју маму“. 

Реализовале су је учитељице IV разреда. 

14. 3. 2018. Поводом Дана града, у Интернационалном уметничком студију „Радован 

Трнавац Мића“, отворена је изложба дечјих ликовних радова. Отварању су 

присуствовале ученице – ауторке радова, њихови родитељи и Ана Савковић, директор 

Школе. Из Школе је изложено седам радова ученица: Кристине Јаковљевић и Таре 

Димитријевић VI2, Јане Тоскић и Нађе Ђурасовић VII1, Тијане Тодорчевић VII3, Тамаре 

Петаковић VIII1 и један групни рад ученика из одељења ученика са посебним 

потребама. 



 

 

 90 

17. 3. 2018. У Београду, на Универзитету Сингидунум, одржан је републички ниво 

Међунардног такмичења из информатичке и рачунарске писмености „Дабар“. Школу је 

представљао ученик Никола Трифуновић VIII3.. 

18. 3. 2018. У Центру за културу, у организацији Друштва учитеља Ваљева, одржано је 

предавање др Ранка Рајовића за родитеље из нашег града. 

19 – 25. 3. 2018. У Школи је обележена Недеља дигиталних вештина, са циљем 

оснаживања ученика и запослених у коришћењу информационо-комуникационих 

технологија и развијања дигиталне писмености.  

20. 3. 2018. Ученици IV разреда су посетили Народни музеј у Ваљеву. Такође, ученици 

су присуствовали свечаности поводом обележавања Дана града Ваљева у Центру за 

културу. 

20. 3. 2018. Ученици Школе учествовали су у „Шеширијади“, која је одржана у холу 

Школе. Релизовале су је и осмислиле учитељице I разреда. Гости у публици су били 

предшколци из обданишта „Наша радост“, а у програму су учествовали и предшколци 

групе из Школе. 

20. 3. 2018. Поводом обележавања Дана града Ваљева одржана је Свечана академија у 

Центру за културу, у оквиру које су уручене награде Града Ваљева појединцима и 

колективима за остварене резултате у прошлој години. Годишња награда Града за 

област образовање, уручена је мр Ани Савковић, директору Школе. 

21. 3. 2018. Реализована је радионица за предшколце“Пролећни шеширићи“. Радионицу 

су водиле учитељице II разреда.  

22. 3. 2018. Обележен је Дан школе низом манифестација и угледних активности. 

Свечана приредба одржана је у холу Школе. Поводом Дана школе, одштампан је и 

часопис „Наш глас“, који је припремила Љиљана Павловић, наставник српског језика. 

22. 3. 2018. Ученички парламент је поводом Дана школе организовао Квиз знања за 

своје млађе другове, ученике V разреда. 

22. 3. 2018. Ученици VII разреда, који уче шпански и немачки језик, огранизовали су, са 

својим предметним наставницима, креативну радионицу под називом „Моја школа, мој 

други дом“, поводом обележавања Дана школе.  

28. 3. 2018. Ана Савковић, директор Школе, гостовала је у Јутарњем програму 

Телевизије Ваљево Плус. 

30. 3. 2018. Одржан је осми састанака Тима за промоцију Школе, посвећен доради сајта 

и анализи прославе Дана школе 

 Април 

3. 4. 2018. Компанија „Еуропром“ је расписала литерарни конкурс „Ја бирам 

ДОМАЋЕ“. Од 102 пристигла рада из укупно 19 школа, одабрано је 20 најкреативнијих 

радова које је компанија „Еуропором“ наградила захвалницом и поклон-ваучерима у 

вредности од 1000 динара. На листи најкреативниијих радова нашла су се и радови 

четири ученика Школе – Наташе Бошковић I1, Јована Рајовића II1, Луке Милошевића 

II1 и Вишње Ђурђевић II3. Аутори најкреативнијих радова били су позвани да у суботу, 

31. марта 2018. године, на Сајму привреде западне Србије (SPREG) у Омни центру, 

приме своје награде и проведу време у забавном дружењу, орагнизованом у њихову 

част. 

10. 4. 2018. Ана Савковић, директор Школе, добила је Награду града Ваљева за 

просвету. 

18. 4. 2018. Одржана је радионица за предшколце, под називом „Игре без граница“. Са 

децом су се играле и радионицу припремиле учитељице IV разреда.  

25. 4. 2018. Одржан је девети састанак Тима за промоцију Школе, посвећен уређењу 

сајта 
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25. 4. 2018. Одржана је радионица за предшколце, под називом „Глас и слово, слогови и 

речи“. Радионицу су реализовале учитељице Биљана Сеничић и Тања Селаковић.  

 Мај 

10. 5. 2018. У Хали „Студент“ у Ваљеву одржане су Мале олипијске игре. Екипе I, II и 

III разреда (дечаци), освојиле су I место на градском нивоу и тако се пласирале на 

међуокружно такмичење у Шапцу. 

17. 5. 2018. Ученици IV разреда су са учитељицом Светланом Арсић присуствовали 

пројекту Туристичке организације Ваљева „Доживи Дивчибаре“. 

18. 5. 2018. У Свечаној сали Школе одржана је Трибина за родитеље будућих првака. 

Ана Савковић, директор Школе, поздравила је родитеље, а педагог, логопед и 

учитељице будућег I разреда и из продуженог боравка говориле су о разним темама 

које интересују родитеље: осамостаљивање ученика, припрема за школу, обавезни и 

изборни предмети, уџбеници, рад продуженог боравка. За то време, предшколци су 

били на последњој предвиђеној радионици за ову школску годину, под називом 

„Музика је добар друг“. Овим активностима завршен је програм рада за предшколце за 

ову школску годину. 

18. 5. 2018. У Центру за културу је изведена представа „Невен“, у којој су учествовала и 

ученика Школе. Прдстави је присуствовало 120  ученика Школе. 

21. 5. 2018. Одржане су Спортске игре младих у хали „Студент“ и фудбалском терену 

„Пети пук“. Школу су представљале три екипе. Екипа IV разреда Школе, који су се 

борили под именом „Жути лавови“, победила је у игри „Између две ватре“. 

23. 5. 2018. Одржан је концерт музичког триа „Аморозо“ у холу Школе, у оквиру 

пројекта „Музика деци“, чији је покровитељ Град Ваљево. 

30. 5. 2018. Одржане су Мале олимпијске игре у Шапцу. На међуокружном нивоу су 

град представљале три екипе, и нису успеле да се пласирају за даље такмичење. 

Ученици млађих разреда, захваљујући спонзорима и пријатељима школе, ишли су на 

бесплатан излет, у Шабац. Најпре су били подршка нашим такмичарима у Хали 

„Зорка“, а затим су посетили центар Шапца, Стари град на Сави и манастир Каона. 

 Јун 

5. 6. 2018. Тијана Тодорчевић је учествовала на Међународном пливачком такмичењу у 

Скопљу и освојила пет медаља. 

11. 6. 2018. У холу Школе традиционално је одржана језичка приредба за ученике IV 

разреда. Ученици стaријих разреда, који уче шпански и немачки језик, скечевима, 

песмама и плесом приближили су ове језике млађим другарима. 

12. 6. 2018. У холу Школе одржана је представа „Ко хоће да доживиш чудо“, продукт 

пројектне наставе одељења IV3. 

14. 6. 2018. Тања Дивнић, васпитачица предшколске групе, и Тања Селаковић, 

учитељица, припремиле су представу која је обухватила предшколце и ученике који 

похађају продужени боравак. 

19. 6. 2018. На XXXII. Сабору учитеља у Београду, који се одржавао 16. и 17. јуна, 

другог дана су презентовани примери добре праксе и међу одабраним примерима се 

нашао и рад учитељице Мирјане Бегови – „Твоје тело“. Поред овог рада, у 

Електронском зборнику примера добре праксе, налазе се радови: „Планинска авантура 

– Мравињци“ (Новка Мосуровић Андрић); „Да научим да знам – Слаткиши, шећер – 

НЕ“ (Новка Мосуровић Андрић, Мирјана Јакић Вељић, др Љиљана Ђерић); „Свети 

Сава – школска слава“ (Јелена Димитријевић, Весна Андрић, Славица Глишовић, Јован 

Новитовић); „Васкрсење Христово – научили смо о материјалима и рециклажи“,(Тања 

Селаковић, Јован Новитовић); Пројекат „Дух Десанке Максимовић и даље живи у 
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нама“ (Светлана Арсић, Санела Крстић); „Дидактичка средства у инклузији“ (Мирјана 

Беговић, Мирјана Лукић Светлана Матић). 

21. 6. 2018. Подела диплома и сведочанстава ученицима VIII разреда. 

23. 6. 2018. Учитељице Светлана Арсић и Новка Мосуровић Андрић презентовале су 

своје радове на стручном скупу у Гружи. 

25. 6. 2018. Ана Савковић, директорка Школе, промовисала је своју књигу у Ваљевској 

гимазији.  

27. 6. 2018. Одржан је десети састанак Тима за промоцију Школе, на ком је анализиран 

досадашњи рад, урађен је Извештај и припремљен план за наредну школску годину. 

28. 6. 2018. Одржан састанак Координатора свих тимова са Аном Савковић, директором 

Школе. 

14. 7. 2018. Према резултатима пројекта „Дигитална учиноница – дигитално 

компетентан наставник“ четири учионице Школе биће опремљене за сваремену 

дигитализовану наставу у новој школској години. За овој пројекат су конкурисали 

Мирјана Смоловић и Рајна Бранковић, наставници српског језика, Мирјана Беговић и 

Светлана Арсић, наставници разредне наставе. 

3.6.6. Тим за професионалну оријентацију 

       Тим за професионалну оријентацију у школској 2017/2018. години чинили су 

следећи чланови: Мирјана Смоловић, наставник српског језика и координатор Тима, 

Маја Станковић, наставник математике, Вања Анђелковић, наставник енглеског језика, 

и Зорица Милић, педагог. 

 Делокруг рада Тима у 2017/2018. години подразумевао је подстицање 

професионалне оријентације ученика са циљем пружања могућности свим 

заинтересованим ученицима да самостално донесу одлуку о избору даљег школовања и 

стварањем услова за лакши прелазак ученика из основног у средњошколско 

образовање. Радило се на упознавању ученика са различитим пословима и професијама 

у којим се ти послови обављају, на развијању свести код ученика о личним 

склоностима, интересовањима и способностима за бављење одређеним пословима и 

занимањима. Тим је у 2017/2018. години испратио сва важна дешавања везана за 

професионалну оријентацију ученика VI и VIII разреда у Школи.  

 План је реализован кроз различите садржаје у оквиру посета, радионица, 

слободних активности, одељењских заједница. Коментари ученика за радионичарски 

рад били су позитивни, јер су сматрали да ће им радионице бити смернице у доношењу 

одлука за избор школе, али и професије којом ће се бавити. 

 Активности у овој области спроводиле су, углавном, одељењске старешине VIII 

разреда, у сарадњи са педагогом Школе. 

 Тим се бавио следећим активностима: 

– на часовима одељењске заједнице и на првом родитељском састанку ученици и 

њихови родитељи упознати су са планом Тима и предвиђеним активностима у циљу 

одабира будућег занимања ученика; 

 кроз различите радионице ученици су подстакнути да размишљају о својим 

афинитетима и одаберу смер/смерове које желе да упишу у наставку школовања; 

– следило је индивидуално саветовање ученика и родитеља о избору будућег занимања; 

– 27. 11. 2017. године у Школи су гостовали бивши ученици, а садашњи гимназијалци, 

који су представили смерове у Ваљевској гимназији. Присуствовала су сва три одељења 

VIII разреда; 

– 17. 1. 2018. године ученици су присуствовали презентацији Уметничке школе из 

Шапца, која је одржана у Првој основној школи; 
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– 12. 3. 2018. године одржана је презентација Ваљевске гимназије, којој су 

присуствовали сви заинтересовани ученици VI и VIII разреда; 

– 27. 3. 2018. године организована је посета Техничкој школи, у складу са израженим 

интересовањима ученика. 40 ученика Школе детаљно се информисало о смеровима које 

Техничка школа нуди у школској 2018/2019. години и свему што ова установа пружа 

ученицима; 

– 23. 4. 2018. године тридесетак заинтересованих ученика посетило је Пољопривредну 

школу са домом ученика у Ваљеву. Током изузетно интересантног обиласка школе и 

презентације која је уследила ученици су обавештени о могућностима и смеровима које 

ова школа нуди у следећој школској години;  

– 15. 5. 2018. године петоро ученика Школе посетило је Ваљевску гимназију, где су им 

представљени смерови и дате важне информације о полагању пријемног испита за 

одређене смерове; 

– 17. 5. 2018. године обишли смо Медицинску школу „Др Миша Пантић“. Двадесетак 

заинтересованих ученика добило је одговоре на све што их је занимало у вези са 

смеровима и активностима ове школе;  

– 12. 6. 2018. године два ученика Школе која су се образовала по ИОП 2 послата су са 

свом потребном документацијом и мишљењем Тима за инклузију на Здравствену 

комисију за Колубарски округ. Комисија је донела одлуку у складу са жељама и 

могућностима ученика и они су распоређени пре расподеле осталих ученика; 

– 15. 6. 2018. године ученицима су дати детаљан табеларни преглед и упутства о 

активностима које следе – од полагања Завршног испита да коначног уписа у средњу 

школу. 

3.6.7. Тим за бригу о талентованим ученицима 

Тим за бригу о талентованим ученицима у школској 2017/2018. години чинили 

су: Слободанка Ашковић (координатор Тима), учитељ, Бранка Старчевић, наставник 

хемије, Мирјана Лукић, наставник ликовне културе, Биљана Тодоровић, наставник 

музичке културе, Милован Лековић, наставник физике, Слађана Ранковић, 

библиотекар.  

 Мотив за оснивање овог Тима је посвећивање пажње специфичним талентима 

ученика Школе, не обавезно везане за саму наставу, а који би уз пажљиво подстицање и 

неговање могли да се претворе у изузетност. Имајући то у виду, чланови Тима су на 

почетку рада дефинисали основне активности и смернице деловања, како у протеклој 

школској години, тако и у годинама које следе. То су: 

‒ састављање спискова талентованих ученика по склоностима и интересовањима, уз 

стално ажурирање истих; 

‒ израда посебних планова за рад са талентованим ученицима, када се за то укаже 

потреба; 

‒ праћење активности и постигнућа талентованих ученика, информисање о њима, као и 

презентација тих резултата; 

‒ анализа постигнутих резултата на свим нивоима такмичења, од школских па до 

државних такмичења; 

‒ изналажење начина да се наградама адекватно вреднује рад, труд и напредак свих 

ученика који се посебно истичу у било којој области; 

‒ помоћ ученицима, али и наставницима у побољшању услова рада, проналажењу 

стручне подршке, литературе итд; 

‒ организовање предавања успешних људи из разних области у Школи, али и одлазак 

на трибине и предавања ван Школе. 
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 Тим је током године радио на свим овим активностима и трудио се да буде 

координатор између ученика, наставника и управе Школе, у циљу што бољег 

остваривања зацртаног циља. Током ове школске године праћене су активности 

ученика, њихови резултати и подршка наставника. То су биле следеће активности и 

резултати: 

‒ У месецу септембру на конкурсу „Градимо мостове међу људима за радост сваког 

детета“, поводом обележавања Дечје недеље, похвале су добили ученице Валентина 

Вукомановић VII1 и Нина Вујичић VIII3 . Награђени ученици су  били Данило 

Тројанчевић III3 (III место у категорији млађих разреда) и Сара Живановић VII1 (I место 

у категорији старијих разреда). 

‒ 3. 10. 2017. ‒ У Школи је одржан јавни час „Михољски дани“. Ученици IV разреда 

имали су међусобно такмичење у рецитовању песама Десанке Максимовић. 

Најуспешнији су били Вук Дамњановић IV1, Лазар Грујичић IV2 и Ана Тешић IV3. Они 

су представљали Школу на такмичењу „Михољски дани“ 5. 10. 2018. године у Центру 

за културу, где је Вук Дамњановић IV1 награђен књигом. 

‒ 4. 10. 2017. – На спортском такмичењу за све основце града Ваљева, ученици III и IV 

разреда  освојили су I место. 

‒ 6. 10. 2017. – Ученици Јован Рајовић II1, Анђела Анђелковић IV2, Николинa Павловић 

IV2, Уна Стефановић IV2 и Александра Радовановић IV2 награђени су за учешће на 

литерарном конкурсу „Разлике нас спајају“. 

‒ 10 – 13. 10. 2017. ‒ У Школи је одржано Екипно првенство Ваљева у шаху. Екипа 

Школе, у саставу: Иван Тимотић VIII1, Лука Станић VIII1, Никола Новаковић VIII1, 

Лазар Остојић VIII3, Лука Топаловић VII1 освојила је I место (златну медању и пехар). 

У појединачној конкуренцији Иван Тимотић VIII1 је освојио I место (златну медаљу), а 

Лука Станић VIII1 освојио II место (сребрну медаљу). 

‒ 28. 10. 2017. ‒У Петници је одржан Трећи пливачки митинг „Војвода Живојин 

Мишић“. Ученица Наталија Савић освојила је I место и златну медаљу, а ученица 

Емилија Аћимовић IV3 II место и сребрну медаљу.  

‒ 30. 10. 2017. ‒ На Фестивалу поезије „Оловко не ћути“ Барајево 2017, у категорији 

дечје поезије ученик Јован Рајовић II1 је освојио III награду. 

Завод за јавно здравље Ваљево доделио је I награду ученици Надици Крстић III3 за 

ликовни рад на конкурсу поводом обележавања месеца правилне исхране. 

‒ 14. 11. 2017. ‒ У Центру за културу одржана је свечана додела награда за ученике који 

су учествовали на конкурсу Храма Светих лекара и Бесребника Козме и Дамјана и 

Центар за културу Ваљево, на тему „Вера, љубав, нада“. Ученик Јован Рајовић II1 је 

освојио I место на литерарном конкурсу, а ученица Анђела Челекетић IV2 је добила 

похвалу. 

‒ 15. 11. 2017. ‒ Одржано је Републичко такмичење у пливању у Крагујевцу. Ученик 

Петар Стојаковић у категорији VI разреда леђним стилом заузео је 26. место, а ученик 

Марко Дамњановић у категорији V разреда 18. место. Ученица Тијана Тодорчевић је, 

по трећи пут, на Републичком такмичењу освојила  медаљу, заузевши III место.  

На наградном конкурсу „Шта је то филхармонија“, за ученике од I до IV разреда, 

награђен је литерарни рад ученика Јована Рајовића II1. 

На Великом литерарном конкурсу „Аждаје мог детињства“, који је организован на 

Учитељском факултету у Ужицу, похваљен је и награђен рад ученика Јована Рајовића 

II1. 

‒ 20 – 24. 11. 2017. ‒ У Школи је одржано Међународно такмичење из рачунарске и 

информатичке писмености „Дабар“ на школском нивоу. Ученици су се такмичили у две 

категорије: „Дабарчић“ (V и VI разред), и „Млади дабар“ (VII и VIII разред). 
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Такмичење се реализовало у дванаест термина. Ментор такмичења је био Ђорђија 

Бубоња, наставник техничког и информатичког образовања. 

‒ 27. 11. – 1. 12. 2017. – Реализовано је такмичење „Дабар ‒ Јуниор 2“ за ученике III и 

IV разреда. По правилнику, ови ученици учествују само на школском нивоу и немају 

даљи пласман.  

Ученик Никола Трифуновић VIII3 се пласирао на државни ниво такмичења, заузевши I 

место у Школи и 137. место на коначној ранг-листи, у конкуренцији од укупно 9890 

ученика из целе Србије. Запажене резултате постигли су и следећи ученици: 

‒ у категорији „Дабарчић“ – Душица Јовановић V1, Душан Павловић V1, Анђела 

Богдановић V1, Анђела Поповић VI3, Нађа Богдановић VI2, Богдан Максимовић V3, 

Богдан Марјановић VI1, Матија Пантелић V3; 

 ‒ категорији „Млади дабар“ – Иван Тимотић VIII1, Александра Стојнић VIII3, Бојана 

Недењковић VIII3, Реља Арсенијевић VIII1, Лука Станић VIII1, Никола Вуловић VIII1, 

Вукашин Секулић VII2; 

‒у категорији „Јуниор 2“ ‒ Нађа Матић IV2, Сташа Кузељевић IV2, Андреј Николић III3, 

Анђела Анђелковић IV2, Лена Топаловић IV2, Уна Стефановић IV2, Невена Богдановић 

IV1,  Лазар Јовановић III1. 

Државни ниво такмичења биће одржан 24. 2. 2018. године, на којем ће се такмичити 

ученик Никола Трифуновић VIII3. 

‒ 2. 12. 2017. ‒ Одржан је II Интеграл куп. Ученица Марија Петрић је освојила сребрну 

медаљу (II награду), и ученик Никола Трифуновић VIII3 сребрну медаљу (II награда). 

‒10. 12. 2018. ‒ Одржано је Општинско такмичење из физике. Учествовало је 11 

ученика Школе. Најбоље резултате и пласман на Окружно такмичење остварило је пет 

ученика: Маша Јовановић VII3, која је остварила III награду, Драган ЂокићVI2, Лазар 

Дивнић VI2, Нађа Богдановић VI2 и Марија Петрић VI1. 

‒ 14. 12. 2017. ‒ Ученици VII и VIII разреда са наставницима хемије, историје и 

географије посетили су Фестивал науке у Београду.  

Ученик Лазар Грујичић IV2 је на конкурсу „Креативни генијалац“, који је расписалала 

Народне библиотеке „Вук Караџић“ из Крагујевца, освојио II место и плакету за 

ликовни рад „Књига – мој водич кроз свет маште“ и диплому за ликовни рад „Мој 

робот“. 

Ученица Анђела Анђелковић IV2 је освојила I место на конкурсу „Зелене учионице“, на 

тему „Зима“. 

‒ 24. 2. 2018. ‒ Одржано је Општинско такмичење из матетематике за ученике од III до 

VIII разреда. Школу је представљао 51 ученик. На Окружно такмичење се пласирало 16 

ученика. 

На Општинском такмичењу је учествовало 12 ученика III разреда. Најбоље резултате 

остварили су ученици Вања Танасијевић III3, који је освојио III награду, и Лука 

Богдановић III2, који је добио похвалу. 

Од 12 ученика IV разреда на Окружно такмичење су се пласирала четири ученика: Уна 

Стефановић IV2, која је освојила III награду, Сташа Кузељевић IV2 и Лазар Грујичић 

IV2, који су добили похвале, и Ана Тешић IV3. 

Од 11 ученика V разреда, на Окружно такмичење се пласирало пет ученика: Лука 

Протић V1, који је освојио II награду, Часлав Протић V1, који је освојио III награду, 

Урош Исаиловић V2, Стефан Савић V3 и Богдан Јовић V2, који су добили похвале.  

На Општинском такмичењу су учествовала два ученика VII разреда и оба ученика су се 

пласирала на Окружно такмичење – Маша Јовановић VII3 је освојила II награду, а Лука 

Топаловић VII1 је добио похвалу.  

Од пет ученика VIII разреда, ученик Никола Трифуновић VIII3 се пласирао на Окружно 

такмичење и освојио II награду. 
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‒ 25. 2. 2018. ‒ Одржано је Општинско такмичење из информатематике и рачунарства. 

Школу је предсављало пет ученика од VI до VIII разреда. Најбоље резултате је 

остварио ученик Никола Трифуновић VIII3. На Окружно такмичење су се пласирали сви 

ученици који су се такмичили: Никола Трифуновић VIII3, Тијана Ђорђић VIII2, Лазар 

Дивнић VI2, Драган Ђокић VI2 и Андреј Трифуновић VI2. 

‒ 3. 3. 2018. ‒ Одржано је Општинско такмичење из хемије. Школу је представљало два 

ученика. Ученица Маша Јовановић VII3 освојила је III награду и пласирала се на 

Окружно такмичење. 

‒ 3. 3. 2018. ‒ Одржано је Општинско такмичење из страних језика. Ученица Николина 

Ђурић VIII3 такмичила се из немачког језика и пласирала се на Окружно такмичење  

‒ 5. 3. 2018. ‒ Одржано је математичко такмичење „Кенгур без граница“. Пријавила су 

се 124 ученика. Најбоље резултате остварили су ученици Никола Трифуновић VIII3, 

Часлав Протић V1, Марија Петрић VI1 и Иван Бартишевић VIII3. 

‒ 10. 3. 2018. ‒ Одржано је Општинско такмичење из књижевности. На Окружно 

такмичење пласирали су се: Нађа Ђурасовић VII1, Елена Букмирић VIII2 и Лука Станић 

VIII1. Ученици су заузели III место. 

‒ 10. 3. 2018. ‒ Одржано је Општинско такмичење из техничког образовања. Школу су 

представљала три ученика V разреда и један ученик VIII разреда. Најбоњи резултат 

остварио је ученик Димитрије Костадиновић VIII2, који је освојио I награду и пасирао 

се на Окружно такмичење. 

‒ 10. 3. 2018. ‒ Одржано је Окружно такмичење из физике. Школу је представљало пет 

ученика. Најбољи резултат остварила је ученица Маша Јовановић VII3, која је добила 

похвалу.  

‒ 11. 3. 2018. ‒ Одржано је Општинско такмичење из географије. Најбољи резултат 

постигао је ученик Никола Вуловић VIII1, који је заузео II место и пласирао се на 

Окружно такмичење. Добре резултате остварили су и ученици Лука Сатанић VIII1 и 

Емилија Јовановић VIII2, који су заузели III место. 

‒ 17. 3. 2018. ‒ Одржано је Окружно такмичење из историје. Школу је представљало 18 

ученика. Најбоље резултате и пласман на Окружно такмичење постигло је пет ученика: 

Часлав Протић V1, који је заузео III место, Предраг Планић VI2, који је заузео II место, 

Драган Ђокић VI2, који је заузео III место, Лука Станић VIII1, који је заузео III место. и 

Михаило Марковић VIII1, који је заузео III место. 

‒ 17. 3. 2018. ‒ Одржано је Окружно такмичење из биологије. Школу је представљало 

17 ученика. Најбоље резултате постигло је 7 ученика: Часлав Протић V1, који је заузео 

II место и пласирао се на Окружно такмичење, Огњен Пешић V1, који је заузео II место, 

Лука Протић V1, који је заузео III место, Стефан Савић V3, који је заузео III место, 

Марија Петрић VI1, која је заузела III место, Сара Живановић VII1, која је заузела II 

место, и Кристина Ћосић VII1, која је заузела III место. 

‒ 17. 3. 2018. ‒ Одржан је републички ниво Међународног такмичења из информатичке 

и рачунарске писмености „Дабар“. Школу је представљао ученик Никола Трифуновић 

VIII3, и нашао се на 25. месту коначне ранг-листе. 

‒ 19. 3. 2018. ‒ Одржано је Школско такмичење рецитатора за ученике II, III и 

IVразреда. На Општинско такмичење пласирали су се: Николина Павловић IV2, Вук 

Дамњановић IV1, Александра Радовановић IV3, Филип Марковић III1 и Виктор Вујић 

III3. 

‒ 18. 3. 2018. ‒ Одржано је Окружно такмичење из информатике и рачунарства. Школу 

су представљала два ученика VIII разреда. Ученик Никола Трифуновић VIII3 је заузео 

III место и пласирао се на Републичко такмичење. 

‒ 19. 3. 2018. ‒ На ликовном конкурсу „Новогодишља чаролија“, који је расписао Дечји 

савез града Врања, ученик Лазар Грујичић IV2 је својим ликовним радом освојио II 
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место, а на литерарном конкурсу ученици Јован Рајовић II2 и Немања Остојић II3 су 

освојили III место. 
На литерарном конкурсу „Бранково перо 2018“ ученик Лазар Грујичић IV2 је добио III 

награду за песму „Моја птица у звезданом јату“, а на 10. Медијана фестивалу дечјег 

стваралаштва за децу освојио је похвалу за песму „Осмех за сваку главу“. 

‒ 24. 3. 2018. ‒ Одржано је Општинско такмичење из српског језика и језичке културе. 

На такмичењу је учествовало 14 ученика. Најбоље резултате постигли су ученици: 

Драган Ђокић VI2, који је заузео је III место, Валентина Вуковамоновић VII1, која је 

заузела II место и Оливера Филиповић VII2, која је заузела II место. Сва три ученика су 

се пласирала на Окружно такмичење, на коме ће учествовати и ученица Андријна 

Павловић VIII2, захваљујући прошлогодишњем учешћу на Републичком такмичењу. 

‒ 25. 3. 2018. ‒ Одржано је Окружно такмичење из математике. 

Од четири ученика IV разреда најбоље резултате постигли су ученица Сташа 

Кузељевић IV2 и Лазар Грујичић IV2, који су добили похвале.  

Из V разреда на Окружном такмичењу је учествовало пет ученика, а најбоље резултате 

постигли су ученици Часлав Протић V1, који је освоји I место, Лука Протић V1, који је 

освојио III место, Урош Исаиловић V2, који је освојио III место и Стефан Савић V3, који 

је добио похвалу. 

Од четири ученика VI разреда, најбоље резултате остварили су ученици Лазар Дивнић 

VI2 и Драган Ђокић VI2, који су освојили III место. 

Из VII разреда на такмичењу су учествовала два ученика, а бољи резултат је постигла 

ученица Маша Јовановић VII3, која је освојила III место. 

На Окружном такмичењу из математике Школу је из VIII разреда представљао ученик 

Никола Трифуновић VIII3, који је освојио I место и успео да се пласира на Републичко 

такмичење. 

‒ Ученик Никола Трифуновић VIII3 се пласирао на Републичко такмичење из 

информатике и рачунарства. 

‒ Ученици Часлав Протић V1 и Огњен Пешић V1 су се пласирали на Окружно 

такмичење из биологије. 

‒ 28. 3. 2018. ‒ Одржана је Градска смотра рецитатора. Пролаз за даље такмичење 

остварили су ученици Матија Солдатовић III3 и Александра Радовановић IV3. 

‒ 29. 3. 2018. ‒ Одржана је Градска смотра рецитатора за средњи узраст. Ученик Лазар 

Дивнић VI2 је освоји је V место и даље учешће на Окружном такмичењу. 

‒ 16. 4. 2018. ‒ У Хали спортова у Ваљеву одржано је такмичење у малом фудбалу. 

Екипу Школе чинило је седам ученица: Тамара Ђурић VIII3, Нина Вујичић VIII3, Ивона 

Исаиловић VIII1, Анастасија Вујић VIII1, Милица Хаџић VII2, Јана Тоскић VII1 и Јана 

Јуришић VI3. Екипа се пласирала на Окружно такмичење. 

‒ 21. 4. 2018. ‒ Школа је била организатор Општинског такмичења „Шта знаш о 

саобраћају?“. Школу је представљало осам ученика, а на Окружно такмичење су се 

пласирала два ученика: Јана Јовановић VII3, која је освојила I место у Ц категорији за 

девојчице, и Марија Младеновић V2, која је освојила II место у Б категорији за 

девојчице. Ученик Лука Дамњановић V3 је освојио III место у Б категорији за дечаке и 

био је резерва на Окружном такмичењу. Школа је екипно освојила III место у Ц 

категорији. 

‒ 21. 4. 2018. ‒ У Крагујевцу је одржано такмичење у пливању „Пират опен“. Ученица 

Наталија Савић II1 је освојила III место и бронзану медаљу на 100 м леђно. 

‒ 22. 4. 2018. ‒ Школа је била организатор Окружног такмичења из техничког и 

информатичког образовања. Школу је представљао ученик Димитрије Костадиновић 

VIII2, који је освојио I место  и пласирао се на Републичко такмичење. 



 

 

 98 

‒ 22. 4. 2018. ‒ У Основној школи „Сестре Илић“ одржано је Окружно такмичење из 

биологије. Учествовала су два ученика V разреда. Ученик Часлав Протић V1 је освојио 

III место. 

‒ 23. 4. 2018. ‒ Поводом Дана Војске Србије, у Касарни „Војвода Живојин Мишић“ 

додељене су награде најбољим ученицима основних школа на литерарном и ликовном 

конкурсу „Писмо војнику“ и „Мој војник“. Награђени су ученици Јован Рајовић II1, за 

литерарни рад, и Војин Јанковић II3, за ликовни рад. 

‒ 23. 4. 2018. ‒ На 14. Међународном фестивалу „Креативне чаролије“ Бања Врујци 

(дечје стваралаштво), у области литерарно стваралаштво, ученик Лазар Грујичић IV2 је 

похваљен у категорији млађег узраста (поезија), за песму „Бори се за своја крила, јер 

небо није граница“. 

‒ 24 – 25. 4. 2018. ‒ Одржано је првенство Ваљева у шаху. Екипу школе чинили су: 

Иван Бирташевић IV3, Иван Тимотић VIII1, Лука Станић VIII1, Тијана Ђорђић VIII2 и 

Лазар Остојић VIII3. Екипа је освојила I место. 

‒ 26 – 27. 4. 2018. ‒ Одржано је појединачно првенство Ваљева у шаху. Награде су 

освојили ученици Тијана Ђорђић VIII2 (1.место), Лука Станић VIII1 (II место) и Иван 

Бирташевић IV3 (II место). 

‒ 26. 4. 2018. ‒ На наградном конкурсу „Најлепша мама на свету, моја мама“, који је 

расписао Савет Дечјег савеза града Врања, награђени су: Сташа Кузељевић IV2 за 

литерарни рад освојила је II место, а Јелена Станковић IV1 похвалу за креативни 

ликовни рад. 

‒ 26. 4. 2018. ‒ У Мионици је одржана Окружна смотра рецитатора, на којој су 

учествовали ученици Матија Солдатовић III3, Александра Радовановић IV1 и Лазар 

Дивнић VI2. 

‒ 28. 4. 2018. ‒ Одржано је Окружно такмичење из географије у „Првој основној 

школи“. Школу је представљао ученик Никола Вуловић VIII1, који је заузео I место и 

пласирао се на Републичко такмичење. 

‒ 28. 4. 2018. ‒ Одржано је Окружно такмичење из српског језика и језичке културе у 

Основној школи „Десанка Максимовић“. Школу су представљала четири ученика. 

Најбоље резултате постигли су ученице Оливера Филиповић VII2  и Андријана 

Павловић VIII2. 

‒ 10. 5. 2018. ‒ Ученик Лазар Грујичић IV2 је добио похвалу за песму „Четири годишња 

доба“, на конкурсу за најлепшу дечју љубавну песму „Песмарица“ (осми конкурс), 

Футог. Песма је уврштена у Зборник поезије. На петом конкурсу Друштва учитеља 

Тополе Лазар Грујичић IV2 је добио III награду за ликовни рад на тему „Мој 

учитељ/учитељица“. 

‒ 10. 5. 2018. ‒ Ученици I, II и III разреда су учествовали у квалификацијама за Мале 

олимпијске игре, одржане у хали „Студент“. Екипе сва три разреда су освојиле I место 

и пласирале се на Међуокружно такмичење, које ће бити одржано 30. 5. 2018.у Шапцу. 

‒ 10. 5. 2018. ‒ На 8. Међународном фестивалу поезије младих песника „Машта и 

снови“ у Сремској Митровици похваљени су ученици: Јован Рајовић II1 и Лазар 

Грујичић IV2. Њихове песме „Машта и снови“ и „Сат“ биће одштампане у Зборнику 

овог фестивала. 

‒ 11 – 12. 5. 2018. ‒ На Републичком такмичењу из Техничког образовања, одржаног у 

Основној школи „Јован Стерија Поповић“ у Вршцу, Школу је представљао ученик 

Димитрије Костадиновић и заузео I место. 

‒ 12. 5. 2018. ‒ На Математичкој олимпијади основних школа, у Хемијско-прехрамбеној 

технолошкој школи у Београду, коју је организовало Математичко друштво 

„Архимедес“, екипа Школе постигла је изузетне резултате. Освојила је III награду. 

Екипу су чинили ученици Сташа Кузељевић IV3, Часлав Протић V1, Марија Петрић VI1, 
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Маша Јовановић VII3 и Никола Трифуновић VIII3. Најбоље појединачне резултате су 

остварили ученици Никола Трифуновић, који је освојио III награду, и Часлав Протић, 

који је добио похвалу. 

‒ 13. 5. 2018. ‒ У Основној школи „Душан Даниловић“ у Радљеву одржано је Окружно 

такмичење „Шта знаш о саобраћају?“. Ученица Јана Јовановић VII3 освојила је I место 

и пласирала се на Републичко такмичење. 

‒ 16. 5. 2018. ‒ На конкурсу „Сремушијада“ Друштва истраживача „Владимир Мандић 

Манда“ ученица Олга Глишић IV2 је освојила I место, а ученик Лука Матијевић IV2 III 

награду. 

‒ 20. 5. 2018. ‒ На Природно-математичком факултету у Новом Саду одржано је 

Републичко такмичење из географије. Школу је представљао ученик Никола Вуловић 

VIII1, који је добио похвалу. 

‒ 21. 5. 2018. ‒ Одржане су Спортске игре младих у хали „Студент“ и на фудбалском 

терену на Петом Пуку. У игри „Између две ватре“ учествовале су екипе II и IV разреда 

и освојиле I место и пласирале се на Републичко такмичење, које ће бити одржано у 

јулу у Београду. Екипа IV разреда је освојила IV место у фудбалу. 

‒ 24. 5. 2018. ‒ На ликовном и литерарном конкурсу „Здрави зуби, здрава породица“, 

који је расписао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 

награђени су радови два ученика ‒ Дарија Ранковић III1 освојила је I награду и Сташа 

Кузељевић IV2 II награду у категорији ученика од II до IV разреда. 

‒ 28. 5. 2018. ‒ На ликовном и литерарном конкурсу „Свака цигарета смета“, у 

организацији Одбора за Јавно здравље Ваљево, награђени су радови ученика Јована 

Рајовића II1 и Димитрија Ерића IV2. 

‒ 7. 6. 2018. ‒ На 10. конкурсу „Радионица баснописаца“, у организацији Задужбине 

Доситеј Обрадовић у Београду, ученик Лазар Грујичић IV2  је освојио I награду у 

категорији Оригинални приступ, за своју басну „Вук и бува“. 

 Анализом успеха ученика након такмичења и остварених успеха на конкурсима 

показало се да су школској 2017/2018. најуспешниј били следећи ученици:  

Андреј Тодоровић 

‒ пласман на Општинско такмичење из математике у Ваљеву, 24. 2. 2018. 

‒ пласман на Окружно такмичење из информатике у Ваљеву, 18. 3. 2018. 

‒ учешће на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе у Ваљеву, 24. 

3. 2018. 

‒ свира саксофон 

‒ тренира карате 

Вишња Ђорђевић 

‒ 3. место на карате турниру „KUP ŠAMPIONA“; Бања Ковиљача, 23. 10. 2017. 

‒ 1. место на карате турниру „ŠABAC OPEN 2018“ – полетарке, кaте 2010 и млађе, 

класа E; Шабац, 11. 2. 2018 

‒ 1. место на карате турниру „VALJEVO OPEN 2018“ – Mеморијални карате турнир 

„Светлана – Цеца Радојевић“, полетаркe, кате 2010 и млађе, класа E; Ваљево, 3. 3. 2018. 

‒ 3. место на карате турниру „KUP MLADOST ČAČAK 2018“, полетарке, кaте 2010; 

млађе, класа E; Чачак, 18. 3. 2018. 

‒ 2. место на карате турниру „KUP MLADOST ČAČAK 2018“, полетарке, кате 

апсолутни ниво; Чачак, 18. 3. 2018. 

‒ 3. место на карате турниру „TARA OPEN 2018“ – полетарке, кате 2010 и млађе, класа 

E; Бајина Башта, 26. 5. 2018.  

‒ 3. место на карате турниру „TARA OPEN 2018“ – полетарке, кате екипно; Бајина 

Башта, 26. 5. 2018.  
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Давид Јовановић 

‒ 2. место и Сребрни опанак на Малом златни опанаку у Ваљеву; 30. 4. 2018. 

‒ 1. место и златна плакета на Смотри дечијих фолклорних ансамбала Србије у Ваљеву 

(категорија кореографисаног фолклора); 9. 6. 2018. 

‒ ванредни ученик 3. разред Музичке школе „Марко Тајчевић“ у Лазаревцу, смер 

виолина 

Данило Булатовић 

‒ 1. место на турниру у Kикинди са ФК „Чукарички“ 12. 8. 2017. 

‒ 1. место на турниру у Лазаревцу са ФК „Сењак“ 14. 8. 2017. 

‒ 2. место на турниру „Аполон Куп“ у Краљеву са ФК „Сењак“ 27. 8. 2017. 

‒ 1. место на међународном турниру у Босни са ФК „Чукарички“ 17. 9. 2017. 

‒ 1. место на турниру у Београду са ФК „Чукарички“ 31. 9. 2017. 
‒ 1. место на турниру у Београду са ФК „Сењак“ 9. 12. 2017. 

‒ 1. место на турниру у Пожеги са ФК „Чукарички“ 4. 2. 2018. 

‒ 1. место на турниру у Зајечару са ФК „Чукарички“ 4. 4. 2018. 

‒ 1. место на турниру у Руми са ФК „Сењак“ 9. 4. 2018. 

‒ награда за најбољег играча на турниру у Руми 9. 4. 2018. 

‒ 1. место на турниру у Крагујевцу са ФК „Чукарички“ 2. 5. 2018. 

‒ 1. место на међународном турниру „Куп Вујадин Бошков“ у Новом Саду са ФК 

„Чукарички“ 10. 6. 2018. 

‒ 1. место на међународном турниру „Куп Драган Манце“ у Београду са ФК 

„Чукарички“ 15. 6. 2018. 

‒ учествовао на свим екипним спортским такмичењима Школе 

Дејан Давидовић 

‒ игра за ФК „Земун“ 

‒ учествовао на припремама са репрезентацијом у Старој Пазови 

‒ за репрезентацију играо пријатељску утакмицу против Америке 

‒ играо за селекцију Београда против Црне Горе, Грчке и Босне и Херцеговине, где су 

освојили 3. место 

Димитрије Костадиновић 

‒ 1. место на Општинском такмичењу из техничког образовања у Ваљеву, 10. 3. 2018.  

‒ 1. место на Окружном такмичењу из техничког образовања у Ваљеву, 22. 4. 2018. 

‒ 1. место на Републичком такмичењу из техничког образовања у Вршцу, 11 – 12. 5. 

2018. 

Елена Букумирић 

‒ III место на Општинском такмичењу из књижевности – Књижевној олимпијади у 

Ваљеву, 10. 3. 2018. 

‒ учешће на Окружном такмичењу из књижевности – Књижевној олимпијади у Ваљеву, 

15. 4. 2018. 

Јана Јовановић 

‒ 3. место на Државном првенству у плесу – категорија Show dance (формација 

„Омладинци“), у Београду; 16. 12. 2017. 

‒ 2. место на КВ турниру у латиноамеричким и стандардним плесовима (формација 

„Омладинци“), у Лајковцу; 17. 3. 2018. 

‒ 1. место на КВ турнир у латиноамеричким и стандардним плесовима (формација 

„Старији омладинци“), у Лајковцу; 17. 3. 2018. 

‒ 1. место на Општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају?“ (категорија Ц – 

девојчице) у Ваљеву; 21. 4. 2018. 
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‒ 1. место на Окружном такмичењу „Шта знаш о саобраћају?“ (категорија Ц – 

девојчице), у Радљеву; 13. 5. 2018. 

‒ учешће на Државном такмичењу „Шта знаш о саобраћају?“ у Београду; 25 – 26. 5. 

2018. 

‒ 1. место и златна плакета на Смотри дечијих фолклорних ансамбала Србије 

(категорија кореографисаног фолклора) у Ваљеву; 9. 6. 2018. 

Јован Рајовић 

‒ похвала за песму на Литерарном конкурсу „Аждаје мог детињства“, који је расписао 

Учитељски факултет у Ужицу; 15. 6. 2017. 

‒ 3. награда на Фестивалу поезије „Оловко не ћути“, који је расписао Центар за културу 

Барајево; 26. 8. 2017. 

‒ награда за песму на Конкурсу „Шта је то филхармонија?“, који је расписала 

Београдска филхармонија; 1. 10. 2017. 

‒ похвала за песму на Литерарном конкурсу „Разлике нас спајају“, који је у оквиру 

Дечје недеље расписало Друштво за церебралну парализу у Ваљеву; 6. 10. 2017. 

‒ 1. награда за песму на ликовном и литерарном Дечјем конкурсу часописа 

„Бесребреник“, на тему „Љубав, вера, нада“, поводом обележавања славе Цркве Светих 

лекара и бесребреника Козме и Дамјана у кругу Опште болнице Ваљево; 14. 11. 2017. 

‒ награда за песму на 17. Међународном књижевном конкурсу љубавне поезије „Пјесма 

над пјесмама“, на тему „Гдје си сад љубави моја?“, у категорији „Свици љубави“; 

конкурс је, поводм Дана заљубљених, расписао Клуб умјетничких душа из Мркоњић 

града; 14. 2. 2018. 

‒ 3. награда за песму на литерарном конкурсу „Новогодишња чаролија“, на тему „Кад 

бих ја био/била Деда Мраз“, који је расписао Дечји савез града Врања; 23. 2. 2018. 

‒ награда за песму на литерарном конкурсу „Ја бирам ДОМАЋЕ“, који је расписала 

компанија „Еуропром“ Ваљево; 31. 3. 2018. 

‒ награда за рад на литерарном конкурсу „Писмо војнику“, који је поводом 

обележавања Дана војске Србије расписао Гарнизон у Ваљеву; 23. 4. 2018. 

‒ похвала за песму на 8. Међународном фестивалу младих песника „Машта и снови“, 

који је расписао Центар за културу „Сирмиумарт“ у Сремској Митровици; 29. 5. 2018. 

‒ похвала за песму на ликовном и литерарном конкурсу „Свака цигарета смета“, који је 

расписао Одбор за јавно здравље Ваљево; 31. 5. 2018. 

Лазар Грујучић 

‒ 2. награда и плакета на конкурсу „Креативни генијалци“ за ликовни рад „Књига - мој 

водич кроз свет маште“ у Крагујевцу, 15. 12. 2017. 

‒ диплома на конкурсу „Креативни генијалци“ за ликовни рад „Мој робот“ у 

Крагујевцу, 15. 12. 2017. 

‒ 2. место на ликовном конкурсу „Новогодишња чаролија“ у Врању, 21. 2. 2018. 

‒ похвала на Општинском такмичењу из математике у Ваљеву, 24. 2. 2018. 

‒ 3. награда на литерарном конкурсу за песму „Моја птица у звезданом јату“ у Нишу, 

14. 3. 2018. 

‒ похвала на 10. Медијана фестивалу дечјег стваралаштваи стваралаштва за децу за 

песму „Осмех за сваку главу“ у Нишу, 15. 3. 2018. 

‒ похвала на Окружном такмичењу из математике у Ваљеву, 25. 3. 2018. 

‒ похвала на Међународном фестивалу дечјег стваралаштва „Кретаивна чаролија“ за 

песму „Сат“ у Бањи Врујци, 25. 5. 2018. 

‒ похвала на 7. конкурсу за најлепшу дечју љубавну песму „Песмарица“ за песму 

„Четири годишња доба“ у Футогу, 10. 5. 2018. 

‒ 3. награда на ликовном конкурсу „Моја учитељица“ у Тополи, 27. 5. 2018. 
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‒ 2. награда на Републичком конкурсу „Крв живот значи“ за песму „Крв живот значи“ у 

Београду, 31. 5. 2018. 

‒ 1. награда на 10. конкурсу „Радионица баснописаца“ у категорији ОРИГИНАЛНИ 

ПРИСТУП за басну „Вук и бува“ у Београду, 7. 6. 2018. 

Лазар Дивнић 

‒ пласман на Општинском такмичењу из физике у Ваљеву, 17. 2. 2018. 

‒ похвала на Општинском такмичењу из математике у Ваљеву, 24. 2. 2018. 

‒ учешће на Општинском такмичењу из информатике и рачунарства у Ваљеву, 25. 2. 

2018. 

‒ учешће на Окружном такмичењу из физике у Ваљеву, 10. 3. 2018. 

‒ учешће на Међународном математичком такмичењу „Кенгур без границе“ у Ваљеву, 

15. 3. 2018. 

‒ учешће на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе у Ваљеву, 24. 

3. 2018. 

‒ 3. награда на Окружном такмичењу из математике у Ваљеву, 25. 3. 2018. 

‒ 5. награда на Општинској смотри рецитатора у Ваљеву, 29. 3. 2018. 

- учешће на Окружној смотри рецитатора у Мионици, 26. 4. 2018. 

Лука Протић 

‒ 2. место на Општинском такмичењу из математике у Ваљеву; 24. 2. 2018.  

‒ похвала на Међународном математичком такмичењу „Кенгур без граница“ у Ваљеву; 

15. 3. 2018 

‒ 3. место на Општинском такмичењу из биологије у Ваљеву; 17. 3. 2018. 

‒ учешће на Општинском такмичењу из историје у Ваљеву; 17. 3. 2018. 

‒ 3. место на Окружном такмичењу из математике у Ваљеву; 25. 3. 2018. 

Марија Петрић 

‒ учешће на Квизу „Математичког листа“ у Ваљеву, 28. 11. 2017. 

‒ сребрна медеља на 2. Математичком „Интеграл купу“ у Ваљеву, 2. 12. 2017. 

‒ учешће на Општинском такмичењу из физике у Ваљеву, 17. 2. 2018. 

‒ 2. награда на Општинском такмичењу из математике у Ваљеву, 24. 2. 2018. 

‒ учешће на Окружном такмичењу из физике у Ваљеву, 10. 3. 2018. 

‒ похвала на Међународном математичком такмичењу „Кенгур без границе“ у Ваљеву, 

15. 3. 2018. 

‒ 3. награда на Општинском такмичењу из беологије у Ваљеву, 17. 3. 2018. 

‒ учешће на Окружном такмичењу из математике у Ваљеву, 25. 3. 2018. 

‒ учешће на 44. Математичкој олимпијади основних школа МД „Архимедес“ у 

Београду, 12. мај 2018. године 

Марко Тодорчевић 

‒ 2. награда на Клавирском такмичењу „Славенски“ у Београду, 21 – 23. 12. 2017. 

‒ 1. награда на 2. Међународном фестивалу „SIRMIUM MUSIC FEST“ у Сремској 

Митровици, 14 – 18. 3. 2018. 

‒ 1. награда на 16. Интернационалном фестивалу Музичке школе „Петар Стојановић“ 

на Убу, 23 – 28. 4. 2018. 

‒ 2. награда на 5. Међународном пијанистичком такмичењу у Смедереву, 3 – 8. 5. 2018. 

‒ најбољи у својој класи на Школском такмичењу Музичке школе „Живорад Грбић“ у 

Ваљеву 

‒ тренира пливање 
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Нађа Матић 

‒ 1. место на Међународном такмичењу из информатике и рачунарске логике „Дабар“, 

у Ваљеву, у категорији „Јуниор 2“ (шклски ниво); 13. 11. 2018. 

‒ 1 – 2. награда на 2. Међународном фестивалу „SIRMIUM MUSIC FEST“ у Сремској 

Митровици; 14 – 18. 3. 2018. 

‒ прва – друга награда на Меморијалу „Душан Протић“ Музичке школе „Ватрослав 

Лисински“ у Београду; 25. 3. 2018. 

‒ 1. награда на школском такмичењу Музичке школе „Живорад Грбић“ у Ваљеву; 

април 2018. 

- 1. награда и специјална награда за извођење композиције Кабалевског на 5. 

Међународном пијанистичком такмичењу у Смедереву; 3 – 8. 5. 2018. 

- 1. награда на 11. Међународном пијанистичком такмичењу „Славенски“ у Новом 

Саду; 19. 5. 2018. 

- 1. место са екипом IV разреда на Малим олимпијским играма у Ваљеву, у игри 

„Између две ватре“; 21. 5. 2018. 

Наталија Савић 

‒ златна медаља на III пливачком митингу „Vojvoda Živojin Mišić“ у Петници, у 

дисциплини 50 метара прсно; 28. 10. 2018. 

‒ златна медаља на XXII пливачком митингу „ČIGOTA KUP“ на Златибору, у 

дисциплини 50 метара прсно; 11. 11. 2017. 

‒ бронзана медаља на пливачком митингу „Pirat Open 2018“ у Крагујевцу, у 

дисциплини 100 метара леђно; 21. 4. 2018. 

Огњен Панић 

‒ 1. место на Новогодишњем турниру у фудбалу у Ваљеву, 1 – 14. 1. 2018. 

‒ 2. место на турниру у фудбалу у Шапцу 

‒ 1. место на турниру у фудбалу у Лазаревцу – 17. 3. 2018 

‒ 1. место на турниру у фудбалу у Крупњу  

‒ 2.  место на турниру у фудбалу на Златибору, 1. 5. 2018. 

‒ 3. место на турниру у фудбалу у Осечини 27. 5. 2018. 

Сташа Кузељевић 

‒ похвала на Општинском такмичењу из математике у Ваљеву, 24. 2. 2018. 

‒ похвала на Међународном такмичењу „Кенгур без граница“ у Ваљеву, 15. 3. 2018. 

‒ похвала на Окружном такмичењу из математике у Ваљеву, 25. 3. 2018. 

‒ 2. награда на литерарном конкурсу „Најлепша мама на свету, моја мама“ за песму 

„Моја мама“ у Врању, 27. 4. 2018. 

‒ учешће на Републичком такмичењу „Архимедес“ у Београду, 12. 5. 2018. 

‒ 2. награда на ликовном конкурсу „Здрави зуби у здравој породици“ у Ваљеву, 22. 5. 

2018. 

Тадија Аћимовић 

‒ на кошаркашком турниру Региона у Крагујевцу 4. 5. 2018. квалификовао се међу 40 

најбољих дечака 2005. годишта, који ће бити учесници развојног кампа у Караташу 

‒ учешће на Општинском такмичењу из физике у Ваљеву, 17. 2. 2018. 

‒ учешће на Општинском такмичењу из математике у Ваљеву, 24. 2. 2018. 

‒ учешће на Општинској смотри рецитатора у Ваљеву, 29. 3. 2018.  

‒ учешће на Међународном математичком такмичењу „Кенгур без границе“ у Ваљеву, 

15. 3. 2018. 
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Тамара Дражић 

‒ 3. место на карате турниру „KUP ŠAMPIONA“ у Бањи Ковиљачи; 23. 10. 2017. 

‒ 3. место на карате турниру ,,ŠABAC OPEN 2018“, полетарке, кате 2009, класа Е; 11. 2. 

2018. 

‒ 3. место на карате турниру „VALJEVO OPEN 2018“ – Mеморијални карате турнир 

„Светлана – Цеца Радојевић“, полетаркe, кате 2009, класа E; Ваљево, 3. 3. 2018. 

‒ 3. место на карате турниру „Куп Младост – Чачак 2018“, полетарке, кaте 2009; класа 

E; 18. 3. 2018. 

‒ 3. место на „Куп Младост – Чачак 2018“, полетарке, кате апсолутни ниво; 18. 3. 2018. 

‒ учешће на Првенству Србије за полетарце, пионире и наде у Сомбору; 31. 3. 2018.  

‒ 3. место на карате турниру „TARA OPEN 2018“ у Бајиној Башти, полетарке, кате 

2009, класа E; 26. 5. 2018.  

‒ 3. место на карате турниру ,,Dunav kup – Open Novi Sad 2018“ у Беочину, полетарке, 

кате 2009, класа Е; Беочин, 3. 6. 2018. 

Тијана Тодорчевић 

‒ поседује преко 100 медаља са такмичења у пливању 

‒ захваљујући својим резултатима, налази се на европској листи пливача 

‒ два пута проглашавана за најбољу пливачицу пливачких митинга 

‒ стипендиста града Ваљева 

‒ учествовала на кампу за талентоване пливаче у Крагујевцу, у организацији Пливачког 

савеза централне Србије, 1 – 3. 12. 2018. 

‒ добитница похвале Града Ваљева за најбоље спортисте у 2017. години, 2. 3. 2018. 

‒ добитница дипломе за ликовни рад на изложби „Дечја уметност“ у Ваљеву, 14. 3. 

2018. 

‒ освојила две златне и три бронзане медаље на 14. Међународном пливачком митингу 

„Delfin kup“ у Скопљу, 2 – 3. 6. 2018. 

Часлав Протић 

‒ 3. место на Општинском такмичењу из математике у Ваљеву; 24. 2. 2018. 

‒ похвала на Међународном математичком такмичењу „Кенгур без граница“ у Ваљеву; 

15. 3. 2018. 

‒ 2. место на Општинском такмичењу из биологије у Ваљеву; 17. 3. 2018. 

‒ 3. место на Општинском такмичењу из историје у Ваљеву; 17. 3. 2018 

‒ 1. место на Окружном такмичењу из математике у Ваљеву; 25. 3. 2018. 

‒ 3. место на Окружном такмичењу из биологије у Ваљеву; 21. 4. 2018. 

‒ учешће на Окружном такмичењу из историје у Ваљеву; 22. 4. 2018. 

‒ похвала на 44. Математичкој олимпијади основних школа МД „Архимедес“ у 

Београду; 12. 5. 2018. 

Тара Чулић 

‒ 3. место на Државном првенству Србије у бициклизму, дисцилина хронометар, у 

Ердевику; 23. 6. 2017.  

‒ 2. место на Државном првенству Србије у бициклизму, дисциплина друмски 

бициклизам, у Краљеву; 25. 6. 2017. 

‒ 1. место на Државном првенству Србије у бициклизму, дисциплина брдска вожња, на 

Дивчибарама; 20. 8. 2018. 

‒ 2. место на Државном првенству Србије у бициклизму, дисциплина критеријумска 

вожња, на Дивчибарама; 20. 8. 2018. 

‒ 3. место на Отвореном купу Србије у укупном пласману, у сезони 2017. 

‒ 2. место на Међународној трци „Трофеј Сомбора“; 22. 4. 2018. 
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‒ 2. место на Државном првенству Србије у бициклизму, дисциплина хронометар, у 

Ердевику; 22. 6. 2018. 

‒ 2. место на Државном првенству Србије у бициклизму, дисциплина друмски 

бициклизам, у Краљеву; 24. 6. 2018. 

Виктор Манић 

‒ успешан у бициклизму. 

Никола Трифуновић 

‒ Ученик генрације школске 2017/2018. године. 

Николина Ђурић 

‒ Спортиста генерације школске 2017/2018. године; успешна у каратеу. 

Лука Станић 

‒ кандидат за Ученика генерације; учествовао на такмичењима из историје, 

књижевности, биологије, географије, математике; 

Нина Вујчић 

‒ Најуспешнији спортиста у екипним школским такмичењима у школској 2017/2018. 

години; кандидат за Спортисту генерације 

Никола Вуловић 

‒ успешан на такмичењима из географије (2. место на Општинском такмичењу, 1. место 

на Окружном такмичењу и похвала на Републичком такмичењу) 

Маша Јовановић 

‒ успешна на такмичењима из хемије, физике, математике; 

‒ учествовала на Математичкој олимпијади Математичког друштва „Архимедес“ 

Тијана Ђорђић 

‒ успешна у шаху и информатици; 

Валентина Вукомановић, Оливера Филиповић, Андријана Павловић 

‒ учешће на такмичењима из српског језика; 

Огњен Пешић 

‒ успешан на такмичењу из биологије. 

 Тим је у току рада констатовао да наставници у пуном капацитету обраћају 

пажњу, пружају логистичку и моралну подршку талентованој деци, што је и анализа 

резултата такмичења показала.  

 Тим ће и у наредним годинама наставити са овим активностима и, колико год то 

буде могуће, трудиће се да помогне афирмацији талентованих ученика на свим пољима, 

како за школске, тако и за ваншколске активности 

3.6.8. Тим за инклузивно образовање 

 Чланови Тима у школској 2017/2018. години били су: Драгана Кузмановић, 

кординатор, Јасмина Стојановић, записничар, Новка Мосуровић Андрић, Данијела 

Јанковић, Слободанка Ашковић, Славица Глишовић, Весна Андрић, Тања Селаковић, 

Виолета Кењић, Јасна Мирковић, Валентина Савић, Светлана Матић, Јелена Павловић, 

Митра Минић и Горанка Калембер Лучић. Тим за инклузивно образовање се током 

школске 2017/2018. године редовно састајао и решавао планирана и текућа питања 

везана за инклузивно образовање. 

 Послови на којима је Тим радио били су: 
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– 1. 9. 2017. – Избор координатора Tима. Израда плана рада Тима и усвајање годишњег 

плана рада Tима. Евиденција ученика који раде по ИОП-у. Смернице око израде ИОП-

а. Сарадња са родитељима. Распоред рада са ученицима којима се пружа додатна 

подршка. Разматрање урађених ИОП-а за ученике који су већ радили по ИОП-у. 

– 28. 11. 2017. – Укључивање родитеља у активност и рад ученика. Консултације око 

израде ИОП-а. Сарадња родитељ – учитељ. Рад малих тимова за подршку, израда 

спискова ученика који раде по ИОП-у и припреме за обележавање Дана хендикепа. 

Излагање Новке Мосуровић Андрић о изменама у Закону за инклузивно образовање 

 – 28. 12. 2017. – Организација обележавања новогодишњих и божићних празника 

(Новогодишњи базар ученика са посебним потребама, подела пакетића ученицима од 

стране Града, Друштва за церебралну парализу, Дунав осигурања и Ђачког парламента 

Основне школе ,,Десанке Максимовић“) 

– 22. 1. 2018. – Провера потребне документације. Договор о даљем раду. 

– 17. 2. 2018. – Ажурирање документације, евидентирање нових ученика који су дошли 

из других школа, а радили су по ИОП-у. 

– 15. 3. 2018. – Сарадња са родитељима и прикупљање података за набавку бесплатних 

уџбеника из Пројекта Министарства просвете. 

– 12. 4. 2018. – Извештаји са ИРК и анализа рада малих ИОП тимова. 

– 7. 5. 2018. – Преглед документације из регистара у писаној форми, допуна 

некомплетне документације и припрема документације потребне за полагање Завршног 

испита за ученике који раде по ИОП-у. 

– 30. 5. 2018. – Излагање учитељице Новке Мосуровић Андрић са великог састанка 

Мреже подршке одржаном у Шапцу, са темом „Организациона питања, питање израде 

квалитетно урађених ИОП-а, компетенције наставнике“. Извештај са ескурзије ученика 

са посебним потребама. 

– 15. 6. 2018. – Акциони план за планирање, организовање и спровођење Завршног 

испита за ученике VIII разреда. Израда Годишњег извештаја Тима за инклузију. 

 Одржано је 18 састанака малих тимова, у проширеном саставу, са директором 

Школе и сарадницима који су стално или повремено били укључени у рад. 

3.6.9. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 Чланови Тима школске 2017/2018. године су били: Ана Савковић, директор 

Школе, Зорица Милић, педагог, Славица Глишовић, наставник разредне наставе, Весна 

Ивановић, наставник физичког васпитања, Зорица Томић, наставник историје, Јована 

Милић (прво полугодиште) и Мирјана Смоловић (друго полугодиште), наставници 

српског језика, Валентина Савић, дефектолог, Бранко Јовановић, наставник физичког 

васпитања, и Данијела Јанковић, педагошки асистент. Координатори Тима биле су 

Славица Глишовић и Зорица Томић. 

 Тим је одржао девет састанака и реализовао следеће активности: 

– 22. 9. 2017. – Договор о раду у следећој школској години; евидентирани ученици 

којима је потребан појачан васпитни рад; М.М. VIII1, Н.П. VIII2. 

– 26. 9. 2017. – У оквиру родитељских састанака, реализовано је предавање за родитеље 

ученика V, VI и VII разреда, на тему „Полиција у служби грађана“.  

– 26. 9. 2017. – Одржано је предавање „Болести зависности – алкохол и дрога“ за 

родитеље ученика VIII разреда.  

– 10. 10. 2017. – Одржано је предавање за све ученике IV разреда, на тему „Насиље као 

друштвена појава и полиција у служби грађана“. Предавање су реализовали 

припадници Полицијске управе. 

– 13. 10. 2017. – Ученици VI разреда су присуствовали предавању на тему „Полиција у 

служби грађана“. Предавање су реализовали припадници Полицијске управе. 
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– 27. 10. 2017. – Обавештавање Тима од стране Јасмине Стојановић, учитељице разреда 

IV1, о проблемима у понашању ученика В.О. Предлагање мера. 

– 15. 11. 2017. – Одржано је предавање за родитеље ученика IV разреда, на тему 

„Превенција насиља“. Предавање је реализовала Зорица Милић, педагог Школе. 

– 15. 11. 2017. – Одржано је предавање за родитеље ученика VII разреда, на тему 

„Контрола беса“. Предавање су реализовали специјалисти Дома здравља Ваљево, у 

сарадњи са психијатријском службом Опште болнице Ваљево. 

– 20. 11. 2017. – Одржан је Општи родитељски састанак, у оквиру кога је реализовано 

предавање за родитеље ученика V разреда, на тему „Контрола беса“.Предавање су 

реализовали специјалисти Дома здравља Ваљево и  психијатријска служба Опште 

болнице Ваљево. 

– 20. 11. – 2. 12. 2017. – Учешће у пројекту „Гледај вебинар – буди безбедан“, у 

организацији Фондације „Тијана Јурић“. Ученици од IV до VIII разреда су у оквиру 

овог пројекта присуствовали онлајн предавањима на следеће теме: „Дигитално 

насиље“, „Лажни огласи и врбовања“, „Врбовања деце на интернету“, „Вршњачко 

насиље на друштвеним мрежама“, „Појам трговине људима и услови у којим жртве 

живе“, „Заштита приватности – како безбедно користити интернет“, „Ко су онлајн 

предатори“. 

– 23. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за родитеље ученика VI 

разреда, на тему „Контрола беса“. Предавање су реализовали специјалисти Дома 

здравља Ваљево и психијатријска служба Опште болнице Ваљево. 

– децембар 2017. – У оквиру пројекта „С оне стране дуге“ реализовано је 8 радионица у 

одељењима VII и VIII разреда, чији је циљ био подизање свести ученика о постојању 

проблема вршњачког насиља и његовим последицама. Организатор пројекта је било 

Друштво за церебралну парализу града Ваљева. 

– децембар 2017. – Информисање чланова Наставничког већа о законским променама у 

области заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања. 

– 23. 11. 2017. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање за родитеље ученика VI 

разреда, на тему „Контрола беса“. Предавање је реализовала Славица Филиповић, 

специјалиста јавног здравља, стручна медицинска сестра, у сарадњи са психијатријском 

службом Опште болнице Ваљево. 

– 23. 11. 2017. – Ученици V и VI разреда присуствовали су радионици „Превенција 

ризичног понашања – Избор здравих стилова живота“ у Дому здравља Ваљево.  

– 22. 11. 2017. – У оквиру праћења ефеката појачаног васпитног рада, одељењски 

старешина Маја Станковић је информисала Тим о понашању ученика М.М. VIII1, а 

одељењски старешина Јована Милић је информисала Тим о понашању ученика Н.П. 

VIII2. Предложене су даље мере. Учитељица Милена Миловановић информисала је Тим 

о проблемима у понашању ученика Т.П. III2. 

– 14. 2. 2018. – Разматрани су ефекти појачаног васпитаног рада са учеником Т.П. III2. 
Предложене су даље мере. 

– 27. 3. 2018. – Одржано је предавање о безбедности за ученике IV и VI разреда. 

Предавање су реализовали инспектори за превенцију и сузбијање малолетничке 

делинквенције ПУ Ваљево. 

– 30. 3. 2018. – Разматрање ситуације насиља између ученица IV разреда В.М. и Ј.К. 

Предложене су даље мере. 

– 11. 6. 2018. – Разматрање ситуције насиља ученика Т.П. са ученицима А.У, Г.Р. и Н.Ф. 

– 21. 6. 2018. – Сумирање ефеката појачаног васпитног рада са учеником Т.П. IV2. 

– 22. 8. 2018. – Извршена је анализа рада Тима. Закључено је да је Тим испоштовао 

законску процедуру у свим поступцима насиља у школи и применио адекватне мере. 

Појачан је рад Школе и Тима у области превенције насиља, нарочито у току првог 
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полугодишта. До сада су тим радом били углавном обухваћени ученици, а у току ове 

школске године, у оквиру редовних родитељских састанака, и родитељи ученика. Нови 

евиденциони листови су олакшали вођење документације о облицима насилног 

понашања, спроведеним мерама, као и о праћењу ефеката предузетих мера. У току ове 

школске године више случајева насиља било је присутно у млађим, а мање у старијим 

разредима, што до сада није био случај. 

3.6.9.1. Школски полицајац 

 Школски полицајац у Основној школи „Нада Пурић“ је почео са радом 2011. 

године. У току школске 2017/2018. године дужност школског полицајца обављао је 

Иван Јовановић. Задаци школског полицајца који су остварени током ове 2017/2018. 

године су били:  

– да се добро упозна са проблематиком Школе, да се упозна са ученицима, 

родитељима, наставним особљем, психологом, педагогом, управом Школе, грађанима у 

оближњој околини Школе; 

– да је непосредно присутан у Школи, њеној непосредној околини у време доласка 

ученика, почетка, трајања наставе, са посебним акцентом на време великог одмора и 

смена; 

– да уочава и открива кривична дела, прекршаје и друге облике асоцијалног понашања 

у школи и њеној непосредној близини и иницира предузимање потребних мера од 

стране надлежних линија рада полиције, управе Школе, наставног особља итд.  

– да благовремено уочава и сузбија присуство непозваних лица, појава, растурања и 

уживања опојних дрога, конзумирања алкохолних пића у зони школе, 

– да иницира активности везане за безбедност ученика у саобраћају за време доласка, 

боравка и одласка из Школе.  

– да остварује контакте са власницима кафића, кафана, објеката за забаву и других у 

зони школе у циљу спречавања продаје алкохолних пића, дувана и других производа 

штетних за здравље ученика;  

– да прати реализацију законом прописаних мера безбедности у Школи и да о уоченим 

неправилностима обавести органе школе и непосредне старешине. 

 У току обављања задатака школског полицајца у Школи није било појава ни 

догађаја који би довели до узнемиравања деце, родитеља и запослених у Школи. Рад 

школског полицајца се свео на превентивни рад. 

3.6.10. Тим за уређење Школе 

            Чланови Тима за уређење школе и школске средине у школској 2017/2018. 

години били су: Јасмина Стојановић, професор разредне наставе, Тања Селаковић, 

професор разредне наставе, Светлана Арсић, професор разредне наставе, Слађана 

Ранковић, библиотекар. Координатор Тима била је Јасмина Стојановић, а записничар 

Тања Селаковић. Тим је у току школске 2017/2018. године одржао десет састанака: 

– 1. 9. 2017. – Одржан је први састанак Тима. Након конституисања Тима и усвајања 

плана рада за школску 2017/2018. годину, чланови тима су анализирали послове који су 

реализовани у току летњег рапуста: сређен је део фасаде; вршени су радови на 

поправци дела крова; у кабинетима је офарбана ламперија; замењене су плочице у 

тоалетима ученика у приземљу школске зграде; пред почетак школске године обављено 

је генерално чишћење школе и школског дворишта; школски хол је свечано припреман 

за пријем ђака првака (украшени су панои на улазу у школу); у школском дворишту је 

реализована „Журка за срећан почетак“; припремане су трибине за родитеље будућих 

првака. 
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– 2. 10. 2017. – Одржан је други састанак Тима. Чланови су се бавили осмишљавањем 

активности поводом обележавања „Дечје недеље“. Тим поводом, Тим је учествовао у 

уређењу школског простора и паноа (украшавање школског дворишта „Расцветана 

јесен“; активности за приредбу „Поздрав првацима“). 

Уређиване су и припремане радионице за предшколце. 

Обезбеђен је сандук за реквизите за физичко васпитање. 

– 8. 12. 2017. – Одржан је трећи састанак Тима. Чланови Тима су се бавили 

осмишљавањем украшавања школског простора поводом Нове године. Договорено је 

заједничко кићење новогодишње јелке на главном улазу у Школу. Ученици су са 

својим учитељицама украсили своје учионице и паное, а пано на улазу у Школу 

украсили су ученици и учитељице из Продуженог боравка. Новогодишњим украсима је 

украшена и Свечана сала Школе и на тај начин припремљена за предстојеће 

новогодишње приредбе. Улаз за старије разреде уредидила је Мирјана Лукић, 

наставник ликовне културе, заједно са својим ђацима. 

У школском дворишту су замењене осушене тује. 

Постављена је нова табла са називом Школе. 

Дати су предлози за поправку или замену оштећених клупа и столица у Продуженом 

боравку. 

Узете су мере и наручени ормарићи за обућу у ходнику испред Продуженог боравка. 

– 18. 1. 2018. – Одржан је четврти састанак Тима. Чланови Тима су разматрали 

могућности уређивања и украшавања паноа, хола и Свечане сале Школе поводом 

обележавања Школсе славе – Светог Саве. Са паноа су скинути новогодишњи цртежи и 

постављени нови, посвећени делу и лику Светог Саве. Хол и Свечана сала су 

припремљени за прославу, освећење славског жита и резање славског колача, 

одржавање приредбе и пријем гостију. У Свечаној сали је простор припремљен за 

организовање ручка за госте и запослене. 

Чланови Тима су разговарали о могућностима опремања школских тоалета (замени 

чучаваца шољама). 

Завршени су радови на крову Школе и урађена је хидроизолација. 

Дати су предлози за одржавање хигијене ходника и школских просторија. 

– 27. 2. 2018. – Одржан је пети састанак Тима. Чланови тима су се бавили уређењем и 

организацијом поводом Дана школе. Договорено је извођење приредбе, у холу Школе, 

за ученике, родитеље и госте. За те потребе је било потребно уредити паное, ходнике и 

друге просторије Школе. Договорено је да Јован Новитовић, вероучитељ, припреми 

приредбу са ученицима старијих разреда, учешће школског хора, под руководством 

Биљане Тодоровић, наставника музичке културе и уређивање сцене, по идејама 

Мирјане Лукић, наставника ликовне културе. Биљана Сеничић и Тања Селаковић, 

учитељице из Продуженог боравка, уредиле су паное на улазу у Школу.  

Набаљен је дидактички материјал којим је обогаћен Продужени боравак, учионице из 

одељења ученика са посебним потребама и просторије за рад логопеда. 

– 6. 3. 2018. – Одржан је шести састанак Тима. Тим се бавио планирањем пролећних 

радова и уређења Школе. Направљен је договор о предстојећим пословима око уређења 

дворишта и сађењу сезонског цвећа. Праћено је одржавање редовне хигијене школских 

просторија. 

Договорена је реализација активности поводом обележавања Дана жена, 8. марта. 

Ученици су правили честитке и заједно са својим учитељицама украшавали паное. 

Пано на улазним вратима су уредили ученици и учитељице из Продуженог боравка. 

– 11. 4. 2018. – Одржан је седми састанак Тима. Чланови Тима су се бавили анализом 

урађених послова. Уређене су полице у ходнику испред Продуженог боравка за 
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одлагање ранчева, обуће и других ученичких ствари. Почело је сређивање дворишта и 

кошење траве. Уређиван је део где су засађене нове тује.  

Планирано је сређивање учионица потребних за полагање пробног завршног испита. 

– 8. 5. 2018. – Одржан је осми састанак Тима. Чланови Тима су договорили сађење 

нових садница и одржавање дворишта. 

Удружење „Caritas“ поклонило је Школи осам стабала јавора. Стабла су засађена у 

школском дворишту. 

Једна учионица је опремљена новим клупама и столицама. 

Купљено је пет рачунара (кућишта), шест монитора, један скенер, звучници, три радио 

цд плејера, један пројектор и носач, један телефон, један лаптоп. Купљеним апаратима 

опремљене су учинице којима је то било потребно. 

– 4. 6. 2018. – Одржан је девети састанак Тима. Чланови су разговарали о обележавању 

Светског дана животне средине (5. јун). Ученици одељења I1 су сређивали школско 

двориште. Ученици одељења IV1 су са својом учитељицом Јасмином Стојановића 

засадили цвеце у жардињере у школском дворишту. Еколошка секција је средила пано 

на тему здраве животне средине. 

Удружењу „Чепом до осмеха“ послато је десет џакова пластичних чепова, који су у 

току школске 2017/2018. године сакупљени у Школи. Акција сакупљена ће бити 

настављена у школској 2018/2019. години. 

Ученици IV разреда су заједно са Мирјаном Лукић, наставником ликовне културе, 

направили Дрво генерације и изложили га у ходнику Школе. 

Планиране су активности којима ће, поводом приредби за шредшколце и журке за 

ученике IV разреда, бити уређен школски простор. 

У ходнику Школе уређена је и постављена табла са најуспешнијим ученицима у 

школској 2017/2018. години. 

– 21. 6. 2018. – Одржан је десети састанак Тима. Чланови Тима су се бавили анализом 

урађених послова у школској 2017/2018. години и писањем Извештаја Тима. Чланови 

Тима су, заједно са директором Школе, обишли школу и све њене просторије. Утврђено 

је да је стање у Школи задоовољавајуће, да су уредно обављани текући послови и 

одржавана хигијена у школским просторијама. Дати су и нови предлози о уређењу 

просторија на летњем распусту и у новој школској години.  

3.6.11. Тим за заштиту животне средине 

 У школској 2017/2018. години Тим за заштиту животне средине реализовао је 

предвиђен програм рада кроз рад бројних секција, укључујући и ученике млађих 

разреда, који су својим радовима допринели да се деца Школе упознају са свим 

значајним датумима јако значајним за планету Земљу. 

 Активности које је Тим реализовао у школској 2017/2018. години: 

– 7. 9. 2017. – Oрганизована је амбијентална настава за ученике VII разреда, на релацији 

Пећина – Маркова столица – Присади – Градац – Манастир Ћелије, где су се ученици 

поред предвиђених наставних области упознали и са лепотама животне средине, која је 

вредна дивљења и чувања. 

– 14. 9. 2017. – Oрганизована је амбијентална настава за ученике II разреда – 

„Планинска авантура“ на Мравињцима, где су кроз чуваре природе учили како и зашто 

је важно чувати природу.  

– 16. 9. 2017. – Обележен је Дан заштите озонског омотача. Милосав Милић, наставник 

географије, и Мирјана Лукић, наставник ликовне културе, са члановима географске и 

ликовне секције, направили су презентацију и уредили пано на ову тему. 

– Поводом Дана пешачења у Србији, у организацији планинарског клуба „Повлен“, 100 

ученика од IV до VIII разреда препешачило је „Стазу љубави“ (Центар за културу, парк 
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Пећина, спомен парк Видрак, Тешњар), дугу 3,8 километара, и „Стазу среће“ (Центар за 

културу, Мејина чесма, Коњички клуб, Дегурићка пећина), дугу 6 километара. Ученике 

су водиле наставнице Рајна Бранковић, Јована Милић, Сузана Јаневски, и учитељица 

Јасмина Стојановић. 

– 26. 9. 2017. – Поводом Светског дана чистих планина, актив II разреда је уредио пано, 

на коме је истакао да планине представљају друштвени, економски и еколошки капитал 

од изузетног значаја. Дан чистих планина представља веома добру прилику за корисне 

еколошке активности, као што су акције чишћења, информативне активности, посете, 

упознавање са планинарским друштвима итд.  

– 28. 9. 2017. – Oрганизована је амбијентална настава за ученике III и IV разреда 

Текериш, Троноша, Тршић, где су кроз чуваре природе учили како и зашто је важно 

познавати и чувати природу свог краја.  

– 4. 10. 2017. – Дан заштите животиња. Овим поводом, ученици Школе, заједно са 

Радмилом Ђуровић, наставником биологије, уредили су пано, изложбу птица и других 

животиња, како би ученике подсетили на овај датум и приближили им љубав према 

животињама.  

– 15. 10. 2017. – Уређен је пано поводом ,,Дана пешака“. 

– 18. 10. 2017. – Обележен је Светски дан здраве хране, предавањем на тему ,,Здрава 

храна сваког дана“. О здравој храни говорили су представници Дома здравља Ваљево. 

Ученици II, III и IV разреда су присуствовали предавању посвећеном здравој исхрани, 

уредили су паное поводом овог важног датума и учествовали на ликовном конкурсу.  

– 20. 10. 2017. – Љубав према природи има основну улогу у заштити животне средине и 

ученици II и IV раазреда су са задовоњством учествовали у пројекту „Планинарским 

стазама здравља“ Планинарског друштва „Повлен“. 

– 22. 11. 2017. – У оквиру пројекта „Основи безбедности деце“, одржано је предавање 

на тему „Заштита од пожара“. Предавање је одржао Слободан Прелевић, шеф смене у 

ТВЈ Ваљево. Предавању су присуствовали ученици IV и VI разреда, који су обновили 

претходна и стекли нова знања о овој занимљивој теми. 

– 1. 12. 2017. – Представа за децу „Ко то тамо прља“, чији је покровитељ Фондација 

СББ кроз пројекат „Не прљај, немаш изговор“, одиграна је три пута у Свечаној сали 

Школе за предшколце и ученике млађих разреда Школе. Представу су реализовали 

глумци Маја Лукић, Никола Ранђеловић и две балерине. Ученици су са ове сјајне 

представе понели изузетну поуку – „Не прљај, немаш изговор“ и сликовницу са темом 

по којој је урађена представа. 

− 2. 2. 2018. – Поводом Светског дана мочварних подручја, ученици Географске 

секције, уз помоћ Милосава Милића, наставника географије, обележили су овај дан 

уређењем паноа, на коме су истакнути ученички радови и податак да је 2. фебруара 

1971. године донесена Конвенција о заштити влажних подручја, коју је данас потписало 

више од 159 земаља, међу којима је и наша земља. 

– 27. 2. 2018. – У Свечаној сали Школе одржано је предавање о биљкама пролећницама. 

Представнци Завода за заштиту природе Србије, Верица Стојановић, биолог, и Наташа 

Панић, андрагог, упознале су ученике са биљним врстама кукурјак и коцкавица. По 

речима предавача, ове врло ретке биљке, чије се популације мале бројности налазе на 

свега десетак локалитета у Србији, могу се видети и у нашим крајевима. Тим поводом, 

предавачи су говорили ученицима о важности очувања овог ретког биља и апеловали 

на њих да их у природи не беру и не уништавају. Предавњу су присуствовали ученици 

V разреда. Након презентације о биљкама пролећницама, ученици су учествовали у 

краткој радионици, где су у групама говорили о улози биљака у природи, њиховој 

лепоти и заштити. 
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– 6. 3. 2018. – У Школи је одржана еколошка радионица, у оквиру регионалног пројекта 

„Заштићенo подручјe за природу и људе“, чији организатор је „WWF akademija za 

prirodu“. Циљ овог пројекта je да се повежу управљачи заштићених подручја из региона 

са локалним заједницама, што би допринело квалитетнијем упознавању и очувању 

заштићених подручја из њиховог краја. Радионици су присуствовали ученицима 

одељења II1, са њиховом учитељицом, Виолетом Кењић. Реализатори радионицу су 

биле Данијела Николић и Милица Ђурђевић, ученица VIII разреда Основне школе 

„Владика Николај Велимировић“, а заштићено подручје о коме се говорило био је 

Национални парк „Тара“. У раду са ученицима коришћене су бојанке које је израдио 

Брана Николоћ, ваљевски стрип аутор. Уз то, ученицима је подељен и промотивни 

материјал о Националном парку „Тара“. Осим што овакве радионице омогућавају 

потпунију реализацију замишљеног пројекта, оне представљају и примере добре 

сарадње школа, као и школе и родитеља, будући да је Данијела Николић родитељ 

ученика Школе, ученика из одељења II1. 

– 21. 3. 2018. – Поводом Светског дана заштите шума, ученици IV разреда 

презентовали су своје радове на тему ,,Заштита шума“. 

–22. 3. 2018. – Ученици географске и ликовне секције, уз помоћ својих наставника, 

уредили су пано поводом Светског дана вода, где су истакли важност и улогу воде у 

развоју друштва. Навели су и земље са најквалитетнијом водом. 

– 31. 3. 2018. – Поводом Дана борбе против пушења, ученици Ликовне секције уредили 

су пано, уз помоћ Мирјане Лукић, наставника ликовне културе, и учествовали на 

ликовном конкурсу. 

− 24. 4. 2018. – Поводом Дана планете, чланови Друштва истраживача „Владимир 

Мандић – Манда“ посетили су Школу и одржали предавање ученицима VII разреда. 

Ученике су упознали чиме се Друштво бави и које тематске групе постоје у оквиру 

Друштва. Организовање волонтерских акција уређења природе и истраживачке акције у 

природи на теренима у околини Ваљева и у Србији су неке од активности Друштва. 

Интересовање ученика је било велико и већ је договорена посета Друштву. 

– 3. 5. 2018. – Дан Сунца. Поводом овог дана, ученици су уз помоћ својих радова 

промовисали обновљиве и непресушне изворе енергије доступне свима, пошто се 

енергија Сунца у свету користи у све већој мери за загревање воде и у друге сврхе. 

Ученици, чланови географске секције, заједно са својим наставником Милосавом 

Милићем су пригодним паноом обележили 3. мај – Дан Сунца. Они су на занимљив 

начин, креативним цртежима и текстом који објашњава Сунце и његов утицај на нашу 

планету, све нас подсетили на порекло живота и светлост која нас свакодневно 

обасјава. 

– 4. 5. 2018. – Ученици IV разреда су у провели дан у природи, на реци Градац. Тада је 

на коњичком клубу, у организацији Основне школе „Владика Николај Велимировић“ 

одржана манифестација „МедоВАтура“, еколошка акција за очување природе и 

заштиту медведа Таре. Том приликом је и расписан конкурс за најбољи стрип, на ком 

су учествовали и наши ученици, па су књигама награђени: Лазар Јовановић IV1 (IV 

место), Јелена Станковић IV1 (III место) и Лазар Грујичић IV2 (II место). Ученици су 

препешачичи скоро десетак километара и уживали у овом несвакидашњем дешавању, 

радионицама и надасве дивној природи нашег краја. 

– 10. 5. 2018. – Дан дрвећа и птица. Својим радовима, уз помоћ Радмиле Ђуровић, 

наставника биологије, ученици су покушали да пробуде свест свих нас о значају дрвећа 

и птица, као и о њиховом очувању. 

– 17. 5. 2018. – 25 ученика IV разреда учествовало је у пројекту „Упознајмо Дивчибаре“ 

Туристичке организације Ваљево. Едукативне радионице, о еко-систему Дивчибара, 
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као и спортске игре у природи, биле су право задовољство за ученике и прилика да 

заволе природу и схвате значај заштите животне средине. 

– 31. 5. 2018. – Светски дан без дуванског дима обележен је учешћем на 

традиционалном ликовном илитерарном конкурсу Завода за јавно здравље „Свака 

цигарета смета“. Ове године је награду освојио ученик Димитрије Ерић IV2, за ликовни 

рад, а ученик Јован Рајовић II1 је својом сјајном песмом побрао симпатије већине 

гостију у холу Основне школе „Десанка Максимовић“, која је ове године била домаћин 

манифестације, и освојио награду. 

– 5. 6. 2018. – Ученици еколошке секције, коју води Радмила Ђуровић, наставник 

биологије, урадили су пано поводом 5. јуна – Дана заштите животне средине, и тако нас 

подсетили на овај значајан датум, који је одредила Генерална скупштина УН. 

– Пригодним активностима, на часовима чувара природе и свим осталим часовима 

обележен је Дан животне средине.  

Децу учимо да имамо само једну планету и да је ми морамо чувати и учинити бољом. 

– 11. 6. 2018. –У Школи је завршена акција сакупљања пластичних чепова, чијим се 

рециклирањем прикупљају средства за помоћ деци са инвалидитетом или са неком 

сметњом у развоју. И ове године ученици Школе били су вредни и хумани, успевши да 

прикупе чак десет џакова чепова, који су данас послати Удружењу „Чепом до осмеха“ у 

Нови Сад. Акција „Чепом до осмеха“ покренута је 2012. године, на иницијативу Вање 

Петковић, еколога из Новог Сада. Осим што има хумани карактер, ова акција има и 

изузетан еколошки значај, јер сакупљањем пластичних чепова бринемо о животној 

средини. 

 – 25. 6. 2018. – У Свечаној сали Ваљевске гимназије, одржана је промоција књиге 

„Педагошке вредности еколошких активности ученика“ аутора мр Ане Савковић, 

директорке Школе. Овом књигом потврдила је да потпуно разуме за какву се то 

будућност припремају ученици кроз образовање и васпитање, односно шта су 

приоритети у општој трци са савременом техником и технологијом. Уводну реч у 

промоцији књиге имао је Драган Павловић, библиотекар Школе, који је нагласио да 

смо сведоци уништавања нашег природног окружења, а узроци су мање-више познати: 

технологија и модерност у најширем значењу. И управо будућност захтева промену и 

преименовање вредности и приоритета, а ту промену, по ауторки Ани Савковић, може 

извести само култура – еколошка култура. У том контексту, пратећи ову идеју, она се 

бави истраживањем еколошке културе ученика и њиховим васпитавању у том духу. 

Свакако смо овим делом добили печат свих активности за заштиту животне средине 

током године, али и инспирацију и идеје како да се рад у овој области унапреди и даје 

још боље резултате. 

3.6.12. Тим за излете и посете 

 У школској 2017/2018. години Тим за излете и посете чинили су следећи 

чланови: Виолета Кењић, професор разредне наставе, Јелена Димитријевић, професор 

разредне наставе, и Милосав Милић, професор географије. Координатор тима је била 

Виолета Кењић. 

 Тим је током школске 2017/2018. године реализовао следеће активности: 

– 7. 9. 2017. – Ученици VII разреда су, кроз амбијенталну наставу из предмета Српски 

језик, Географија, Физичко васпиатње и Домаћинство, посетили манастир Ћелије и 

Маркову столицу. Са ученицима су ишли њихови наставници: Љиљана Павловић, 

наставник српског језика, Милосав Милић, наставник географије, Весна Ивановић, 

наставник физичког васпитања, и Бранка Старчевић, наставник хемије. 

– 16. 9. 2017. – Око 100 ученика Школе од IV до VIII учествовало је у Дану пешачења. 

Ученици су пешачили Стазом љубави (Центар за културу – парк Пећина – Платани – 
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Спомен-парк Видрак – Тешњар) и Стазом среће (Центар за културу – Мејина чесма – 

Коњички клуб – Дегурићка пећина). Учеснике су водиле Јасмина Стојановић, учитељ, 

Рајна Бранковић и Јована Милић, наставници српског језика, и Сузана Јаневска, 

наставник енглеског језика. 

– 27. 9 2017. – Ученици којима је потребна додатна подршка су, заједно са својим 

наставницима и родитељима, имали једнодневну екскурзију у „Дино парк“ у Новом 

Саду и у манастир Фенек. Путовање је омогућио Зоран Вукојевић, родитељ ученице 

Школе. 

– 20. 10. 2017. – Ученици одељења II3, IV1 и IV2  су провели дан на Повлену. Ова 

актвивност реализована је у оквиру пројекта „Планинарењем до здравља“, у 

организацији Планинарског друштва „Повлен“. 

– 26. 10. 2017. – Ученици старијих разреда Школе посетили су 62. Међународни сајам 

књига. Поред Сајма, ученици су посетили Калемегдан, Војни музеј на Калемегдану и 

Тржни центар „Ушће“. Ученици су ишли у пратњи Весне Ивановић, наставника 

физичког васпитања,  и Оливере Продановић, наставника шпанског језика. 

– 14. 12. 2017. – 55 ученика Школе, у пратњи три наставника (хемије, географије и 

физике), посетило је Фестивалу науке у Београду, који је одржан на Београдском сајму. 

– 4. 5. 2018. – Ученици IV разреда су у провели дан у природи, на реци Градац. Тада је 

на коњичком клубу, у организацији Основне школе „Владика Николај Велимировић“ 

одржана манифестација „МедоВАтура“, еколошка акција за очување природе и 

заштиту медведа Таре. 

– 15. 5. 2018. – Ученици са посебним потребама су, у оквиру једнодневног излета, 

посетили Врњачку Бању и манастире Жичу и Љубостињу. На излет је ишло 20 ученика, 

са својим родитељима и три наставника – дефектолога. 

– 19. 5. 2018. – У организацији Савета родитеља, ученици VII разреда су путовали у 

Нови Сад. Ученици су посетили Хопово, Сремску Каменицу, Сремске Карловце и Нови 

Сад. Ученике су водили Љиљана Павловић, наставник српског језика, Милосав Милић, 

наставник географије, Зорица Ивановић, наставник физичког васпитања, и Зорица 

Тоскић, као представник Савета родитеља. 

– 30. 5. 2018. – Ученици I, II и III разреда су ишли на Мале олипијске игре у Шабац. 

Том приликом су уживали на обали реке Сави и посетили и манастир Каону. 

– 11. 6. 2018. – Ученици са посебним потребама су, са својим наставнивима – 

дефектолозима, посетили манастире Ћелије и Лелић. 

– 11. 6. 2018. – Ученици са посебним потребама су, са својим наставницма, 

дефектолозима Коранком Калембер Лучић, Валентином Савић и Јеленом Павловић, 

имали четворочасовни излет Ваљевом. Обишли су Тешњар, споменике војводи 

Живојину Мишићу, Десанки Максимовић и Вуку Стефановићу Караџићу и Муселимов 

конак. 

3.6.13. Тим за подршку Ромима и унапређење дечјег стандарда 

Чланови Тима у току школске 2017/2018. године били су: Данијела Јанковић, 

педагошки асистент, Марина Митровић, учитељ, Митра Минић, дефектолог, и Јасмина 

Радановић, наставник енглеског језика. Координатор Тима била је Данијела Јанковић. 

 Тим је сарађивао са Центром за социјални рад, с циљем да се обезбеде бољи 

услови за живот и школовање, Домом здравља Ваљево, здраственим медијатором, са 

Градом Ваљевом, Заступником Мањина, Ромски кординатором. 

 У школској 2017/2018. години, чланови Тима су одржали састанке на којима су 

реализоване следеће активности: 
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– 6. 9. 2017. – Одржан је састанак, са Дневним редом: Организација и припрема плана 

за школску 2017/2018. годину. Пријем ромских првака и рад на њиховој 

социјализацији. Писање планова за ученике који раде по ИОП-у.  

– 25. 10. 2017. – Одржан је састанак, са Дневним редом: Припреме за учешће на 

реализацији активности током Дечје недеље. Хуманитарна акција ,,Друг – другу”. 

Сарадња са локалном заједницом /Подела прибора. Праћење активности ученика и 

анализа резултата рада. 

– 21. 11. 2017. – Одржан је састанак, са Дневним редом: Сумирање постигнутих 

резултата. Анализа постигнутих резултата за ученике који раде по ИОП-у. Анализа 

владања ученика након првог класификационог периода. 

– 29. 12. 2017. – Одржан је састанак, са Дневним редом: Поклон пактићи. Евиднција о 

раду и напредовању ученика.  

– 30. 1. 2018. – Одржан је састанак, са Дневним редом: Сумирање постигнутих 

резултата на крају првог полугодишта и планирање рада и подршке у другом 

полугодишту. Анализирање постигнутих резултата за ученике који рад по ИОП-у. 

– 20. 3. 2018. – Одржан је састанак, са Дневним редом: Договор око активности 8. 

априла, Светског дана Рома. Прикупљање података и документације за учешће у 

пројкту ,,Бесплатни уџбеници“. 

– 16. 4. 2018. – Одржан је састанак, са Дневним редом: Сумирање резултата рада 

ученика после трећег класификационог периода. Прослава 8. Априла, Свтског дана 

Рома. Анализа постигнутих резултата ученика који раде по ИОП-у. 

– 30. 5. 2018. – Одржан је састанак, са Дневним редом: Договор о упису ученика VIII 

разреда у средње школе. Индивидуални разговори са родителима ученика. 

– 28. 6. 2018. – Одржан је састанак, са Дневним редом: Успех ученика на крају школске 

године. Разредни испит. Писање извештаја. 

 У току школске 2017/2018. године Хуманитарна акција ,,Друг – другу”, помоћ 

ученицима школе трајала је током целе школске године. Прикупљена је одећа и обућа и 

прибор за ученике ромске националности. Укупан број корисника био је тридесет 

петоро деце. У школској 2017/2018. години ученици ромске популације су редовније 

похађали наставу, осим у случајевима болести. На крају школске 2017/2018. године 

ученици су напредовали у складу са својим могућностима. Вођена је документација и 

евиденција о напредовању ученика који раде по ИОП-у. 

3.7. Рад одељењских старешина 

 Одељењске старешине најнепосредније прате реализацију Годишњег програма 

рада школе у једном одељењу. Поред тога, они су најнепосреднији носиоци и 

реализатори ових васпитних задатака који се односе на колектив.  

 И ове године, одељењске старешине су веома прецизно пратиле реализацију 

редовне наставе и свих облика ваннаставног рада у свом одељењу. Непрекидно су 

сарађивали и били спона између наставника, ученика и родитеља, а по потреби и 

стручних сарадника, у ситуацијама када је требало помоћи у решавању тешкоћа или 

пак проблема у учењу, понашању и сл. 

 У овој години, фонд за све разреде је био по један час. На нивоу Школе су 

спроведене мере које су обогатиле садржаје и методе рада одељенске заједнице. 

 Поред брига о раду и напредовању сваког појединца, велики део посла 

одељењског старешине односио се на правилно формирање колектива. Све одељењске 

старешине су уложиле труд да у свим облицима наставног и ваннаставниг рада што 

правилније утичу на њихове међусобне односе, као и на правилно формирање личности 

уопште. Међутим, треба имати у виду да је планом и програмом рада за ове послове 

предвиђен један час недељно. По мишљењу наставних радника, то је веома мало, ако се 
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узме у обзир да се мора водити брига о учењу, владању и понашању у садашњем 

времену великих промена, и промена у области људских вредности, и то на узрасту 

када средина има значајан утицај на развој личности. 

 Обогаћени су сарджаји везани за здравствено васпитање, посебно за болести 

зависности и спречавање насиља. 

 Одељењске старешине су провеле велики део времена у сарадњи са родитељима, 

не само на обавезним родитељским састанцима, већ и у индивидуалним разговорима и 

саветовањима са онима где има тешкоћа у учењу и понашању њихове деце. 

 Све послове у реализацији културних активности, колективних акција, 

хуманитарних акција изводе одељењске старешине. 

 Одељењске старешине су обављале доста административних послова 

неопходних за сваког ученика. Одељенске старешине имају изузетно повећане 

административне обавезе за сваког ученика и за одељенску заједницу у целини, 

посебно за одељењске заједнице у VIII разреду. 

3.8. Рад стручних сарадника 

3.8.1. Педагог 

 Специфичности  рада педагога у протеклој, 2017/2018. школској години биле су: 

1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада;  

2. рад са ученицима; 

3. рад са родитељима, односно старатељима; 

4. рад са директором, логопедом, дефектолозима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика; 

5. рад у стручним органима;  

6. рарадња са надлежним установама; 

7. вођење документације, припрема за рад; 

8. рад у тимовима. 

9. рад са ученицима у постизању одговарајућег успеха и припреми за полагање 

завршног испита; 

10. рад у тиму за самовредновање у областима: 

– настава и учење како би се вредновало стање планирале активности и мере за 

унапређивање, 

– етос – подршка ученицима који имају изузетно изражено неприлагођено понашање. 

Четири ученика била су са неприлагођеним понашањем у школи као целини, а још 

седам са неприлагођеним понашањем само у односу на вршњаке. 

 Педагог је, дакле, и ове школске године обављо све послове као и претходних 

година. 

 Педагог је у току школске 2017/2018. године обављао следеће послове: 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

– Учествовао у осмишљавању поделе задужења у обављању образовно-васпитног 

процеса и распореду четрдесеточасовне радне недеље за сваког наставног радника. 

– Попуњавао радне листе за све наставнике. 

– Учествовао у изради Годишњег програма рада Школе и осталих планова и програма у 

Школи. 

– Учествовао у изради појединих делова Годишњег извештаја Школе.  

– Био носилац посла у планирању Школског програма.  
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– Учествовао у уношењу података у Информациони систем Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја „Доситеј“. 

– Годишње и месечно планирао свој рад.  

– Педаогог је био носилац посла у изради дела Развојног плана за школску 2017/2018. 

годину.  

– Педаогог је учествовао у организацији и реализацији послова за Школско развојно 

планирање. 

– Учествовао у раду Тима за самовредновање рада Школе. 

– Континуирано сарађивао у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

– Учествовао у изради Педагошког профила и  индивидуалних образовних планова за 

три ученика. 

– Учествовао у организацији васпитно-образовног рада Школе, као и у организацији и 

реализацији културне и јавне делатности Школе. 

– Педагог је био именован за члана комисије за спровођење Завршног испита, чиме је 

постао директно одговоран за скоро све активности везане за полагање и упис. 

– Учествовао у формирању група за изборне предмете.  

– Сарађивао са наставницима у изради планова и припрема за додатну наставу, часове 

одељењског старешине, секција, екскурзија и посета. 

– Учествовао у организацији и релизацији такмичења ученика. 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

– Континуирано је пратио и анализирао рад и развој појединих ученика и одељења.  

– Учествовао у праћењу и анализи успеха и дисциплине ученика на класификационим 

периодима (тромесечја, полугодиште и крај школске године). 

– Активно учествовао у процесу самовредновања рада Школе. 

– Учествовао у праћењу реализације Развојног плана, као члан Тима. 

– Систематично је пратио активност, резултате и успехе ученика у разним слободним  

активностима у Школи и ван ње. 

– Прецизно је пратио резултате  ученика на  такмичењима из свих предмета, и водио 

евиденцију о томе. 

– Детаљно је пратио резултате квалификационог испита, и оствареност уписа у средње 

школе.  

– Континуирано је пратио узроке школског неуспеха појединих ученика и предлагао 

мере за превазилажење узрока и побољшање успеха, 10 ученика млађих разреда и 15 

ученика старијих разреда.  

– Повремено сарађивао у циљу разрешења тренутних тешкоћа са 40 ученика.  

– По потреби је пратио поступке и ефекте оцењивања појединих ученика. 

 Рад са наставницима 

– Повремени индивидуални саветодавни разговори са приправницима у процесу 

планирања и припремања наставног процеса. 

– Помагао на увођењу инклузивног образовања и изради индивидуалних планова за 3 

ученика.  

– Сарађивао је са одељењским старешинама на реализацији програма одељенске 

заједнице, као и решавању текућих проблема, највише у понашању и спречавању 

насиља.  

– Сарађивао и помагао наставницима у решавању проблема појединих ученика везаних 

за учење, понашање и друге личне проблеме. 

– Сарађивао са одељењским старешинама у реализацији професионалне оријентације.  
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– Педагог је оспособљен за обављање едукација и организовање послова везаних за 

програм ,,Школа без насиља“ и сходно томе сарађивао је са наставницима у 

реализацији превентивних и интервентних активности у насилним ситуацијама. У овим 

пословима наставници су показали изразиту потребу за сарадњу са педагогом и били су 

задовољни ефектима инструкција које су добијали од педагога.  

– Педагог је био члан Комисије за полагање Завршног испита и упис у средњу школу. У 

тој области обављао је бројне организационе послове и имао увид у исправност 

спровођења.   

Рад са ученицима 

– Скоро свакодневно су обављани саветодавни и инструктивни разговори и рад са 

ученицима који су имали проблеме у учењу, понашању или друге личне проблеме. 

– Посебно је обављан саветодавни рад са ученицима који су били у ситуацијама да се са 

њима ради појачан васпитни рад, посебно са 3 ученика која упорно нису долазила у 

Школу.  

– Рад са одељењским заједницама у реализацији друштвених и културних активности. 

– Реализовани су индивидуални разговори са 15 ученика у циљу саветовања за 

професионалну оријентацију.  

– Реализовани су повремени  индивидуални разговори са новим ученицима.   

– Обављено је испитивање деце за утврђивање зрелости за полазак у Школу и 

формирана су три одељења. 

– Рад са децом којима је потребна додатна подршка у циљу израде педагошког профила 

и предлога циљева и планирања активности при изради индивидуалних образовних 

планова.  

– У свим случајевима повреда обавеза и правила за које је предвиђен појачан васпитни 

рад, редовно је са тим ученицима радио и педагог. Тиме су била обухваћена 3 ученика.  

– Сарађивао је са ученицима у промовисању, предлогу мера и активностима у циљу 

смањења насиља у школи.  

- Рад на о мишљењима и предлозима за ученике који су основно образовање завршили 

по ИОПу 2, која су неопходна за упис у средњу школу. 

Рад са родитељима, односно старатељима 

– Реализован је рад са родитељима свих ученика са којима је педагог радио, а који су 

имали проблеме у учењу, понашању или друге личне проблеме.  

– Педагог је учествовао на три општа родитељска састанака, који су били у вези са 

учењем и владањем њихове деце.  

– Педагог је учествовао на три општа родитељска састанака, трибине за родитеље у 

вези са припремом деце за полазак у I разред, у оквиру Пројекта ,,Да дете и школу 

заволи”, који је осмислила и спроводи Школа. 

– По потреби су обављани индивидуални и групни разговори у циљу информисања 

родитеља са важећим законима значајним за боравак у школи и учење, развој и 

безбедност њихове деце.  

– Педагог је организовао и водио родитељски састанак – радионицу за испитивање 

потеба родитеља за додатним образовањем у области родитељства. Резултати тог 

групног интервјуа – анкете биће основа за акциони план сарадње са родитељима у 

циљу подршке њиховој улози ученицима основне школе. 

– У односу на претходну школску годину,педагог Школе је у току школске 2017/2018. 

године педагог одржао већи број састанака са родитељима (50 састанака). 

Рад са директором, логопедом, дефектолозима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 
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– Сарадња је са свима обаљана по потреби, у свим областима рада педагога. Атмосфера 

је била сарадничка, садржајна и радна, уз уважавање обавеза сваког и поштовање 

расположивог времена свих. 

Рад у стручним органима и тимовима 

– Одвијао се кроз бројне дискусије, договоре, анализе, презентације, и предлагање и 

усвајање мера за све области рада у школи. Педагог је учествовао у свим анализама 

вршеним у Школи. Аналитички рад − евалуација рада Школе остварен је у сарадњи 

чланова школских тимова кроз: 

– редовно праћење остварености Годишњег програма и Школских програма; анализу 

реализације наставног плана и програма, постигнућа ученика и нивоа дисциплине на 

сваком квалификационом периоду; 

– анализу постигнућа ученика на пробном завршном тесту у VII и и VIII разреду; 

– анализу прилагођавања првака на Школу, и њихових постигнућа на основу запажања 

наставника, исказа родитеља и поређења са испитивањем при упису; 

– анализу стања у појединим областима рада Школе, кроз процес самовредновања рада 

Школе и праћење реализације акционих планова, као члан Тима за Развој Школе; 

– израду различитих извештаја за потребе МПС, Школске управе, педагошких и других 

институција; 

– израду Извештаја о раду Школе; 

– похваљивање и награђивање ученика Школе. 

Сарадња са надлежним установама 

– МПС-ом, Школском управом Ваљево, просветном инспекцијом, Општинском 

управом Ваљево, Основним и средњим школама 

– Сарадња са установама из локалне заједнице: Дом културе, Омладински центар, 

Градска библиотека, Дом здравља, Завод за заштиту здравља, Центар за социјални рад, 

Истаживачка станица „Петница“, Регионални центар за таленте, Црвени крст, МЗ, 

МУП, медији итд. 

– Сарадња са локалном заједницом и појединцима у циљу изналажења додатних 

средстава ради побољшања квалитета рада и техничких услова рада Школе. 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Педагог је у току школске 2017/2018. године реализовао следеће активности: 

1. Дневник рада (свакодневно); 

2. Припреме: 

– повремено израђивање припрема за сложеније активности или индивидуалне и групне 

разговоре; 

– обавезно израђивање припрема за презентације на Стручним већима или надлежним 

установама; 

– обавезно придржавање припремама приликом вођења радионица са децом или вођења 

семинара наставницима; 

3. Коришћење инструмената: 

– Протокол за процену и праћење реализације часова; 

– Тест ТИП1 за Испитивање спремности деце за полазак у школу; 

– по потреби је педагог израђивао и др. инструменте; 

4. Уводио у посебну евиденцију личне податке о појединим ученицима; 

5. Стручно усавршавање:  
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– праћење стручне литературе, приручника и часописа; 

– праћење законских новина, правилника и прописа из области образовања; 

– учешће на стручним семинарима; 

– присуство скуповима на нивоу града о презентацијама уџбеника за основне школе. 

3.8.2. Библиотекар  

  Корисници школске библиотеке су сви ученици, наставници и стручни 

сарадници Школе. У школској 2017/2018. години школска библиотека је бројала 621 

члана (551 ученика и 70 запослених). Библиотека Школе ради сваког радног дана у 

времену од 8.30 до 15.30 часова, како би ученици и наставници из обе смене могли да 

користе и изнајмљују књиге. У школској 2017/2018. години у библиотеци Школе су 

радила два библиотекара – Драган Павловић, професор македонског језика и 

књижевности – смер библиотекарски (50% радног времена) и Слађана Ранковић, 

професор српског језика и књижевности (50% радног времена). 

Библиотека је у школској 2017/2018. години радила на развијању и неговању 

читалачких навика ученика и наставника. Школски библиотекати су се трудили да: 

пружају помоћ надареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе; 

стварали су услове за што лакши приступ библиотечком фонду и расположивим 

информацијама; припремали су и реализовали програме намењене ученицима са 

посебним потребама; сређивали су књижни фонд; евидентирали су издате књиге и 

указивали ученицима на рокове за враћање и чување књига; учествовали у набавци, 

одабиру и физичкој обради нових књига; реализовали часове у библиотеци, у сарадњи 

са другим наставницима; обележавали важне датуме посвећене књизи и језику; 

пружали помоћи при реализацији тематских радова са ученицима и наставницима. 

 Школа поседује савремену школску библиотеку са фондом од око 6.000 књига. 

Књижни фонд чини грађа из области науке, књижевности и уметности, литература за 

информисање и образовање, али и за разоноду и за забаву. Стручна литература 

подједнако је коришћена кроз уџбенике, енциклопедије, атласе, монографије, речнике и 

друго.  

 У периоду школске 2017/2018. године активни читаоци били су ученици свих 

разреда. Највреднији читаоци су били ученици млађих разреда. Приметно је да са 

одрастањем интересовање деце за књигу опада, што је последица појачане употреба 

компјутера и технике. Међутим, треба похвалити чињеницу да у свакој генерацији има 

примера изузетно вредних читаоца, деце млађег и старијег узраста која редовно 

посећују библиотеку и читају и обавезну лектиру и друге наслове. 

 Имајући у виду наслове које су ученици највише тражили, утисак је да им 

пажњу више привлаче илустроване књиге и наслови новијег датума, посебно када је 

реч о ученицима млађих разреда. То нам показује да је потребно стално радити на 

богаћењу библиотечког фонда, као и да је потребно више укључити ученике приликом 

избора нових наслова (анкетирање ученика). 

 У школској 2017/2018. години најчитанија издања од I до IV разреда била су: 

сликовнице (у I разреду); књиге о вилама из збирке „Дугина чаролија“, Дејзи Медоуз; 

књиге из збирке ,,Школа за принцезе” од Вивијан Френч; књиге из збирке Џеронима 

Стилтона; књиге из едиције „Мале књиге о великим људима“ (уметницима, 

научницима, писцима итд); збирке песама Десанке Максимовић (као последица 

реализовања пројектне наставе „Дух Десанке Максимовић живи и даље у нама“); 

енциклопедије о животињама, биљкама и људском телу; часопис ,,National Geographic 

Junior“. 

 Најчитаније књиге од V до VIII разреда, поред обавезне лектире, биле су: 

,,Књига за сваког дечака” и ,,Књига за сваку девојчицу” од аутора Виолете Бабић; 
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серијал књига о тинејџерском јунаку Адријану Молу од аутора Сју Таунзан; 

енциклопедије о истријским догађајима и личностима итд. 

 С обзиром на то да школска библиотека располаже великим бројем савремених 

наслова лепе књижевности за слободно време и опуштање, интересовање свих 

запослених за такве наслове је било веома велико. Након испитивања потреба и 

читалачког укуса запослених, библиотечки фонд је обогаћен и са неколико 

белетристичких наслова Издавачке куће „Лагуна“ („Човек по имену Уве“, Фредрик 

Бакман; „Поноћно сунце“ и „Крв на снегу“, Ју Несбе; „Сто дана среће“, Фаусто Брици; 

„Пар из суседства“, Шари Лапена; „Двадесет српских подела“, Душан Ковачевић; 

„Водич кроз љубавну историју Београда“, Ненад Новак Стефановић). 

Библиотека поседује један рачунар који је био доступан свим корисницима 

библиотеке за све врсте претраживања на Интеренету. У току школске 2017/2018. 

године штампач је замењен копир апаратом, који се користи у свакодневним 

библиотечким пословима и другим пословима за Школу (обавештења, спискови, 

тематске књижевне изложбе, песничка школа и сл), као и за испомоћ свим запосленима 

уколико је копир апарат у наставничкој канцеларији заузет. 

У току школске 2017/2018. године библиотека Школе и њени библиотекари 

били су укључени у следеће активности: 

– 7. 9. 2017. – У школској библиотеци је отворена изложба „Песник завичаја – читање и 

рецитовање“, са необичним захтевом посетиоцима библиотеке да учествују активно у 

читању тако што ће пред свима прочитати наглас једну песму. Овај едукативни захтев 

читаоцима постао је мото изложбе: „Прочитај наглас једну Десанкину песму и пробуди 

песника у себи“ . Изложба је отворена са циљем боље реализције Пројектне наставе, у 

коју су укључени ученици одељења IV3 на тему „Дух Десанке Максимовић живи у 

нама“, као и из потребе да се поезија приближи ученицима како би и сами постали 

песници. 

– 11. 9. 2017. – Пројектна настава на тему „Дух Десанке Максимовић живи и даље у 

нама“ почела је изложбом књига „Песник завичаја“ у школској библиотеци. Изложбу је 

припремио библиотекар Драган Павловић, а гости и учесници били су ученици 

одељења IV3. Потом је уследио низ активности за ученике: анкета „Колико знамо о 

Десанки Максимовић“, читање и рецитовање њених песама, истраживање о животу и 

делу песникиње, записивање занимљивости и питања ученика, која су настала као 

резултат групног истраживачког рада у понуђеној литератури. Мапе ума са сређеним 

утисцимма и новим знањима после ове посете библиотеци биће представљене у 

следећој заједничкој активности коју ће реализовати ученици IV3 са својом 

учитељицом Светланом Арсић и библиотекарем Драганом Павловићем. 

– 16. 9. 2017. – Изложба књига о Десанки Максимовић је због великог броја ученика, 

рецитатора на немачком језику, премештена у Свечану салу. Разлог је био тај што су се 

ученици VII разреда укључили у пројекат „Дух Десанке Максимовић живи и даље у 

нама“ тако што су њене најлепше стихове читали на немачком језику. У пуној Свечаној 

сали рецитаторе су често прекидали аплаузи. Гости овог поетског перформанса били су 

и ученици одељења IV3. Припрему рецитатора и уводну реч о рециталу су изговориле 

Душица Рајевац и Ивана Вујић, професори немачког језика. Врло топлим и надахнутим 

речима говориле су о значају Десанке Максимовић, о важности завичајних писаца, као 

и о сложеном и тешком послу превођења поезије на друге језике. Пожелеле су 

ученицима да пронађу инспирацију у овој дубокој и мудрој поезији и да и сами једног 

дана постану песници или преводиоци. 

– 16. 9. 2017. – УченициVII разреда који уче немачки језик и њихови професори, Ивана 

Вујић и Душица Рајевац, поклонили су изузетно вредан и необичан поклон школској 

библиотеци, својом руком израђену књигу – Десанка Максимовић: „Gedihte“ 
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(„Поезија“). То су преводи најлепших Десанкиних песама на немачки језик, које је 

својевремено превео чувени професор, преводилац и песник Живота Филиповић. 

– 4. 11. 2017. – Драган Павловић, библиотекар, говорио је у ,Клубу „Видосав” у 

Крагујевцу о монографији Војкана Станића, под називом ,, Светомир Николајевић – 

живот и дело”. Том приликом је домаћин ове књижевне вечери био књижевник 

Видосав Стевановић. 

– 8. 11. 2017. – Ученици одељења I3, заједно са Слађаном Ранковић, библиотекарем 

Школе, имали су час у школској библиотеци. Ученици су се учланили у библиотеку, 

боље упознали са библиотеком и тиме шта она нуди, као и са правилима понашања у 

библиотеци. Након тога, ученици су могли слободно да разгледају књиге и часописе, 

прочитају одабране одломке и да са библиотекарем и својим другарима поделе своја 

размишљања о читању, књигама и библиотеци, а затим су се пуни утисака вратили 

редовној настави. 

– 14. 11. 2017. – Одељење III1, заједно са Слободанком Ашковић, њиховом 

учитељицом, и Слађаном Ранковић, библиотекаром Школе, у школској библиотеци 

реализовао је час посвећен лику и делу Вука Стефановића Караџића. Ученици су најпре 

показали своје знање о Вуку Стефановићу Караџићу, које су стекли на редовној 

настави. Затим су говорили о Вуковом родном крају који су ове године и посетили. 

Остатак часа ученици су посветили казивању и изражајном читању дела које је Вук 

Стефановић Караџић забележио, показујући на тај начин лепоту и раскош нашег 

народног стваралаштва. На самом крају, ученици су још једном утврдили све што су о 

Вуку и његовом раду научили, учествујући у квизу знања. 

– 22. 11. 2017. – У Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ одржан је састанак 

школских библиотекара, где је започет разговор о проблемима и начинима рада 

школских библиотека. Састанку је присуствовао Драган Павловић, библиотекар, и 

активно се укључио у теме које су биле на дневном реду. 

– 27. 11. 2017. – Школа је, укључивши се у Пројекат Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, добила 18. 633 динара за набавку књига за школску библиотеку. 

Фонд школске библиотеке овом приликом највише ће бити обогаћен енциклопедијским 

издањима. На тај начин, ученицима ће бити доступна литература којом ће им 

омогућити да прошире своја знања и добију одговоре на бројна питања из области 

историје, биологије, ликовне и музичке културе итд. 

 Списак издања којима је Школа, из наведених средстава, обогатила фонд 

школске библиотеке: 

– Милутин Тасић, „Тесла од Смиљана до вечности“; 

– Милутин Тасић, „Српски научници светског гласа“; 

– Маја Лекић, „Чудесне крајности земље и свемира“; 

– Карло Ровели, „Седам кратких лекција из физике“; 

– Том Џексон, „Величанствена књига о диносауросима“; 

– Том Џексон, „Величанствена књига о животињама“; 

– Тимоти Напман, „Историјска потрага – гробница фараона“; 

– Тимоти Напман, „Историјска потрага – минотауров лавиринт“; 

– Тимоти Напман, „Историјска потрага – средњовековно пустошење“; 

– Група аутора, „Класици дечје књижевности“; 

– Александра Бојовић, „Мале књиге о великим људима“; 

– Александра Бојовић, „Мале књиге о великим људима“ – Ван Гог; 

– Александра Бојовић, „Мале књиге о великим људима – Александар Велики“; 

– Александра Бојовић, „Мале књиге о великим људима – Марија Кири“; 

– Александра Бојовић, „Мале књиге о великим људима – Бетовен“; 

– Александра Бојовић, „Мале књиге о великим људима – Исак Њутн“; 
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– Милош Мијатовић, „Галерија великана – владари и вође“; 

– Милош Мијатовић, „Галерија великана – писци“; 

– Милош Мијатовић, „Галерија великана – сликари“; 

– Слободан Станишић, „Стефан Дечански – од роба до краља“; 

– Никола Матовић, „Моја прва енциклопедија – биљке“; 

– Никола Томашевић, „Моја прва енциклопедија – диносауроси“. 

– 11. 12. 2017. – Ученици одељења I2, заједно са Славицом Глишовић, њиховом 

учитељицом, посетили су школску библиотеку и колективно су се учланили. Том 

приликом о школској библиотеци, начину њеног рада и правилима понашања у 

библиотеци говорила им је Слађана Ранковић, библиотекар Школе. Затим су ученици 

могли да погледају занимљива школска издања и прочитају одломке из књига које су 

им се највише допале. 

– 12. 12. 2017. – Ученици одељења I1, заједно са Јеленом Димитријевић, њиховом 

учитељицом, посетили су школску библиотеку и постали њени чланови. Слађана 

Ранковић, библиотекар Школе, упознала их је са библиотеком, њеним могућностима и 

лепотама, начином рада библиотеке и правилима понашања у библиотеци. После тога, 

ученици су могли да разгледају и читају књиге које су им се највише допале, а многи од 

њих су већ пожелели да неку књигу понесу са собом и прочитају је код куће. 

– 12. 12. 2017. – Ученици одељења III1, заједно са Слободанком Ашковић, њиховом 

учитељицом, имали су час у школској библиотеци. Час је био посвећен Доситеју 

Обрадовићу – његовом животу и стваралаштву. 

– 15. 12. 2017. – Драган Павловић и Слађана Ранковић, библиотекари Школе, 

присуствовали су семинару „Школске библиотеке у 21. веку“, у Матичној библиотеци 

„Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву. Семинар је трајао 8 сати. 

– 19. 12. 2017. – Школа се укључила у Пројекат богаћења библиотечког фонда 

школских библиотека основних школа на територији Србије додатним наставним 

средствима за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, чијој реализацији је 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја приступило 24. новембра 2017. 

године. Школа је добила средства у износу од 25.500 динара, која је искористила за 

набавку 16 издања, чији је издавач Издавачка кућа „DATASTATUS“: 

– „Мој први компјутер“; 

– „Сликовница помералица: Градилиште“, 

– „Сликовница помералица: Годишња доба“; 

– „Сликовница помералица: Башта“; 

– „Сликовница помералица: Зоолошки врт“; 

– „Зец Петар: Пипни и осети“; 

– „Моје морске животиње за опипавање“; 

– „Моја фарма за опипавање“; 

– „Моји кућни љубимци за опипавање“; 

– „Моја савана за опипавање“; 

– „Велика књига возила из целог света“; 

– „Анималијум“; 

– „Ботаникум“; 

– „Архитектура из угла једног голуба“; 

– „Како правимо ствари“; 

– „Како свет функционише“. 

– 26. 1. 2017. – Ученици III разреда имали су тематски угледни дан „Свети Сава – лик и 

дело“, у првој смени. Реализовани су следећи наставни предмети: 1. Српски језик – 

„Свети Сава као инспирација песника и приповедача“, утврђивање; 2. Музичка култура 

– „Химна Светом Сави“, утврђивање; 3. Ликовна култура – „Лик Светог Саве кроз 
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различите материјале и технике“, вежбање; 4. Верска настава – „Свети Сава брине о 

нама“, утврђивање; 5. Слободне активности – „Свети Сава – дечје стваралаштво“. 

Тематски угледни дан успешно су реализовали Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић и Драгана Кузмановић, професори разредне наставе, Јован Новитовић, 

наставник верске наставе, и Слађана Ранковић, библиотекар 

– 21. 2. 2018. – У школској библиотеци облежен је Међународни дан матерњег језика. 

На предлог Друштва школских библиотекара Србије о покретању акције „Читај 

гласно“, у школској библиотеци Основне школе „Нада Пурић“ Дан матерњег језика 

обележен је читањем и разговором о језику. Читање у библиотеци почело је у 5 до 12, 

што симболично представља крајње време да се окренемо неговању матерњег језика, 

књиге и културе уопште. Под слоганом „Ко је савијен над књигом, тај усправно хода“, 

ученици I, III, V и VII разреда дружили су се, размењивали искуства о књигама и 

читали омиљене песме, приче, одломке и друге књижевне облике. Заједно са 

ученицима уживали су и старији – Драган Павловић и Слађана Ранковић, школски 

библиотекари, Љиљана Павловић, наставник српског језика, а ученике је на почетку 

читалачког часа поздравила и мр Ана Савковић, директор Школе. На крају овог 

дружења, ученицу су забележили зашто воле да читају и зашто је читање важно. 

Њихове топле и искрене поруке красиће школску библиотеку и подстицати оне које у 

библиотеку долазе да јој се радо враћају. 

– 19. 4. 2018. – Издавачка кућа ЈРЈ у просторијама Матичне библиотеке „Љубомир 

Ненадовић“ одржала је промоцију „Граматике српског језика од I до IV разреда“ и 

„Граматике српског језика од V до VIII разреда“, аутора др Јадранке Милошевић. 

Промоцији су присуствовале Ана Савковић, директор Школе, Слађана Ранковић, 

библиотекар, Весна Андрић, Славица Глишовић, Милена Миловановић, Слободанка 

Ашковић, Драгана Кузмановић, учитељи, и Јована Ћебић, учитељ на стручној пракси у 

Школи. 

– 24. 4. 2018. – Ученици одељења III1 су имали час о пролећу, који је реализовала 

Слађана Ранковић, библиотекар. 

– У месецу мају, уз договор и сарадњу са директором Школе, библиотекари су 

направили избор књига за одличне и најуспешније ученике у школској 2017/2018. 

години. Одабране су књиге Издавачке куће „Прима“. 

 Школа је у школској 2017/2018. години била претплаћена на стручни часопис 

,„Школски час српског језика и књижевности“ (Часопис за методику наставе српског 

језика и књижевности). Школска библиотека обогаћена је свим новим бројевима овог 

часописа. Библиотекари Школе су у току школске 2017/2018. године отпочели унос 

садржаја часописа, којима библиотека располаже, на Сајт Школе како би корисници 

библиотеке били квалитетније информисани о литератури којом библиотека располаже. 

 Ученици млађих разреда у школској 2017/2018. години били су претплаћени на 

часописе:  „Витез“ (9 ученика), „Мали забавник“ (9 ученика), и „Школарка“ (13 

ученика). 

Школски библиотекари су се трудили да библиотеку учине доступном и 

ученицима са посебним потребама, будући да је Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја у школској 2017/2018. години опремило школске библиотеке и 

литературом која је намењена овој категорији ученика. Реализоване су групне посете 

библиотеци, заједнички одабир књига, у зависности од њиховог интересовања, заједно 

са њиховим наставницима, дефектолозима.  

Библиотека је постала јако значајан простор за ,,Песничку школу”, којом 

руководи библиотекар Драган Павловић. Надарени ученици и њихови наставници, 

заједно са библиотекарима, прате литерарне конкурсе и шаљу радове ученика. У току 
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школске 2017/2018. године на литерарним конкурсима најуспешнији су били ученици 

Јован Рајовић II1 и Лазар Грујичић IV2. 

3.8.3. Логопед 

Почетком школске године логопед је утврдио говорни статус ученика I разреда 

тестирањем тријажним артикулационим тестом, предикционим тестом за дисграфију и 

тестом гласовне анализе и синтезе. Добијени резултати су анализирани и логопед је 

издвојио ученике I разреда са говорно језичким поремећајима и свој налаз саопштила 

њиховим учитељима.  

Кроз логопедски третман је прошло 30 ученика од I до VIII разреда, 15 ученика 

који похађају одељења ученика са посебним потребама и 3 ученика који су повремено 

долазили на логопедске третмане. 7 ученика од I до IV разреда су наставу пратили по 

ИОП-у и код њих су присутне вишеструке сметње, као и код ученика са посебним 

потребама. Они имају озбиљне говорно језичке поремећаје који се испољавају, како у 

експресивном тако и у рецептивном говору. 

Најчешће заступљени говорно језички поремећаји су: дислалије, дисфазије, 

муцање, као и тешкоће у читању и писању. Код неких ученика је постигнута потпуна 

говорна корекција, а код неких делимична. С обзиром да су дисфазије, дислексије и 

дисграфије веома комплексни и сложени говорно-језички поремећаји који понекад 

захтевају и вишегодишњи рад, динамика напредовања је различита и условљена 

бројним факторима. 

Ученици су на логопедске вежбе долазили два пута седмично, а индивидуални 

рад са њима је трајао од 30 до 45 минута. Рађен је аудиолингвистички третман, 

подстицан је семантички развој, развој речника, развој реченице са адекватним 

морфолошким конструкцијама. Зависно од тога који су модалитети оштећени, 

користиле су се и различите методе у отклањању дисфазичних, дислексичних и 

дисграфичних сметњи. Са ученицима који раде по ИОП-у радиле су се и вежбе из 

области практичног живота, из сензорне области и активности из језичке области. 

Сарадња са наставницима се перманентно одвијала како у току третмана тако и у 

време стабилизовања и нормализовања говорног понашања ученика. Редовно се 

обављао разговор са родитељима. Њима је пружана адекватна помоћ и давани су савети 

како да вежбају са децом, а све у циљу бржег напретка. 

Логопед је сарађивао са другим школама и предшколским установама, Домом 

здравља, са стоматолошком службом (у циљу отклањања физичких препрека за 

изазивање гласова), аудиолозима и тд. Вођена је документација о раду као и припрема 

и класификација средстава за рад (Монтесори материјал, дидактичка средства, 

сликовни материјал, сензорна соба и др.) 

Активности које су реализоване у току школске 2017/ 2018. године: 

1. Планирање и програмирање образовно васпитног рада  

– Израда годишњег програма рада и месечних планова рада логопеда 

– Учествовање у припремама индивидуално образовних планова за ученике 

– Припремање плана стручног усавршавања и професионалног развоја 

– Израда распореда за сваког ученика према врстама и степену говорних поремећаја  

– Писање извештаја по потреби 

– Вредновање ИОП-а у сарадњи са наставницима 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

– Анализирање резултата са тестирања ученика I разреда 

– Учествовање у праћењу и вредновању примена мера индивидуализације 

– Праћење и вредновање-образовно васпитног  рада 
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– Предлагање мера које задовољавају развојне потребе ученика и њихова примена у 

пракси 

– Праћење усклађености облика, метода образовно-васпитног рада са потребама и 

могућностима ученика са проблемима у говорно-језичком развоју 

– Извештај о напретку ученика на логопедском третману 

– Праћење ученика у оквиру разреда 

– Предлагање начина за унапређење квалитета рада 

– Анализа налаза и постигнутог успеха 

– Праћење ученика који су раније долазили на логопедске третмане 

3. Рад са наставницима  

– Пружање помоћи и подршке наставницима у раду са ученицима који имају 

тешкоће на неком од нивоа вербалне и невербалне комуникације 

– Пружање помоћи и подршке наставницима у индивидуализацији наставе 

– Сарадња и пружање подршке наставницима у праћењу, вредновању и 

прилагођавању постављених циљева индивидуалних образовних планова, у складу 

са напредовањем ученика са посебним образовним потребама 

– Тимски рад са ученицима који имају специфичне говорне сметње 

– Помоћ при изради дидактичког материјала 

– Посете часовима (праћење ученика у разреду 

– Индивидуални и инструктивни рад 

– Помоћ наставницима у одабиру метода и средстава за рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу 

– Информисање наставника о резултатима ретестирања ученика 

– Размена искустава и консултације 

– Писање извештаја по потреби 

4. Рад са ученицима 

– Утврђивање говорно језичког статуса ‒ септембар 

– Тестирање ученика I разреда – септембар 

– Ретестирање ученика ‒ јануар, јун 

– Корекција говорно-језичких поремећаја 

– Рад са ученицима код којих је недовољно развијена језичка структура (нпр. 

речник, граматика и синтакса), у односу на узраст и узрасне норме језичке 

развијености осталих ученика 

– Рад са ученицима код којих је изразито вербално заостајање условљено ометеним 

психичким и физичким развојем, као што су болести, лакша ментална ометеност и 

др. 

– Рад са ученицима који изузетно тешко савлађују процес читања, писања, и који, и 

поред посебног ангажовања породице и наставника, због субјективних 

неурофизиолошких, аудиовизуелних, перцептивних, визуелних и емоционалних 

сметњи не одговарају захтевима наставе 

– Стимулација говорно језичког развоја 

– Превенција, рехабилитација поремећаја вербалне и невербалне комуникације код 

ученика са посебним потребама (менталном ометеношћу, церебралном парализом,  

хроничним болестима и аутизмом) 

– Саветодавно инструктивни рад са ученицима који повремено долазе на логопедске 

третмане 

5. Рад са родитељима – старатељима 

– Узимање анамнестичких података – септембар 

– Упознавање родитеља о раду логопеда са ученицима 

– Информисање родитеља о резултатима тестирања ученика 
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– Индивидуални разговори са родитељима 

– Саветодавно инструктивни рад 

– Редовне консултације и препоруке 

– Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно језичких 

проблема ученика 

– Информисање родитеља о напредовању ученика на третману 

– Организовање радионица 

– Давање стручних савета и упутстава за рад код куће 

– Повезивање родитеља чија деца имају сличне проблеме, ради размене искуства 

– Информисање родитеља о завршеним третманима и препоруке за даље праћење 

6. Рад са директором, педагогом, педагошким асистентом и дефектологом 

– Заједничке активности у пружању подршке ученицима 

– Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми извештаја, планова, 

програма, пројеката и сл. 

– Координација активности у пружању подршке ученицима са тешкоћама 

– Сарадња са педагошким асистентом који посредује између логопеда и родитеља 

оних ученика који не долазе редовно у школу 

– Размена информација 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

– Учешће у раду Тима за ИОП – једном месечно 

– Учешће у раду Стручних већа млађих разреда 

– Вођење Записника са Наставничког већа 

– Информисање Стручних већа млађих разреда о ученицима којима је потребна 

подршка из домена рада логопеда 

– Информисање Стручних већа млађих разреда о напредовању ученика на третману 

– Сарадња и размењивање информација са стручним сарадницима 

– Извештај о раду логопеда на крају године 

– Учешће у раду Педагошког колегијума – једном месечно 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

– Прикупљање налаза и информација од логопеда из Дома здравља Ваљево и 

предшколских установа 

– Сарадња са школама 

– Сарадња са Домом здраља 

– Сарадња са стоматолошком службом у Школи 

– Сарадња са интерресорном комисијом – састанци за сваког ученика који ради по 

ИОП–у 

9. Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање 

– Вођење дневника рада логопеда 

– Формирање досијеа ученика 

– Припрема и класификација средстава за рад 

– Припрема говорног материјала и средстава за рад 

– Праћење стручне литературе 

– Израда месечних планова 

– Писање извештаја по потреби 

– Избор и припрема садржаја и облика рада 

– Израда дидактичког материјала (на часу ликовног) 

– Обезбеђивање тестова 

– Стручно усавршавање: Трибина за родитеље предшколаца ,, Говор и моторика“ од 

1. 11. 2017. године 
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– Радионица за предшколце  ,,Чаробни прстићи “ од 1. 11. 2017. године 

– Трибина за родитеље ученика Основне школе ,,Андра Савчић“, на тему ,, Говор и 

моторика“ од 8. 12. 2017. године 

–,,Припрема пред полазак у школу“ – гостовање на телевитији „ВА Плус“ од 24. 1. 

2018. одине 

– Трибина за родитеље предшколаца „Подршка пред полазак у школу“ од 16. 5. 

2018. одине 

– ,,Поремећај говора, гласа и слуха у детињству“ од 19. 5. 2018. године – 

Симпозијум логопеда Србије 

– Сабор учитеља Србије, ,,Дидактичка средства у инклузији“ од 16 – 17. 6. 2018. 

године – рад је публикован у електронском зборнику (коаутор) 

– Семинар „Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском 

учењу ученика“ од 25 – 26. 6. 2018. године 

– посета тематским данима – током године 

3.9. Педагошки асистент 

 Сходно члану 117. Закона о основама система образовања и васпитања, 

педагошки асистент обавља следеће послове: 

1. Пружа помоћ и додатну подршку ученицима у складу са њиховим потребама. 

2. Пружа помоћ наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог 

рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. 

3. Остварује сарадњу са родитељима, односно старатељима у свом раду. 

4. Заједно са директором сарађује са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и Градском управом у Ваљеву. 

 У свом раду пружа помоћ: 

1. Ученицима ромске националности, 

2. Ученицима са тешкоћама у развоју, 

3. Ученицима којима је потребно пружити помоћ и додатну подршку. 

 Рад педагошког асистента се састоји од пружања помоћи и додатне подршке 

ученицима од I до IV разреда, превасходно на часу као и ван наставе, а ученицима од V 

до VIII разреда у терминима између часова. 

 У току школске 2017/2018. године Данијела Јанковић, педагошки асистент 

Школе, реализовао је следеће активности: 

– 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 36 часова. 

– 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 9 разговора са ученицима. 

– 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 25 

разговора са родитељима на терену. 

– 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 8 разговора. 

– 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Обављено 10 сасатанак. 

– 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневнo врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 4. 9. 2017 – 30. 9. 2017. – Рад у стручним органима. Тим за инклузију. План рада Тима 

за школску 2017/2018 годину. 
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– 7. 9. 2017 – Рад у стручним органима. Тим за Подршку Ромима и унапређење дечијег 

стандарда. Организација и припрема плана за школску 2017/2018. годину. План рада са 

ученицима који раде по ИОП-у. Пријем ромских првака и рад на њиховој 

социјализацији. 

– 9. 9. 2017 – Педагошки асистент је учствовао у реалиацији Спортског дана у СРЦ 

„Петница“. 

– 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 59 часова. 

– 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017. Помоћ и разговор са ученицима од V доVIII разреда. 

Обављено 45 разговора са ученицима. 

– 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 13 

разговора са родитељима на терену. 

– 17. 10. 2017 – 22. 10. 2017. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Обављен један састанак. Комисија за имплемeнтацију Декаде Рома. 

– 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним 

сарадницима. Обављено 10  разговора са наставницима/учитељима. 

– 1.10.2017 – 31.10.2016. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 20. 10. 2017 – Тим за подршку Ромима и унапређење дечијег стандарда. Хуманитарна 

акција ,,Друг – другу“. 

– 28. 10. 2017 – Рад у стручним органима. Тим за инклузију. Упознавање са планом I 

разреда. Евиденција ученика за израду ИОП-а. Распоред рада са ученицима којима се 

пружа додатна подршка. Смернице око израде ИОП-а. Сарадња са родитељима. 

Разматрање урађених ИОП-а за ученике који су већ радили по ИОП-у. 

– 1. 11. 2017 – 30. 11. 2015. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 45 часова. 

– 1. 11. 2017 – 30. 11. 2017. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 9 разговора са ученицима. 

– 1. 11. 2017 – 30. 11. 2017. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 9 

разговора са родитељима на терену. 

– 1. 11. 2017 – 30. 11. 2017. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним 

сарадницима. Обављено 8 разговора са наставницима/учитељима. 

– 1. 11. 2017 – 30. 11. 2017. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1. 11. 2017 – 30. 11. 2017. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 5. 11. 2017. – Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређење дечијег 

стандарда. Сумирање постигнутих резултата на крају првог квалификационог периода. 

Анализа владања ученика након првог класификационог периода. 

– 6. 11. 2017. – Рад у стручним органима. Тим за Инклузију. Информација о бројном 

стању ученика који раде по ИОП-у. Формирање регистра са документацијом свих 

ученика који раде по ИОП-у. Сарадња са родитељима. 

– 16. 11. 2017. – Педагошки асистент био је у пратњи учника одељења III3 који одлазе 

на час пливања у СРЦ „Петница“. 

– 30. 11. 2017. – Одељењско веће. Пројекат „Erasmus“. 

– 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 47 часа. 
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– 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 7 разговора са ученицима. 

– 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 50 

разговора са родитељима на терену. 

– 3. 12. 2017 – 28. 12. 2017. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Обављено 6 састанака (Центар за социјални рад, Интересорна 

комисија, Центар за социјални рад, Основна школа ,,Андра Савчић“, Комисија за 

имплементацију Декаде Рома, Центар за социјални рад). 

– 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним 

сарадницима. Обављено 5 разговора са наставницима/учитељима. 

– 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 26. 12. 2017. – Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечјег стандарда. Сумирање постигнутих резултата на крају првог полугодишта и 

планирање рада и подршке у другом полугодишту. Писање планова за ученике који 

раде по ИОП-у за друго полугодиште. Индивидуални разговори са родитељима 

ученика. Анализирање владања и дисциплине ученика након другог полугодишта. 

– 25. 12. 2017. – Рад у стручним органима. Тим за инклузију. Сарадња са родитељима. 

– 8. 12. 2017. – Састанак кординатора Тимова са директором Школе, тема: Рализоване 

активности. 

– 13. 12. 2017. – Одељенско веће. Пројекат „Erasmus“. 

– 26. 12. 2017. – Закон о насиљу. 

– 28. 12. 2018. – Педагошки асистент је водио 40 ученика на доделу пакетића које је 

даровао Град Ваљево. 

– 12.1.2018 – 31.1.2018. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализован 

укупно 51 час. 

–12. 1. 2018. – 31.1.2018. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављена 2 разговора са ученицима. 

–12.1.2018 – 31. 1. 2018. – Сарадња са родитељима/старатељима.Обављена 3 разговора. 

– 12. 1. 2018 – 31. 1. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављена 3  разговора са наставницима/учитељима. 

– 12. 1. 2018 – 31. 1. 2018. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 12. 1. 2018 – 31. 1. 2018. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 20. 2. 2018 – 28. 2. 2018. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 27 часова. 

– 20. 2. 2018 – 28. 2. 2018. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављена 3 

разговора са родитељима на терену. 

– 20. 2. 2018 – 28. 2. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављен један разговор са наставницима/учитељима. 

– 20. 2. 2018 – 28. 2. 2018. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 20. 2. 2018 – 28. 2. 2018. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 27. 2. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечјег стандарда. Праћење активности ученика и анализа резултата рада. 

Индивидуални разговори са родитељима ученика. 
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– 20. 2. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Преглед 

документације ученика који раде по ИОП-у.  

– 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 36 часова. 

– 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 10 разговора. 

– 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 18 

разговора. 

– 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 7 разговора. 

– 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Обављено 5 састанака, Комисија за имплементацију Декаде Рома. 

– 1. 3. 2018 –31. 3. 2018. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 21. 3. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Текућа 

питања.  

– 19. 3. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечијег стандарда. Продубљивање другарства, сарадње, самосталног рада, толеранције 

код ученика и стварање подстицајне атмосфере за рад. Имплементација, примена и 

евалуација ИОП-а. Хуманитарна акција „Друг – другу“. 

– 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 25 часова. 

– 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 5 разговора. 

– 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 6 

разговора. 

 –1. 4. 2018 – 30. 4. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 6 разговора са наставницима/учитељима. 

– 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Одржана 5 састанака ( Комисија за имплементацију Декаде – 3 

састанка, Одељење за друштвене делатности, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја). 

– 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1 .4. 2018 – 30. 4. 2018. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 6. 4. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечијег стандарда. Сумирање резултата рада ученика после трећег класификационог 

периода. Тестирање ученика I разреда. 

– 25. 4. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Сарадња са 

родитељима. 

–8.4.2018.- Ученица школе Оливера Васић ј учествовала у прослави Свтског дана Рома. 

– 3. 5. 2018 – 31. 5. 2018. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 24 часа. 

– 3. 5. 2018 – 31. 5. 2018. – Помоћ и разговор са ученицима од Vдо VIII разреда. 

Обављено 14 разговора. 

– 3. 5. 2018 – 31. 5. 2018. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 25 

разговора. 
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– 3. 5. 2018 – 31. 5. 2018. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 4. 5. 2018 – 31. 5. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 10 разговора са наставницима/учитељима. 

– 30. 5. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Сарадња са 

родитељима. 

– 4. 5. 2018 – 31. 5. 2018. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 21. 5. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечијег стандарда. Договор о упису ученика VIII разреда у средње школе. 

- 18. 5. 2018. – Педагошки асистент је водио 6 ученика на једнодневни излет у Нови 

Сад. Излет је организовао Град Ваљево 

– 1. 6. 2018 – 30. 6. 2018. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 6 разговора са ученицима. 

– 1. 6. 2018 – 30. 6. 2018. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављена 22 

разговора са родитељима на терену. 

– 1. 6. 2018 – 30. 6. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 9 разговора са наставницима/учитељима. 

– 20. 6. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Извештај и 

вредновање ИОП-а. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Тима за инклузију. 

– 17. 6. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечјег стандарда. Анализа рада на крају школске године. Писање извештаја. Анализа 

постигнутих резултата за ученике који раде по ИОП-у. 

– 14. 6. 2018. – Одељењско веће. Реализација плана и програма, успех и владање.  

– 17. 6. 2018 – 19. 6. 2018. – Полагање матуре. 

–15. 6. 2018 – 23. 6. 2018. – Припрема месечног извештаја за јун, Годишњег извештаја о 

раду педагошког асистента и Годишњег извештај Тима за инклузију. 

– 22. 6. 2018. – Наставничко веће. Реализација плана и програма, успех и владање. 
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4. Остали органи Школе 

4.1. Савет родитеља  

 Савет родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за школску 2017/2018. 

годину чинили су представници свих одељења од I до VIII разреда, као и родитељи 

ученика из одељења ученика са посебним потребама. Председник Савета родитеља за 

школску 2017/2018. годину био је Јовиша Богдановић. Састанцима су редовно 

присуствовале Ана Савковић, директор Школе, и Биљана Сеничић, записничар.  

 Одржано је укупно пет састанака Савета родитеља: 

I састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ за школску 2017/2018. 

годину одржан је 28. 9. 2017. године на коме су реализоване следеће активности: 

− конституисан је Савет родитеља Основне школе „Нада Пурић“ за школску 2017/2018. 

Годину; 

− изабран је председник Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ за школску 

2017/2018. годину; 

− разматран је Извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 

2016/2017. годину; 

− Разматран је предлог Годишњег плана рада Основне школе „Нада Пурић“ за школску 

2017/2018. годину; 

− дато је обавештење о избору уџбеника који ће се користити у Основној школи „Нада 

Пурић“ за школску 2017/2018. годину; 

− Разматране су понуде за осигурање ученика за школску 2017/2018. годину; 

− Разматране су понуде за исхрану ученика у продуженом боравку за школску 

2017/2018. годину; 

− Разматране су измене Школског програма за школску 2017/2018. годину; 

− директор Школе је поднео извештај о свом раду. 

Овом састанку присуствовало је 20 родитеља од предложених 24, који су једногласно 

донели следеће одлуке: 

− конституисање Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за школску 

2017/2018. годину; 

− за председника је изабран Јовиша Богдановић, представник одељења IV1, његов 

заменик је Јелена Голубовић, представник одељења VIII2; 

− Савет родитеља се слажио са избором уџбеника; 

− Савет родитеља је једногласно донео одлуку да „Ученички динар“ износи 1000 

динара и да се плаћа у три месечне рате; 

− донета је одлука да „Триглав осигурање“ осигурава ученике у 2017/2018. години; 

− Продужени боравак ће снадбевати ученике ручком по цени од 200 динара по оброку; 

прихваћена је понуда „Домаћице 014“ због бољих услова понуде; 

− након излагања Директора школе, Савет родитеља донео је закључак да је остварен 

Годишњи програм рада школе за школску 2016/2017. годину. 

II састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ за школску 2017/2018. 

годину одржан је 30. 11. 2017. године. На овом састанку реализоване су следеће 

активности: 

− размотрен је успех и владање ученика на крају првог тромесечја школске 2017/2018. 

године; 

− родитељи су обавештени да се у Школи реализује пројектна настава на тему „Дух 

Десанке Максимовић живи и даље у нама“; 
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− Ана Савковић, директор Школе, обавестила је родитеље да се наставља пројекат 

„Ваљево град без непливача“ за ученике III разреда, који је започет у марту 2017. 

године у СРЦ „Петница“; 

− Савет родитеља је обавештен да је 20. 10. 2017. године, у сарадњи са Планинарским 

друштвом „Повлен“, реализована активност „Планинарење до здравља“. Ученике су 

предводили обучени водичи. 

− Савет родитеља је делегирао своја два представника за Општински Савет родитеља. 

Једногласно је изабран: Јовиша Богдановић, а за заменике Слађана Булатовић и 

Драгана Димитријевића; 

− Ана Савковић, директор Школе, обавестила је Савет родитеља о планираним 

семинарима и стручним предавањима који су део сталног стручног усавршавања 

наставника; 

III састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ за школску 2017/2018. 

годину одржан је 28. 12. 2017. године. На овом састанку су реализоване следеће 

активности: 

− Ана Савковић, директор Школе, обавестила је родитеље, чланове Савета родитеља, о 

допису Министра просвете, науке и технолошког развоја. Допис се односио на 

превенцију насиља и активноси које школа предузима у циљу спречавања насиља, 

злостављања и занемаривања; 

− Ана Савковић, директор Школе, обавестила је родитеље да је конституисан 

Општински Савет родитеља Града Ваљева за школску 2017/2018. годину. Координатор 

рада тог Савета је Ана Савковић, директор Основне школе „Нада Пурић“. Потом је на 

седници прочитан записник са прве седнице Општинског Савета родитеља Града 

Ваљева за школску 2017/2018. годину. 

IV састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ за школску 2017/2018. 

годину одржан је 21. 5. 2018. године. На овом састанку реализоване су следеће 

активности: 

− разматран је успех ученика на крају трећег тромесечја; 

− изабран је представник Савета родитеља у Комисији за избор „Ученика генерације“ 

за 2017/2018. годину, Зорица Тоскић, представник одељења VII1; 

− изабрани су представници родитеља за дежурство на Завршном испиту у школској 

2017/2018. Години; завршни испит траје три дана – 18, 19. и 20. јуна. За дежурство су се 

пријавили Јелена Солдатовић, представник одељења III3, и Јовиша Богдановић, 

представник одељења IV1; 

− родитељи су упознати са припремама за организовање „Мале матуре“ и активностима 

Ученичког парламента; 

− директор школе је обавестио родитеље о текућим такмичењима; ученици школе су се 

пласирали на Окружна и Државна такмичење из пет предмета; 

− родитељи су обавештени да је директор Школе наложио да се бирају уџбеници у I и 

V разреду, јер су промењени план и програм у тим разредима; Држава је прописала 

важност уџбеника на четири године; 

− чланови Савета родитеља су упознати са основним одредбама Пословника о раду 

Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву. 

V састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић“ за школску 2017/2018. 

годину одржан је 2. 7. 2018. године. На овом састанку су реализоване следеће 

активности: 

− разматран је успех ученика на крају школске 2017/2018. године и поднет је извештај о 

раду Ученичког парламента и организовању Мале матуре; 
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− Ана Савковић, директор Школе, обавестила је родитеље о протеклој прослави Мале 

матуре. И ове школске године прослава Мале матуре је организована у холу Школе 1. 

јуна 2018. године од 20 до 24 часа; храну је наручена из месаре „Бифтек“, торте из 

посластичарнице „Атина“; за музику се побринуо ди-џеј Иван Симић; сваки ученик је 

платио 1200 динара; 

− прочитан је и усвојен предлог Ученичког парламента. 

4.2. Ученички парламент 

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која 

ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих 

ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно 

тичу. 

Руководилац Ученичког парламента у школској 2017/2018. години била је 

Оливера Продановић, наставник шпанског језика. 

У току школске 2017/2018. године Ученички парламент је реализовао следеће 

активности: 

‒ 11. 10. 2017. ‒ Одржана је прва седница Ученичког парламента. Парламент је сачињен 

од по два представника из сваког одељења VII и VIII разреда. Ученички парламент 

Основне школе „Нада Пурић“ имао је укупно 10 чланова: Ања Рафаиловић VII1, Нађа 

Ђурасовић VII1, Маша Јанковић VIII2, Миљана Давидовић VII2, Милица Глишић VII3, 

Димитрије Милошевић VII3, Михаjло Марковић VIII1, Реља Арсенијевић VIII1, 

Александар Митровић VIII2, Ивана Берзетовић VIII2, Бојана Недељковић VIII3 и 

Николина Ђурић VIII3. За председника Парламента изабрана је Бојана Недељковић 

VIII3 и заменик Маша Јанковић VIII2. Ове две ученице су биле представници 

Парламента у Школском одбору и присуствовале су седницама Школског одбора. 

Члановима Парламента представљен је Годишњи план рада Школе, Школски развојни 

план и Школски програм. Чланови су упознати и са Планом и програмом рада 

Парламента. 

‒ 5. 10. 2017. ‒ Представници Ученичког парламента посетили су Дневни боравак за 

децу ометену у развоју у Попучкама и учествовале у читалачком часу „Књиге говоре“. 

Ученици су се дружили са вршњацима и читали им приче и бајке. Активност је 

одржана у оквиру Дечје недеље. 

‒ 29. 12. 2017. ‒ Организована је хуманитарна акција помоћи социјално угроженим 

ученицима Школе. Ученици су сакупили новац и направили новогодишње поклоне. 

‒ 22. 3. 2018. ‒ Поводом Дана школе одржан је „Квиз знања“ за ученике V разреда. 

Квиз су припремили и реализовали чланови Ученичког парламента. 

‒ 10. 5. 2018. ‒ Чланови Ученичког парламента су учествовали у раду радионице 

„Репродуктивно здравље“, која је организована на Факултету здравствених наука 

Сингидунум поводом Дана Медицинске школе у Ваљеву. После предавања, ученице 

VII разреда су припремиле презентацију и одржале предавање на часу грађанског 

васпитања ученицима одељења VII2 и тако пренеле своја сазнања са ове радионице. 

План је да у следећој школској години ове ученице такође одрже предавања и осталим 

ученицима VII и VIII разреда. 

‒ 1. 6. 2018. ‒ Одржана је прослава Мале матуре. Ученици су активно учествовали у 

организацији и припреми ове свечаности. Матура је протекла у најбољем реду и веселој 

атмосфери. 

На осталим седницама Парламента разговарало се о следећим темама: 

‒ побољшање изгледа Школе; 

‒ уређење дворишта; 
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‒ опремање тоалета Школе тоалет папиром и течним сапуном; 

‒ организовање радионица; 

‒ организовање хуманитарних акција; 

‒ успех ученика; 

‒ узајамни односи са неким ученицима; 

‒ очување школске имовине; 

‒ спречавање насиља; 

‒ позивање и обавештавање ученика о културним и спортским дешавањима; 

Сви чланови Ученичког парламента учествовали су у свим активностима, које су 

предвиђене Планом рада.      
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5. Ваннаставне активности 

5.1. Рецитаторска секција 

 Култура говора се свакодневно, кроз дијалошку методу, негује на редовним 

часовима. То је прилика да се издвоје ученици који су по својим интерпретативним 

способностима и по мотивисаности спремни да овај вид изражавања усаврше кроз рад у 

Рецитаторској секцији. 

 У раду Рецитаторске секције учествовало је 7 ученика. Најактивнији ученици 

били су: 

– Јанковић Маша VII2 – успешан је рецитатор на општинскoj смотри рецитатора, 

активан учесник школских и градских представа. Има склоност ка ведрим, духовитим 

темама и успешно их презентује. Захтева више вежбања на чујности гласа, посебно 

последњих слогова. Разуме и осећа песму, влада реченичним акцентом. Одговорно 

испуњава све задатке. 

– Петаковић Тамара VIII1 – солидан рецитатор, мада тешко проналази одговарајући 

текст. Активан је учесник школских и градских представа. Активан је члан и Драмске 

секције. Захтева рад на корекцији глумачких елемената при рецитовању и афектирању. 

Склона је експериментисању и новим изазовима. Искусан и успешан такмичар. 

– Дивнић Лазар VI2 – има гласовни потенцијал за читање дужих текстова и саопштења, 

осећа реченични акценат, има правилну дикцију и држање при јавном наступу. 

Учествовао у вођењу школских програма и приредбама, учествовао на школском, 

oпштинском и oкружном такмичењу рецитатора. Уз краће вежбање успешно презентује 

сваки примерен текст. 

 Одржана су 24 часа, на којима су ученици припремани за школске програме и 

oпштинско такмичење. Садржаји којима је посвећена пажња: 

– Основни принципи версификације – теорија, 

– Основни принципи версификације – вежба на конкретном делу, 

– Поезија у интерпретацији драмских уметника. 

– Избор поетских дела за интерпретацију ученика. При том се водило рачуна да 

изабрана песма одговара узрасту ученика и његовим гласовним могућностима. 

Ученици су изузетно одговорно прилазили сваком постављеном задатку, брижно се 

трудећи да исправе сваки недостатак у интерпретацији. 

 На Општинском такмичењу под називом ,,Песниче народа мог“ учествовало је 

четворо ученика: Лазар Дивнић VI2, Драган Ђокић VI2, Тамара Петаковић VIII1 и Маша 

Јанковић VI2. Лазар Дивнић освојио је V место и учествовао је на Окружној смотри. 
Рецитаторску секцију водила је Мирјана Смоловић, професор српског језика. 

5.2. Литерарна секција 

Циљеви литерарне секције су развијање правилног односа према језику и 

књижевности; оспособљавање ученика за самосталан рад, комплетну анализу 

уметничких дела и неговање оригиналног литерарног стваралаштва; развијање језичке 

културе, естетског мишљења и конструктивне критике; усвајање и примена 

књижевнотеоријских појмова, уочавање закона књижевног стваралаштва и 

оспособљавање за анализу књижевног дела као естетске вредности.  

 Активни чланови литерарне секције у школској 2017/18. години били су следећи 

ученици: Давид Јовановић, Јован Банковић, Миња Арсенијевић, Лазар Дивнић (VI2); 

Лука Ситарица, Нађа Ђурасовић, Сара Живановић (VII1); Оливера Филиповић (VII2); 

Немања Тадић и Елена Букумирић (VIII2). За рад секције било је предвиђено 14 

школских часова и сви су реализовани. Ученици су увежбавали различите форме 
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литерарног изражавања, учествовали у изради школских паноа и припремали радове за 

учешће на литерарним конкурсима и фестивалима.  

 Ђаци Школе су учествовали на разним литерарним конкурсима: Светосавском и 

Ускршњем конкурсу Епархије ваљевске, конкурсу Градске библиотеке града Сомбора, 

као и на осталим конкурсима које су расписивале основне и средње школе.  

 Радови Немање Тадића и Елене Букумирић (VIII2) нашли су се у овогодишњем 

школском листу. Ученици су похваљени за своје залагање, уз жељу да буду још бољи у 

будућем раду.  

5.3. Новинарска секција 

 Циљ новинарске секције је упознавање ученика са основним облицима 

новинарских текстова, оспособљавање ученика за самостално писање текстова, 

развијање стила писања, развој критичког мишљења, развијање објективности, 

развијање тимског рада, осећања одговорности и поштовања личности. 

 Ученици – новинари извештавали су о значајним догађајима у Школи и писали 

су о догађајима у којима су учествовали ученици Школе (такмичења, ликовни и 

литерарни конкурси, пројекти, акције), а прилози су објављивани на сајту Школе, фб 

страници Школе, зидним новинама и у школском листу ,,Наш глас“, који се објављује 

поводом Дана школе. 

 Секција има сталне и повремене (дописне) чланове. Стални и најактивнији 

чланови секције, који су и уређивачки одбор часописа, администратори странице и 

сарадници за сајт Школе су били: Димитрије Милошевић– технички уредник часописа 

и странице Школе, Маша Јовановић и Марија Пантелић – уредници литерарних 

прилога, техничка обрада ликовних прилога (сарадници), Мина Филиповић – уредник 

информативних прилога (сарадник), Душица Јовановић – уредник информативних 

прилога (сарадник). 

5.4. Драмска секција 

 Драмска секција окупља ученике од V до VIII разреда које интересује сценска 

уметност. Рад секције је осмишљен као мала школа глуме, која поред вежби дикције, 

покрета, интонације, памћења, обухвата и рад на конкретним представама које су 

ученици изводити пред својим вршњацима. Пригодне и наменске тачке припремане су 

и извођене за Дан Светог Саве и Дан школе. Кроз драмску секцију у току школске 

године прошло је око двадесетак чланова и свако је имао прилику да покаже шта је и 

колико научио. 

 За сваки час секције неко је добијао задужења и свој рад је презентовао на 

наредном часу. На сваком часу су најпре рађене различите вежбе говора, опуштања, 

покрета, импровизациј, а након тога се прелазило на конкретан рад на тексту представе 

коју припремамо. На тај начин је свако на различит начин активно био укључен у рад, а 

током часова улоге су се смењивале. 

 Одређени број ученика похађао је часове глуме при разним аматерским 

удружењима, па стечена знања преносе осталим члановима секције. Често су и чланови 

наше секције бирани за представе на градском нивоу. Ове године то су биле ученице 

Теа Симић и Хелена Остојић. 

 Најбоље урађене представе су: „Кирија“ Бранислава Нушића и „ Спасавање 

Петка“ по роману „Робинсон Крусо“ Д. Дефоа, које су припремљене за ученике V 

разреда, као и представа „ Фема из моје улице“ по самосталном сценарију, за ученике 

VII разреда. 
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  У раду секције истакли су се следећи ученици: Андријана Радић, Маша 

Јовановић, Богдн Јовић, Лазар Дивнић, Милица Глишић, Константин Трифковић и 

Маша Јанковић. 

5.5. Лингвистичка секција 

Ова секција је ваннаставна активност ученика од V до VIII разреда и представља 

ангажовање наставника и ученика у Школи, љубитеља очувања језика и језичке 

културе. У протеклој школској години припремљено је 8 радова за учешће на конкурсу 

,,Избор најбољих лингвистичких секција“, које организује Друштво за српски језик и 

књижевност Републике Србије, Министарство просвете и науке Републике Србије и 

Вукова задужбина. Током године развијена је и успешна сарадња са образовно-

културним институцијама у Ваљеву (Музеј, Библиотека, Гимназија). Секцију је водила 

Рајна Бранковић, професор српског језика. 

Рад секције се заснивао на модерној лингвистици, што се види из наслова 

обрађених тема: 

– читање и тумачење бесмислености у турбо-фолк песмама; 

– најлепша поређења у турбо-фолк песмама; 

– учесталост употребе супротности у турбо-фолк песмама; 

– припреме за такмичења; 

– лексичке и семантичке вежбе; 

– разговори после прочитаних књига; 

– употреба лексичке грађе; 

– непознате речи и изрази из лектире.  

На овим темама вредно су радили чланови секције: Маша Краговић, Марија 

Петрић, Теодора Косић, Елена Матић, Тања Петровић (VI разреда) и Нина Вујчић, 

Николина Ђурић, Андријана Матић, Вук Новаковић (VIII разреда). 

На завршном састанку секције анализиран је рад у протеклом периоду и донесен 

је закључак да се није учествовало у такмичењу зато што није постигнуто заједништво 

у раду чланова.  

5.6. Еколошка секција 

 Учешће у раду ове секције узели су ученици од V до VIII. Секцију је чинило 

укупно 15 ученика. 

 Чланови секције ду продубљивали теме према плану секције који је наставник 

сам саставио. Чланови секције могли су само да дају предлоге чиме би желели да се 

баве на часовима слободних активности. 

           Секција се бавила еколошким темама, мада се екологија изучава у VIII разреду. 

Неке од тема које су обрађиване на часовима секције су: „Загађивање и заштита 

човекове средине (вода, ваздух, земљиште и храна)“, „Национални паркови (ендемичне 

и реликтне врсте)“, „Отпад и рециклажа“, „Очување биодиверзитета“ итд. Чланови 

секције су учествовали у еколошком квизу, уређењу паноа у кабинету биологије и холу 

Школе, изради зидних новина, уређењу кабинета биологије и сл. 

          У школској 2017/2018. години у Школи су обележени еко-датуми. Тим поводима 

су наставници са ученицима организовали предавањима, израђивали паное, 

организовали излете, правили радионице и трибине.У наредној табели приказани су 

датуми који су обележавани и наставници који су били задужени за организацију 

активности: 
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ЕКО ДАТУМИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ ПОСЛА 

Дан заштите озонског омотача 16. септембар Бранка Старчевић 

Дан чистих планина 26. септембар Актив IV разреда  

Светски дан заштите животиња 4. октобар Актив I разреда 

Светски дан хране 16. октобар Радмила Ђуровић 

Дан борбе против сиде  1. децембар Радмила Ђуровић 

Светски дан мочварних подручја 2. фебруар Милосав Милић 

Светски дан шума 21. март Радмила Ђуровић 

Светски дан вода 22. март Бранка Старчевић 

Светски дан здравља 7. април Актив II разреда 

Дан планете Земље 22. април Милосав Милић 

Светски дан борбе против пушења 31. мај Вања Анђелковић 

Дан дрвећа и птица 10. мај Сузана Јаневска 

Дан заштите животне средине 5. јун 
Радмила Ђуровић, 

Светлана Арсић 

Дан Сунца 18. јун Милосав Милић 

5.7. Саобраћајна секција 

Секција jе у школској 2017/2018. години радила са ученицима од V до VIII 

разреда и то: 

– за ученике узраста од 10 до 12 година – обучавање за безбедно понашање и кретање у 

саобраћају као пешаци и бициклисти; 

– за ученике узраста од 13 до 14 година – обучавање за безбедно понашање и кретање у 

саобраћају као возачи мопеда или мотокултиватора; 

 Септембар 

– ученицима је предочена важност саобраћајне културе у свакодневном животу; 

– обрађене су врсте саобраћајних знакова (знакови опасности, знакови изричитих 

наредби, знакови обавештења), као и детаљнија обрада знакова опасности и знакова 

изричитих наредби; 

– oбјашњен је и, кроз заједничку игру, симулиран рад саобраћајног милиционера; 

 Октобар 

– као веома важна област за децу од 10 до 14 година, обрађивано је кретање пешака у 

саобраћају (у насељеном месту и ван насеља), као и право управљања бициклом и 

мопедом и кретање бицикла и мопеда у саобраћају; 

– свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова; 

 Новембар 

– обрађиван је прелаз пешака и бициклисте преко пруге, као један од честих узрока 

несрећа, као и правила вожње бицикла и мопеда ноћу; 

– научено је и правилно укључивање и искључивање из саобраћаја, као и престројавање 

при промени смера кретања; 

– обрађена су и правила кретања пешака, бициклиста и возила на моторни погон у 

раскрсници (регулисаној и нерегулисаној); 

– са ученицима, кроз игру симулације, објашњено је понашање учесника у саобраћају у 

случају да се нађу на раскрсници у којој су возила под пратњом или возила са 

првенством пролаза; 

– свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова; 
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 Децембар 

– као припрема ученика за потенцијално полагање за вожњу мопедом, обрађивано је 

кретање возила на аутопуту и мотопуту; 

– свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова; 

 Јануар 

– обрађивана су правила заустављања и паркирања возила, дефиниције претцања, 

мимоилажења и обилажења; 

– свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова; 

 Фебруар 

– кроз практичан рад са ученицима обрађивани су делови бицикла, као и његово 

одржавање;  

– због предстојећих такмичења проучен је Правилник такмичења „Шта знаш о 

саобраћају?“ (начин и време израде тестова, вожња бицикла на полигону спретности, 

симулација градске вожње); 

5.8. Историјска секција 

За ову школску годину било је предвиђена реализација 18 часова историјске 

секције, што је и остварено. За рад историјске секције, ове године су били 

заинтересовани ученици V, VI, VII и VIII разреда. Укупан број ученика који су били 

ангажовани ове године у раду секције је 20. 

На почетку школске године, наставник је поделио ученике у групе, сходно 

афинитетима и узрасту. Највећи број ученика се пријавио за израду паноа, реферата и 

ПП презентација, док је доста мањи број ученика узео учешћа у изради родослова и 

хронолошких табела. 

У току ове школске године ученици су групно радили на прикупљању 

материјала и изради паноа за следеће теме: 

– „Индијанци, староседеоци старог континента“ 

– „Српски средњовековни манастири“ 

– „Растко Немањић“ 

– „Mитологија народа Старог истока“ 

Ученици V разреда урадили су хронолошку табелу „Стари век“, а ученици VI 

разреда хронолошку табелу „Средњи век“ и родослов династије Немањића. 

Израдом ПП презентација обрађене су теме: 

– „Истакнуте личности Првог светског рата“ – Елена Букумирић VIII2 

– „Наполеон Бонапарта“ – Стефан Ћирић VII1 

– „Хајдук Вељко Петровић“ - Ема Појак VII1 

– „Техника ратовања и наоружање у Првом светском рату“ - Михаило Марковић 

VIII1 

5.9. Географска секција 

 Према плану и програму рада у школској 2017/2018. години Милосав Милић, 

наставник географије, руководио је географском секцијом и одржао је 40. часа 

географске секције. Садржај географске секције који је планиран на почетку школске 

године је у потпуности реализован, а циљеви и задаци остварени. 

 Часови географске секције су организовани и реализовани кроз разне посете и 

рад у групама у кабинету историје и географије. 
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 Чaсовима географске секције били су обухваћени ученици од V до VIII разреда: 

Богдан Maрјановић, Часлав Протић, Лука Ситарица, Виктор Мирковић, Богдан Јовић, 

Маша Краговић, Хелена Остојић, ДраганЂокић, Лазар Дивнић, Марко Кнежевић, 

Матеја Марковић, Лука Станић, Никола Вуловић, УрошУверић, Елена Букумирић, 

Емилија Јовановић, Игор Анђелковић и Нина Вујчић. 

 Овим видом наставе обухваћени су они ученици који показују смисао и 

интересовање за географију. Један број ових ученика узео је учешће на Школском 

такмичењу, и то само ученици VII и VIII разреда. Програмом рада нису планирана 

такмичења за V и VI разред. Са Школског такмичења, које је одржано почетком 

фебруара Школи, на Општинско такмичење се пласирало првих пет ученика: Лука 

Станић VIII1, Никола Вуловић VIII1, Емилија Јовановић VIII2, Елена Букумирић VIII2 и 

Нина Вујчић VIII3. 

 Општинско такмичење је одржано 11. 3. 2018.године у „Првој основној школи“ 

у Ваљеву. Најбоље резултате на овом такмичењу постигао је ученик Никола Вуловић, 

који се пласирао на Окружно такмичење. На Окружном такмичењу из географије, које 

је одржано 28. 4. 2018. године у „Првој основној школи“ у Ваљеву, ученик Никола 

Вуловић је освојио I место и пласирао се на Републичко такмичење. Републичко 

такмичење из географије је одржано 20. 5. 2018. године на Природно-математичком 

факултету Универзитета у Новом Саду. Ученик Никола Вуловић добио је похвалу за 

учешће на такмичењу. 

 На часовима географске секције обрађен је велики број наставних тема које су 

везане за географију и друге наставне области. Неке од тих тема биле су: Туристичка 

понуда Србије, Чарде од Бездана до Бешке, Мостови света, Градови на води, Срби у 

дијаспори, Београд – главни град, Израда карата на хамеру, Оријентација у простору, 

Израда картографских знакова, Посета кањону реке Градац и др. Увид у теме које су 

обрађиване на часовима географске секције може се извршити у Дневнику осталих 

облика образовног рада на старни 81. и 82. у школској 2017/2018. години. 

 Остварена је добра сарадња и са другим секцијама, пре свега са историјском 

секцијом. Заједно са другим секцијама чланови су учествовали у бројним акцијама: 

сређивању школског дворишта, сакупљању старог папира, изради бројних паноа који 

су обележили значајне датуме – Јован Цвијић, наш најпознатији географ, Ваљево кроз 

векове, Дан заштите озонског омотача, Светски дан мочварних подручја, Светски дан 

вода, Дан Сунца итд. 

 Заинтересованост ученика за овај вид наставе је била одлична. Посебно су им 

биле интересантне теренске вежбе у непосредној околини (прикупљање података, 

посматрање, мерење, анкетирање итд) и обрада прикупљених података, радови ученика 

(реферати, семинарски радови, постери). 

 Заједничком анализом на крају школске године утврдили смо да се до бољих 

резултата долази када ученици имају више времена и простора да сами, уз минималну 

помоћ наставника, поставе и решавају одређене задатаке. Посебно је то присутно код 

оних задатака који имају мотивациони и сазнајни значај. 

5.10. Секција енглеског језика 

 Секција из енглеског језика је реализована у IV разреду са 18 часова. На часове 

је долазило неколико ученика IV разреда. Ученици су часове улавном похађали 

редовно. 

 Обрађиване су различите теме из живота: делови тела, воће, поврће, пиће; шта 

воле/ не воле, омиљена играчка; спортови; заставе различитих земаља; омиљена 

животиња, кућни љубимац; опис људи; мој дом; бројеви итд. 

 Ученици су тако обогатили свој речник и проширили знања из различитих 



 

 

 143 

области. Често су правили паное на различите теме, проналазили различите слике, 

сецкали, лепили и писали речи на енглеском. Ученици су уживали на овим часовима и 

радо су долазили. 

 Секцијом је руководила Вања Анђелковић, наставник енглеског језика. 

5.11. Секција немачког језика 

Секција је организована за ученике V, VI и VII разреда. Обрађивани су наставни 

садржаји за које су ученици испољили посебно интересовање: „Изучавање земаља 

немачког говорног подручја“, „Немачка култура, историја, економија“, „Занимљивости 

везане за Немачку, Аустрију и Швајцарску“. 

Ученици V разреда учили су кроз музику – певали су немачке дечје песмице. 

Песма им је помогла да науче абецеду, али и многе нове речи. Кроз метод игре 

обнављали су градиво. Ученици VII разреда показали су жељу да гледају немачке 

филмове. Током два часа гледали су једну серију, специјално осмишљену за учење 

језика. На тај начин су увежбавали вокабулар, али и неке граматичке јединице, 

тренирали слушање. На неколико часова слушали су немачку музику разних жанрова. 

Искористили смо постојање интерактивне табле за вежбање на интернету. Постоји 

велики број вежби на сајтовима издавачких кућа „Хубер“ и „Клет“, који су коришћени 

на часовима секције. 

 16. 9. 2017. изложба књига о Десанки Максимовић је због великог броја ученика, 

рецитатора на немачком језику, премештена у Свечану салу. Разлог је био тај што су се 

ученици VII разреда укључили у пројекат „Дух Десанке Максимовић живи и даље у 

нама“ тако што су њене најлепше стихове читали на немачком језику. У пуној Свечаној 

сали рецитаторе су често прекидали аплаузи. Гости овог поетског перформанса били су 

и ученици одељења IV3. Припрему рецитатора и уводну реч о рециталу су изговориле 

Душица Рајевац и Ивана Вујић, професори немачког језика. Врло топлим и надахнутим 

речима говориле су о значају Десанке Максимовић, о важности завичајних писаца, као 

и о сложеном и тешком послу превођења поезије на друге језике. Пожелеле су 

ученицима да пронађу инспирацију у овој дубокој и мудрој поезији и да и сами једног 

дана постану песници или преводиоци. 

 16. 9. 2017. ученициVII разреда који уче немачки језик и њихови професори, 

Ивана Вујић и Душица Рајевац, поклонили су изузетно вредан и необичан поклон 

школској библиотеци, својом руком израђену књигу – Десанка Максимовић: „Gedihte“ 

(„Поезија“). То су преводи најлепших Десанкиних песама на немачки језик, које је 

својевремено превео чувени професор, преводилац и песник Живота Филиповић. 

11.6.2018. oдржана је приредба на страним језицима. Ученици V разреда 

припремили су скеч, ученици VII разреда певали су песму „99 Luftballons“ и плесали уз 

„Fliegerlied“ 

Постигнут је циљ секције, ученици су се забављали, али и усвојили велики број 

нових речи и израза. 

5.12. Секција шпанског језика 

Секција шпанског језика у школској 2017/2018. је организована за 

заинтересоване ученике који су желели да прошире знања из шпанског језика. Одржано 

је 36 часова секције у току године. Часове секције су похађали ученици V, VI и VII 

разреда.  

На часовима су обрађиване различите теме везане за шпански језик и културу, у 

складу са интересовањима ученика. То су биле теме о музици, филмовима, серијама и 
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књижевности на шпанском језику. Такође, ученици су се упознавали и са обичајима и 

традицијом Шпаније и Хиспаноамерике.  

У мају су ученици припремали музичко-сценски програм за крај године, за већ 

традиционалну приредбу за будуће ученике V разреда и њихове родитеље. У овај рад 

су се укључили и ученици који су похађали додатну наставу. Приредба је била јако 

успешна и сви учесници ове секције су похваљени од стране Школе за учешће у 

приредби. 

5.13. Ликовна секција 

У школској 2017/2018. години на ликовној секцији било је укупно 38. Ученика 

VI, VII и VIII разреда. Секцијом је руководила Мирјана Лукић, наставник ликовне 

културе. Реализоване су следеће активности: 
– 1. 9. 2017. – Постављена је изложба ученичких радова поводом поласка првака у 

Школу. 
– 4. 9. 2017. – Донет је план рада ликовне секције, у складу са интересовањима ученика. 

У програм рада секције уврштени су ликовни конкурси који су били заступљени 

предходне школске године.  
– 18. 9. 2017. – Организованa је радионица на тему ,,Само знање спречава тровање“ и 

постављана је изложбе ученичких радова. 
– 26. 9. 2017. – Урађени су и послати ученички радови за манифестацију Дeчије недеље, 

са слоганом ,,Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“. На конкурс 

је послато 8 ученичких радова. Ученице Валентина Вукомановић VII1 и Нина Вујичић 

VIII3 добиле су похвалу, а Сара Живановић VII1 је освоила I место у конкуренцији свих 

основних школа у општини. Групни рад ученика одељења са посебним потребама је 

био веома запажен и добио похвалу. 
– 4. 10. 2017. – Посетили смо изложбу ученичких радова поводом Дечије недеље у 

Центру за културу Ваљево. 
– 6. 10. 2017. – Обележили смо Дан заштите животиња израдом и изложбом радова 

различитих облика животиња од пластелина, глине, рециклжног материјала. 
– 17. 10. 2017. – Обележен је Светски дан хране израдом икебана од воћа и поврћа. 
– 26. 10. 2017. – Израђене су скица за костиме и накит на тему ,,Стари Рим“. 
– 6. 11. 2017. – Израђени су радова од различитих материјала из природе, на тему ,,Мој 

град у јесен“, а изложба је постављена у ходницима Школе. 
– 19. 11. 2017. – Израђена су наставна учила за децу млађих разреда оболелих од 

аутизма. 
– 20. 11. 2017. – Израђени су радови и послати на ликовни конкурс ,,Железница очима 

деце“. 
– 30. 11. 2017. – Постављена је изложба радова ученика са посебним потребама 

поводом Дана деце са хендикепом. 
– 7. 12. 2017. – Урађен је тематски рад ,,Зимски дан“ и постављена је изложба у 

просторији на улазу у Школу. 
– 14. 12. 2017. – Урађен је групни рад, у корелацији са српским језиком, на тему 

,,Зимско јутро“. 
– 25. 12. 2017. – Декорација Школе и израда честитки поводом новогодишњих 

празника. 
– 28. 12. 2017. – Урађена је и постављена сцена за новогодишњу школску приредбу. 
– 11. 1. 2018. – Урађени су радови на тему ,,Стара породична кућа“, у корелацији са 

српским језиком. 
– 22. 1. 2018. – Постављена је изложба најуспешнијих дечијих радова на крају првог 

полугодишта. 



 

 

 145 

– 26. 1. 2018. – Израђени су радови и уређени панои поводом школске славе Светог 

Саве. 
– 27. 1. 2018. – Постављена је предходно израђена сцена за програм поводом прославе 

школске славе Светог Саве. 
– 12. 2. 2018. – Постављена је тематска изложба ,,Поруке љубави“. 
– 23. 2. 2018. – Урађено је и послато 6 радова на изложбу поводом Дана града, у 

уметнички студио ,,Радован Мића Трнавац“. Одабрани су радови ученика: Јане Тоскић 

VII1, Таре Димитријевић VI2, Тијане Тодорчевић VII3, Тамаре Петаковић VIII1, 

Кристине Јаковљевић VI2, Нађе Ђурасовић VII1 и заједнички рад Одељења ученика са 

посебним потребама. 
– 14. 3. 2018– Посетили смо изложбу дечијих радова на манифестацији Дан града. 
– 19. 3. 2018. – Постављена је изложба ученичких радова поводом Дана Школе. 
– 22. 3. 2018. – Израђена је и постављена сцена поводом прославе Дана Школе. 
– 26. 3. 2018. – Одлазак на презентацију Уметничке школе из Ужица. 
– 29. 3. 2018. – Израђена је декорација за сто од рециклажног материјала поводом 

ускршњих празника.  
– 30. 3. 2018. – Израђени су реквизити за Тематски дан ученика VII разреда, на тему 

,,Северна Америка“. 
– 13. 4. 2018. – Урађени су и послати радови на изложбу у Културни центар Ваљево 

поводом Дана Рома. 
– 16. 4. 2018. – Израђен је плакат на тему ,,Мој град“. 
– 23. 4. 2018. – Тематски рад ,,Пролеће“ и постављена је изложба у ходницима Школе. 
– 26. 4. 2018. – Сликанње у природи, на тему ,,Моја улица“.  
– 3. 5. 2018. – Декорација паноа поводом Дана Сунца. 
– 10. 5. 2018. – Урађени су и послати радови за манифестацију ,,Дан без дуванског 

дима“, под слоганом ,,Свака цигарета смета“. Похваљени су радови ученица Анђеле 

Петаковић VI3 и Тамаре Митровић VI1. 
– 13. 5. 2018. – Урађени су и послати ученички радови за изложбу на манифестацију 

,,Дани сремуша“ на планини Повлен, у организацији Друштва истраживача ,,Владимир 

Мандић –Манда“. 
– 31. 5. 2018. – Постављена је годишња изложба најуспешнијих ликовних радова 

ученика. 
 У школској 2017/2018. години, ученици су постигли значајније резултате на 

ликовним конкурсима, ангажовали су се у креативним радионицама и бринули о 

декорацији и уређењу школског простора. 

5.14. Секција из физике 

 Ученици VII и VIII разреда су, са настаницима физике, хемије и географије, 14. 

децембра 2017. gодине посетили „Фестивал науке“ у Београду. Ученици су видели 

разне занимљивости, учествовали у разним експериментима и задовољни и пуни 

утисака направили паузу у шопинг центру „Ушће“. 

 „Фестивал науке“ је реализован са циљем развијања дечје жеље за 

истраживањем и општег интересовања за науку, што су ученици, који су учествовали у 

извођењу фестивала, са великим успехом и чинили. Циљ фестивала је постигнут, како 

за посетиоце, тако и за саме учеснике, који су међусобно поделили своја интересовања. 
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5.15. Информатичка секцијa и секција из техничког образовања 

 Школске 2017/2018. године ученици су исказали велико интересовање за учешће 

у секцији из информатике и рачунарства, а такође и за секцијe у оквиру предмета 

Техничко и информатичко образовање и постигли су запажене резултате. 

Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања 

 У суботу, 10. марта 2018. године, у Школи је одржано Општинско такмичење из 

техничког и информатичког образовања. Учествовало је укупно 53 ученика из 8 школа. 

На такмичењу су учествовала четири ученика из Школе: Теа Симић V2, Стефан Савић 

V3, Марија Младеновић V2 и Димитрије Костадиновић VIII2. Ученик Димитрије 

Костадиновић је остварио одличaн резултат – освојио је I награду и пласирао на 

Окружно такмичење. 

Окружно такмичење из техничког и информатичког образовања 

 У недељу, 22. априла 2018. године, у Школи је одржано Окружно такмичење из 

техничког и информатичког образовања. Учествовали су ученици из девет основних 

школа Колубарског округа. Школу представљао је ученик Димитрије Костадиновић 

VIII2. Освојио jе I место и пласирао се на Републичко такмичење. 

Републичко такмичење из техничког и информатичког образовања 

 У петак и суботу, 11. и 12. маја 2018. године, одржано је Републичко такмичење 

из техничког и информатичког образовања у Основној школи „Јован Стерија Поповић“ 

у Вршцу. Учествовало је преко 500 ученика из основних школа Србије. Школу је 

представљао ученик Димитрије Костадиновић VIII2, у дисциплини Практичан рад по 

задатку. Првог дана такмичења су сви такмичари радили тест знања. Другог дана се 

наставило са израдом радова по задатку на самом такмичењу. 

Димитрије је освојио укупно 98 бодова, што му је донело I награду и златну медаљу. 

Општинско такмичење из информатике и рачунарства 

 Програмирање је вештина израде рачунарских апликација, која представља 

једно од најперспективнијих занимања и грана привреде у модерном друштву. Тежећи 

друштву знања и конкурентној привреди заснованој на знању, потребно је посветити 

пуно пажње настави програмирања, поготово у раду са талентованим ученицима. 

Организатор овог такмичења је Друштво математичара србије. 

 У недељу 25. фебруара 2018. године, у Ваљевској гимназији је одржано 

Општинско такмичење из програмирања. На такмичењу су учествовали ученици VI, 

VII и VIII разреда, док ученици V разреда ове године нису учествовали, вероватно због 

тога што се код њих област програмирање учи тек од другог полугодишта. 

 Такмичио се укупно 21 ученик. Из Школе су учествовали следећи ученици: 

Андреј Тодоровић VI2, Драган Ђокић VI2, Лазар Дивнић VI2, Никола Трифуновић VIII3 

и Тијана Ђорђић VIII2. Најбоље резултате постигао је Никола Трифуновић (50 бодова) 

и освојио III место у категорији VIII разреда. Сви су радили задатке у програмског 

језику Python. С обзором да су задаци за ученике VI разреда били скоро исте тежине 

као и за VIII разред, Окружна комисија је предложила да се на следећи ниво такмичења 

позову сви ученици VI разреда и пружи има се шанса да још мало више вежбају 

 Такмичење је била одлична прилика за сусрет и размену искустава свих ментора 

и ученика. 
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Окружно такмичење из информатике и рачунарства 

 У недељу, 18. марта 2018. године, у Ваљевској гимназији је одржано Окружно 

такмичење из информатике – програмирања за ученике Колубарског региона. Уместо 

досадашње поделе такмичара у две категорије (I категорија - V и VI разред и II 

категорија - VII и VIII разред), ученици су се такмичили по разредима (V, VI, VII и VIII 

разред). Школу су представљала два ученика, а ученик Никола Трифуновић је постигао 

одличне резултате – II место и пласирао се на Републичко такмичење. 

Републичко такмичење из информатике и рачунарства 

 Републичко такмичење из информатике и рачунарства одржано је 15. априла 

2018. године, на Рачунарском факултету и Рачунарској гимназији у Београду. Школу је 

представљао ученик НиколаТрифуновић VIII3. Ученику су недостајала три бода да 

добије похвалу. 

Међународно такмичење „Дабар“ – школски ниво 

 Дабар је међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености за 

ученике основних и средњих школа. Нагласак је на програмирању и техничким 

знањима, али и општим темама и решавању конкретн их проблема. 

 У периоду од 20. новембра до 24. новембра 2017. године у Школи je одржано 

Mеђународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“ на 

школском нивоу. На такмичењу су учествовали ученици V и VI разреда – у категорији 

„Дабарчић“, а VII и VIII разреда – категорији „Млади дабар“. Ученици су врло 

заинтересовано учествовали у решавању задатака на Школском такмичењу, од 245 

ученика који су се такмичили у укупно 12 термина. 

Међународно такмичење „Дабар“ – републички ниво 

 У суботу, 17. марта 2018. године, одржан је и републички ниво Међународног 

такмичењa из инфoрматичке и рачунарске писмености „Дабар“. Ове године се 

такмичило више од 42.500 ученика. Републички ниво такмичења je одржан у четири 

града истовремено – Београду, Нишу, Новом Саду и Крушевцу. До сада је на 

такмичењу учествовало више од 130.000 такмичара, а на овогодишњем школском 

нивоу чак 42.539 ученика и 650 ментора. 

 Овогодишње такмичење у Београду, на Универзитету Сингидунум, отворила је 

проф. Ирина Рељин, помоћница министра за електронске комуникације и поштански 

саобраћај у Министарству трговине, туризма и телекомуникација. Она је истакла значај 

такмичења и чињеницу да савремена занимања у све већем обиму захтевају рачунарску 

писменост и познавање програмирања. Испред Министарства просвете, науке и 

техолошког развоја присутне ученике, родитеље и наставнике поздравио је Бојан 

Радић, саветник за ИКТ, задужен за дигитализацију доуниверзитетског образовања. 

Подршка такмичењу се огледа у чињеници да је „Дабар“ у овој школској години из 

категорије смотре унапређен у категорију такмичења за ученике основних школа, 

истакао је Радић и нагласио значај увођења информатике и рачунарства као обавезног 

предмета, као и важност најављене реформе у гимназијама и средњим стручним 

школама. „Дабар“ се у потпуности реализује онлајн, уз коришћење расположивих ИКТ 

капацитета које школе имају. Због тога су трошкови реализације за школе, менторе и 

ученике минимални. 

 Школу је достојно представљао ученик Никола Трифуновић VIII3. У 

конкуренцији од 104 ученика VII и VIII разреда, који су се такмичили у категорији 

„Млади дабар“, наш представник се са 106 бодова нашао при врху збирне листе, јер је 

заузео високо 33. место. 
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5.16. Математичка секција  

 Математичка секција је организована у блиској вези са дододатном наставом. 

Одржано је укупно 18 часова секције у VI, VII и VIII разреду. 

 Ученици су чули нешто занимљиво о животу Питагоре, Ојлера, Талеса, научили 

су шта је број𝜋, концентрична кружница, сфера; радили су занимљиве задатке из 

разних области. Ученици су проширили своје знања и научили нешто ново што се не 

може чути за време редовног часа математике. 
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6. Пробни и завршни испит 

6.1. Анализа пробног завршног испита 

6.1.1. Тест из српског (матерњег) језика 

 Пробни завршни испит из српског језика школске 2017/2018. године ученици 

VIII разреда су полагали 14. 4. 2018. године. У тесту који су ученици радили у оквиру 

припреме за полагање завршног испита питања су се односила на следеће наставне 

области: Вештина читања и разумевање прочитаног (2 питања), Граматика, лексика, 

народни и књижевни језик (8питања), Писано изражавање (4 питања), Књижевност (6 

питања). 

 На испит је изашло 55 ученика. Највише тачних одговора дали су на 6. питање 

(53 ученика) и на 1. питање (51 ученик). Најлошије су урадили 18, 19. и 20. питање 

(само 18 ученика). Општи закључак актива српског језика је да више треба обратити 

пажњу на области Књижевности и Писаног изражавања, нарочито на одговоре 

отвореног типа. 

 Просечан број бодова на нивоу генерације је 12, 43. Ови резултати су очекивани 

и у складу са оценама ученика тих одељења. 

6.1.2. Тест из математике 

 Пробни завршни тест из математике радило је 17 ученика одељења VIII1, 20 

ученика одељења VIII2 и 20 ученика одељења VIII3, укупно 57 ученика VIII разреда. 

 На тесту је било 20 задатака. Првих девет задатака су били задаци основног 

нивоа. Задаци од 10. до 16. су били средњег нивоа, а последња четири задатка су била 

напредног нивоа. Задаци на тесту били су из области Бројеви и операције са њима, 

Алгебра и функције, Геометрија, Мерење и Обрада података. 

 Просечан број бодова на тесту на нивоу школе је 8,02. Најбоље урађен задатак је 

8. задатак, основног нивоа из области Обрада података, који је тачно решило 89% 

ученика. Најлошије је урађен 20. Задатак – само један ученик је тачно решио 20. 

задатак. Сваки од задатака број 1, 3, 7, 8, 9, 10 и 12 је тачно решило преко 50% ученика, 

док су задаци број 4, 5, 6 и 11 решени у опсегу од 20% до 40%. Најбоље урађене 

области на нивоу Школе биле су Обрада података и Мерење, а најлошије Геометрија. 

 Просечан број бодова у одељењу VIII1 био је 7,91. 90% ученика је тачно решило 

1. и 8. задатак и то су били најбоље урађени задаци, док ниједан ученик одељења није 

тачно решио 20. задатак. Максималан број бодова у одељењу је 15,5.  

 Просечан број бодова у одељењу VIII2 био је 7,24. 90% ученика је тачно решило 

7. и 8. задатак и то су били најбоље урађени задаци, док ниједан ученик одељења није 

тачно решио 18, 19. и 20. задатак. Максималан број бодова и у овом одељењу је био 

13,5.  

 Просечан број бодова у одељењу VIII3 био је 9,25. Задатак број 7 су тачно 

решили сви ученици у одељењу. Преко 95% ученика је тачно решило 8. задатак, а 3. 

задатак је решило 90 % ученика. У овом одељењу сваки од 20 задатака био је решен. 

Максималан број бодова у одељењу био је 19. 
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6.1.3. Комбиновани тест 

6.1.3.1. Физика 

 У комбинованом тесту знања који су ученици VIII разреда радили у оквиру 

припреме за полагање завршног испита на крају школске 2017/2018. године, четири 

питања су се односила на наставне садржаје из физике. Три питања су се односила на 

градиво VII разреда, а једно питање се односило на наставни садржај из VI разреда. 

Оно што је интересантно је да ниједно питање није било из градива VIII разреда. 

  Појединачно по питањима тачност одговора кретала се од 10% до 49%. Највише 

тачних одговора ученици су дали на питање број 2 (49%). На питање број 1 тачно је 

одговорило 40% ученика. Питања су била затвореног типа. На питање број 3 тачно је 

одговорило 11% ученика, а на питање број 4 тачно је одговорило 18%. На питање број 3 

је одговорио најмањи број ученика.  

 Што се тиче успеха ученика по одељењима, ученици одељења VIII3 су били 

успешнији од ученика одељења VIII2 и VIII1. Ови резултати су били очекивани и у 

складу са оценама ученика тих одељења. 

6.1.3.2. Хемија 

 У комбинованом тесту знања који су ученици VIII разреда радили у оквиру 

припреме за полагање завршног испита на крају школске 2017/2018. године, три питања 

су се односила на наставне садржаје из хемије. Два питања су се односила на наставне 

садржаје из VIII разреда и једно питање на наставне садржаје из VII разреда. 

  Појединачно по питањима тачност одговора кретала се од 24% до 57%. Највише 

тачних одговора ученици су дали на питање број 7 (57%). Питање број 7 се односило на 

градиво VIII разреда и припадало је области Неорганских једињења. На питање број 5 

тачно је одговорило 42% ученика, а на питање број 6 тачно је одговорило 24% ученика. 

 Што се тиче успеха ученика по одељењима, ученици одељења VIII1 су били 

успешнији од ученика из одељења VIII2 и  VIII3, што и није било очекивано јер су 

ученици одељења VIII3 имали бољи успех. 

6.1.3.3. Историја 

 У комбинованом тесту знања који су ученици VIII разреда радили у оквиру 

припреме за полагање завршног испита на крају школске  2017/2018. године, четири 

питања су се односила на наставне садржаје из историје. Три питања су припадала 

области Историјско знање, а једно питање из области Историјско истраживање и 

тумачење историје. Два питања су се односила на градиво VIII разреда, а по једно 

питање се односило на наставне садржаје из V и VII разреда. 

 Појединачно по питањима тачност одговора кретала се од 45% до 78%. Највише 

тачних одговора ученици су дали на питање број 19 (73%). Питање број 19 се односило 

на градиво VII разреда и припадало је области Истраживање и тумачење историје. На 

питање број 17 и 18 тачно је одговорило 69% ученика. Питања су била затвореног типа 

и односила су се на градиво V и VIII разреда. Питање број 17 припадало је основном, а 

питање број 18 средњем нивоу стандарда. На питање број 20 тачно је одговорило 45% 

ученика. На ово питање је одговорио најмањи број ученика. Питање је било отвореног 

типа и односило се на наставне садржаје из VIII разреда. 

 Што се тиче успеха ученика по одељењима, ученици одељења VIII3 су били 

успешнији од ученика из одељења VIII2 и VIII1. Ови резултати су очекивани и у складу 

са оценама ученика тих одељења. 
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6.1.3.4. Биологија 

 У комбинованом тесту знања који су ученици VIII разреда радили у оквиру 

припреме за полагање завршног испита на крају школске 2017/2018. године, пет питања 

се односила на наставне садржаје из биологије. Питања под редним бројевима 8, 9, 10, 

11 и 12 су били из градива биологије, обрађена у току изучавања овог наставног 

предмета.  

 Резултати су били следећи: 

– Ученици одељења VIII1 на 1. питање су тачно одговорили са 35%, на 2. питање са 

53%, на 3. питање са 35%, на 4. питање са 23% и на 5. питање са 5%. Постигнуће успеха 

овог одељења износило је 30,59%. 

– Ученици одељења VIII2 на 1. питање су тачно одговорили са 73%, на 2. питање са 

58%, на 3. питање са 47%, на 4. питање са 37% и на 5. питање са 0%. Постигнуће успеха 

овог одељења износило је 43,16%. 

– Ученици одељења VIII3 на 1. питање су тачно одговорили са 68%, на 2. итање са 68%, 

на 3. питање са 37%, на 4. питање са 16% и на 5. питање са 4%. Постигнуће успеха овог 

одељења износило је 38,95%. 

– Најбоље резултате су остварили ученици одељења VIII2. 

– На 1. питање је тачно одговорило 60% ученика, на 2. питање 60% ученика, на 3. 

питање 40% ученика, на 4. питање 25% ученика и на 5. питање 3% ученика. 

– Укупно постигнуће школе износило је 37,82%. 

6.1.3.5. Географија 

 У комбинованом тесту знања који су ученици VIII разреда радили у оквиру 

припреме за полагање завршног испита на крају школске  2017/2018. године, четири 

питања су се односила на наставне садржаје из географије. Три питања су се односила 

на градиво VIII разреда, а једно питање на градиво из V разреда. 

 Најбољи учинак, од 78 % у VIII1, 83 % у VIII2 и 83% у VIII3, био је на 14. питању 

теста, које се односи на познавање градива из VIII разреда. У решавању 13. и 16. 

питања успешност је била приближно иста. 13. и 16. питање захтевало је познавање 

река и речног система, а 15. повезивање притока са главном реком. Најмањи број 

ученика код сва три одељења решило је 15. питање,  

 На основу анализе ових резултата, показало се да је на преосталим часовима 

потребно обновити и унапредити оне области на којима су ученици показали најслабије 

резултате. 

6.2. Анализа завршног испита 

 У току школске 2017/2018. године Школа се укључила у пилот пројекат 

реализовања завршног испита – запослени Школе су по први пут били дежурни својим 

ученицима и у својој Школи. 

 

6.2.1. Тест из српског (матерњег) језика 

У школској 2017/2018. години на Завршни испит из српског језика изашли су 

сви ученици VIII разреда (62), који су са позитивним успехом завршили разред. 

Ниједан ученик није имао нула остварених бодова. Прилагођени тест по ИОП-у радила 

су 4 ученика. Најмањи број поена имао је ученик који је освојио 4 поена. Максималних 

20 бодова (100%) није имао ниједан ученик. Просечан број поена је 11,47. Највише 
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бодова освојили су ученици Андријана Павловић (18), Јелена Новокмет (17), Нина 

Вујчић (17) и Матеја Мутаповић (17). 

6.2.2. Тест из математике 

 Завршни испит из математике решавала су 62 ученика VIII разреда Школе. 

Просечан број бодова на тесту је био 6,71 од максималних 13 бодова. Просечан број 

бодова у одељењу VIII1 је био 6,40, у одељењу VIII2 је био 6,18, а у одељењу VIII3 је био 

7,62 бода. Четири ученика су радила прилагођен тест по ИОП-у.  

 72,58% ученика Школе је имало више од 6,5 бодова на тесту, тј. решило тачно 

више од 50% теста. Један ученик Школе је имао максималних 10 бодова. 

6.2.3. Комбиновани тест 

Комбиновани тест који су ученици полагали као саставни део завршног испита у 

основној школи садржао је 20 питања из следећих наставних предмета: биологије (5 

питања), хемије (3 питања), физике (4 питања), географије (4 питања) и историје (4 

питања).  

6.2.3.1. Физика 

 У оквиру Завршног испита школске 2017/2018 године комбиновани тест су 

радила 62 ученика. Најбоље резултате имали су ученици одељења VIII3. Од укупног 

броја ученика у одељењу VIII1 тачан одговор на постављена питања дало је 55% 

ученика, у одељењу VIII2 тачан одговор на постављена питања дало је 54% ученика, а у 

одељењу VIII3 57% ученика. Највећи број ученика дао је тачан одговор на питање под 

редним бројем 1, а најмање тачних одговора ученици су дали на питање под редним 

бројем 3. 

6.2.3.2. Хемија 

 У оквиру Завршног испита школске 2017/2018. године комбиновани тест су 

радила 62 ученика. Најбоље резултате имали су ученици разреда VIII3. Највећи 

проценат тачних одговора дали су ученици на питање под редним бројем 1. Најмањи 

проценат тачних одговора носио је задатак број 2. 

6.2.3.3. Историја 

 У оквиру завршног испита школске 2017/2018. године комбиновани тест су 

радила 62 ученика.Четири ученика су радили комбиновани тест прилагођен њиховом 

ИОП-у.  

 Проценат укупног броја тачних одговора по одељењима  је следећи: 

– VIII1 – 54,21%; VIII2 – 50,52% и VIII3 – 56,17%. 

– На нивоу школе проценат тачних одговора је био 53,63%. 

 Резултати су нешто слабији у односу на претходну школску годину, иако су 

ученици у великом проценту редовно похађали припремну наставу. Могући разлози 

таквог резултата су: два од четири питања су захтевала одговор отвореног типа и 

чињеница да у питањима није било заступљено градиво VIII разреда. 
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6.2.3.4. Биологија 

 У оквиру завршног испита школске 2017/2018. године комбиновани тест су 

радила 62 ученика.Четири ученика су радили комбиновани тест прилагођен њиховом 

ИОП-у.  

 Проценат укупног броја тачних одговора по одељењима  је следећи: 

– VIII1 – 52,35%; VIII2 – 50,02% и VIII3 – 55,05%. 

– На нивоу школе проценат тачних одговора је био 52,33%. 

 Питања из биологије су била заступљена из сва четири разреда. Највећи број 

ученика дао је тачан одговор на питање под редним бројем 2. Најмање тачних одговора 

ученици су дали на питање под редним бројем 5. 

6.2.3.5. Географија 

 У оквиру Завршног испита школске 2017/2018. годину комбиновани тест су 

радила 62 ученика. Најбоље резултате имали су ученици разреда VIII3. Од укупно броја 

ученика у одељењу VIII1 тачан одговор на постављена питања дало је 26% ученика, у 

одељењу VIII2 тачан одговор на постављена питања дало је 29% ученика, а у одељењу 

VIII3 тачан одговор на постављена питања дало је 45% ученика. Највећи број ученика 

дао је тачан одговор на питања под редним бројем 1 и 3. Најмање тачних одговора 

ученици су дали на питања под редним бројем 2 и 4. 

6.2.4. Тест за ученике са посебним потребама 

 У школској 2017/2018. години завршни испит радила су четири ученика са 

посебним потребама. Тестови су били прилагођени њиховим ИОП-има. Ученици су 

врло добро урадили задатке из свих предмета и оставрили висок ниво бодова. Један од 

ученика је успео да настави школовање, уписавши се у средњу школу.  
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7. Извештаји рада додатне наставе 

7.1. Математика у IV разреду 

 Наставним планом за IV разред предвиђени су часови додатне наставе из 

математике. Реализовано је 26 часова.  

 У току школске године обрађене су следеће теме: природни бројеви и рачунске 

операције са њима, разломци, бројевни скупови, логичко-комбинаторни задаци, 

дешифровање, проблемски задаци, разни задаци са школских такмичења, површина 

квадрата и правоугаоника, површина квадра и коцке, обим правоугаоника, квадрата и 

троуглa. 

 На Школском такмичењу, које је одржано 19. 1. 2018. године, учествовало је 17 

ученика. 

 На Општинском такмичењу, одржаном 24. 2. 2018. године у Oсновној школи 

„Владика Николај Велимировић“, учествовало је 13 ученика. 

 На Окружном такмичењу, одржаном 24. 3. 2018. године у Основној школи 

„Милован Глишић“, учествовала су 4 ученика. Ученици су постигли следеће резултате: 

Лазар Грујичић (45 бодова), Сташа Кузељевић (45 бодова), Уна Стефановић (25 

бодова), Ана Тешић (20 бодова). Лазар Грујичић и Сташа Кузељевић су добили похвале 

од Друштва математичара Србије. 

 Сташа Кузељевић IV2 је у екипи Школе учествовала на „Математичком 

турниру“ Математичког друштва „Архимедес“ 12. 5. 2017. године у Београду и 

освојила је III награду у екипном такмичењу. 

 Лука Протић IV1 је био члан екипе Математичке школе „Интеграл“. 

 На такмичењу „Кенгур без граница“, одржаном 15. 3. 2018. Године, учествовала 

су 22 ученика IV разреда. Похваљени су ученици: Иван Бирташевић, Анђела 

Анђелковић, Уна Стефановић и Сташа Кузељевић. 

 Најбољим математичарима су додељене награде и похвале на свечаности у 

Ваљевској гимназији, одржаној 12. 6. 2018. године. 

7.2. Математика од V до VIII разреда 

 Додатну наставу у школској 2017/2018. години реализовали су Маја Станковић, 

Maрија Вуковић и Душан Миливојевић, наставници математике. Додатна настава је 

континуирано реализована по предвиђеном плану и програму за школску 2017/2018. 

годину, уз појачан рад пред такмичења. Настава је реализована за ученике V, VI, VII и 

VIII разреда, у укупном обиму од 108 школских часова.  

 2. децембра 2018. године у Ваљеву је одржан „Интеграл куп“. Ученица Марија 

ПетрићVI1 је освојила сребрну медаљу. 

 На Општинском такмичењу из математике су учествовали следећи ученици: 

Лука Протић V1 (II место), Часлав Протић V1 (III место), Урош Исаиловић V2 (похвала), 

Стефан Савић V3 (похвала), Богдан Јовић V2 (похвала), Филип Лукић V1, Душица 

Јовановић V1, Ирина Ђурић V1, Огњен Пешић V1, Марија Ђуричић V2, Мина 

Филиповић V2, Срђан Радовановић V1, Марија Петрић VI1 (III место), Лазар Дивнић VI2 

(похвала), Нађа Богдановић VI2 (похвала), Драган Ђокић VI2 (похвала), Реља 

Димитријевић VI1, Владимир Андрић VI2, Милица Бранковић VI3, Тадија Аћимовић 

VI1, Тања Петровић VI3, Маша Јовановић VII3  (II место), Лука Топаловић VII1 

(похвала), Никола Трифуновић VIII3 (II место), Лука Станић VIII1, Тијана Ђорђић VIII2, 

Никола Вуловић VIII1, Лазар Остојић VIII3. 
 На Окружном такмичењу из математике су учествовали следећи ученици: 

Часлав Протић V1 (I место), Лука Протић V1 (III место), Урош Исаиловић V2, Стефан 
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Савић V3, Богдан Јовић V2, Лазар Дивнић VI2 (III место), Драган Ђокић VI2 (III место), 
Марија Петрић VI1, Нађа Богдановић VI2, Маша Јовановић VII3  (III место), Лука 

Топаловић VII1, Никола Трифуновић VIII3 (I место). 

 На Републичком такмичењу из математике је учествовао ученик Никола 

Трифуновић VIII3. 

 15. марта 2018. године је одржано такмичење „Кенгур без граница“. Похвале су 

добили следећи ученици: Часлав Протић V1, Лука Протић V1, Урош Исаиловић V2, 
Марија Петрић VI1 и Никола Трифуновић VIII3. 

 На Архимедесовом математичком турниру, који је одржан 12. маја 2018. године 

у Београду, Школу је представљала екипа у саставу: Сташа Кузељевић IV2, Часлав 

Протић V1(похвала), Марија Петрић VI1, Маша Јовановић VII3, Никола Трифуновић 

VIII3 (III награда). Школа је екипно освојила III награду. 

 У односу на претходну школску годину, број ученика који су били обухваћени 

додатном наставом је нешто већи и резултати су квалитативно бољи.  

7.3. Српски језик 

Додатна настава из српског језика у V разреду 

 Додатну наставу из српског језика, коју је реализовала Љиљана Павловић, 

професор српског језика, похађали су следећи ученици V разреда: Душица Јовановић, 

Ирина Ђурић, Урош Исаиловић, Марија Ђуричић, Марија Младеновић, Мина 

Филповић, Стефан Савић и Матија Пантелић. Ученици су се укључили у рад углавном 

због припреме за такмичења, али су у току године показивали и жељу за додатним 

радом из области књижевности и читања и разумевања прочитаног. 

Анализа рада ученика V разреда: 

– Душица Јовановић је показала велики труд и напредак у начину учења и 

презентовању наученог. Педантна је и одговорна. Пласирала се на Општинско такмичење 

и остварила солидан резултат.  

– Мина Филиповић је уредно пратила наставу, извршавала задатке, вредно вежбала, била 

је самостална и детаљна у раду. На Општинском такмичењу је остварила солидан 

резултат. 

– Урош Исаиловић је лако усвајао градиво, али му је била потребна подршка 

наставника. Одговорано је извршавао задатке. Био је заинтересован за писменост и 

граматику. Учествовао је на Општинском такмичењу и остварио солидан резултат. 

Напомена: Потребно је развијати вештину писања субјективног приповедања и 

описивања. 

–Ђуричић Марија несигурност надокнађује упорним радом па јој је потребна већа 

пажња и стрпљивији приступ. Несигурна је код сложенијих примера. Напредак је 

постугнут у области усменог изражавања и писања састава. Пласирала се на 

Општинско такмичење. 

– Марија Младеновић је лакше показивала знање усменим одговорима, спремала и вешто 

презентовала спремљено градиво, умела да пренесе знање при вршњачкој едукацији. 

Била је несигурна при изради такмичарских тестова. 

– Ирина Ђурић је лако повезивала градиво, била је самостална у раду. ослањала се на 

уџбеник и помоћну литературу. Показивала је већу склоност за књижевност, изражајно је 

читала текст и изводила логичке закључке при анализи. 

– Стефан Савић је редовно пратио додатну наставу и показао напредовање у погледу 

сигурности, али се одлучио за такмичење из природних наука, тако да није до краја 

учествовао у раду. 
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– Матија Пантелић има дар за дискусије, коментаре, расправе, лако се сналази у 

писменим саставима, али због болести није наставио припреме за такмичења и има 

пропуста у погледу знања из граматике. 

Додатна настава из српског језика у VI разреду 

Додатну наставу из српског језика у VI разреду реализовале су Рајна Бранковић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Наставу су похађали ученици: Драган 

Ђокић и Лазар Дивнић VI2, Маша Краговић, Марија Петрић, Бојана Попадић и Хелена 

Остојић VI1, Милица Бранковић и Елена Матић VI3.  

 Ученици су напредовали у раду и учествовали на такмичењу из српског језика и 

језичке културе. Драган Ђокић је освојио III место на Општинском такмичењу и 

пласирао се на Окружно такмичење. Хелена Остојић је прошла на аудицији и 

учествовала у представи „Невенˮ Градског позоришта „Абрашевић“. Остали ученици 

су се највише истакли у тумачењу књижевног дела по избору. 

Додатна настава из српског језика у VII разреду 

 Додатну наставу из српског језика у VII разреду реализовале су Љиљана 

Павловић и Мирјана Смоловић, наставници српског језика. 

 Ученици су се укључили у рад углавном због припреме за такмичења, али су у 

току године показивали и жељу за додатним радом из области књижевности, читања и 

разумевања прочитаног. Највише су се истакли: Oливера Филиповић, Валентина 

Вукомановић, Миљана Давидовић, Маша Јанковић, Татјана Малетић, Нађа Ђурасовић. 

Валентина Вукомановић је освојила II место на Општинском такмичењу из српског 

језика и језичке културе, а Оливера Филиповић II место на Општинском и III место на 

Окружном такмичењу. На Књижевној олимпијади Нађа Ђурасовић освојила је III место 

на Општинском такмичењу и учествовала је на Окружном такмичењу. 

Додатна настава из српског језика у VIII разреду 

 Додатну наставу из српског језика у VIII разреду реализовале су Рајна 

Бранковић и Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Наставу су похађали 

ученици: Лука Станић VIII1, Андријана Павловић, Јелена Новокмет, Елена Букумирић 

и Немања Тадић VIII2, Нина Вујчић и Николина Ђурић VIII3. Ученици су се укључили у 

рад углавном због припреме за такмичења, али су у току године показивали и жељу за 

додатним радом из области књижевности и читања и разумевања прочитаног. 

 На Књижевној олимпијади учествовало је троје ученика: Немања Тадић, Лука 

Станић и Елена Букумирић. Лука Станић и Елена Букумирић су освојили III место на 

Општинском такмичењу и учешће на Окружном такмичењу. На Окружном такмичењу 

из српског језика и језичке културе запажен резултат постигла је Андријана Павловић, 

која је освојила III место. 

 Ученици су успешно пратили све програме додатне наставе. 

7.4. Физика 

  Додатна настава је реализована по Плану и програму током целе школске 

2017/2018. године, уз појачан рад пред такмичења. Настава је извођена за ученике VI, 

VII и VIII  разреда, у укупном обиму од 29 школских часова. 

  Неке од обрађених наставних јединица су: „Путања, пут, време“ (VI разред); 

„Брзина, правац и смер кретања“ (VI разред); „Графици зависности брзине и пута од 

времена“ (VI разред); „Графици зависности брзине и пута од времена“ (VI разред); 

„Сила, маса, убрзање“ (VII разред); „Убрзање“ (VII разред); „Други Њутнов закон“ (VII 
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разред); „Равномерно променљиво кретање“ (VII разред); „Осцилације и таласи“ (VIII 

разред); „Оптика“ (VIII разред); „Електростатика“ (VIII разред); „Електрична струја“ 

(VIII разред) итд. 

  Додатну наставу школске 2017/2018. године похађало је 6 ученика VI разреда, 6 

ученика VII разреда и 7 ученика VIII разреда.  

  17. 2. 2018. године у Основној школи ,,Андра Савчић“ је одржано Општинско 

такмичење из физике. Ученици који су се пласирали на Окружно такмичење били су: 

Марија Петрић, Драган Ђокић, Лазар Дивнић, Нађа Богдановић, ученици VI разреда, и 

Маша Јовановић, ученица VII разреда. 

  10. 3. 2018. године у Основној школи ,,Андра Савчић“ је одржано Окружно 

такмичење из физике. Ученици који су учествовали су Марија Петрић, Драган Ђокић, 

Лазар Дивнић, Нађа Богдановић, ученици VI разреда, и Маша Јовановић, ученица VII 

разреда. 

7.5. Хемија 

 Додатна настава је континуирано извођена по Плану и програму током целе 

школске године. Настава је реализована за ученике VII и VIII разреда, у укупном обиму 

од 47 школских часова. Овај вид наставе је похађало 16 ученика VII разреда и 8 

ученикa VIII разреда.  

 Школско такмичење их хемије је одржано 14. 2. 2018. године. На такмичењу је 

учествовало 14 ученика Школе (5 ученика VIII разреда и 9 ученика VII разреда). На 

Општинско такмичење пласирала су се три ученика, два ученикаVIII разреда – Никола 

Трифуновић (VIII3) и Матеја Мутаповић (VIII3) и један ученик VII разреда – Маша 

Јовановић (VII3). 

 3. 3. 2018. године у Основној школи „Сестре Илић“ одржано је Општинско 

такмичење из хемије. На Општинском такмичењу учествовала су два ученика, Никола 

Трифуновић VIII3 и Маша Јовановић VII3. Ученица Маша Јовановић пласирала се на 

Окружно такмичење. 

 На Окружном такмичењу из хемије, одржаном 22. 4. 2018. године у Основној 

Школи „Сестре Илић“ учествовала је једна ученица Школе, Маша Јовановић (VII3). 

Ученица је имала пласман трећег ранга, али није успела да се пласира на Републичко 

такмичење. 

 Кроз додатну наставу смо имали појачан рад на изради такмичарских задатака. 

7.6. Биологија 

 Додатну наставу су похађали ученици од V до VIII разреда. На часовима 

додатне наставе продубљиване су теме са редовне наставе. 

 Ученици од V до VIII разреда су учествовали на Општинском такмичењу из 

биологије. 

 Ученици V разреда: Часлав Протић V1 и Огњен Пешић V1 су заузели II место, а 

Лука Протић V1 и Стефан Савић V3 су заузели III место на Општинском такмичењу. На 

Окружном такмичењу су учествовали Часлав Протић V1, који је заузео III место и 

Огњен Пешић V1. 

 Ученица VI разреда Марија Петрић VI1 је заузела III место на Општинском 

такмичењу.  

 Ученици VII разреда: Сара Живановић VII1 је заузела II место, а Кристина Ћосић 

VII1 III место на Општинском такмичењу. 

 Теме и методе које се користе у реализовању додатне наставе зависе од 

наставних тема које се обрађују. Успех ученика углавном зависи од њихове 
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заинтересованости за наставне садржаје из биологије, а наставник проналази начине да 

их мотивише за рад у идућој години. 

7.7. Историја 

За школску 2017/2018. годину било је предвиђено 36 часова додатне наставе. 

Сви часови су реализовани. Часове додатне наставе је похађало 27 ученика, и то: 7 

ученика V разреда, 9 ученика VI разреда. 4 ученика VII разреда и 7 ученика VIII рзреда. 

Највећи број часова додатне наставе био је посвећен припреми ученика за Општинско и 

Окружно такмичење. 

На Школском такмичењу су учествовало 23 ученика. Школу је на Општинском 

такмичењу представљало 19 ученика: V разред – Часлав Протић, Лука Протић, Огњен 

Пешић, Срђан Радовановић и Јулија Симеуновић; VI разред – Предраг Планић, Драган 

Ђокић, Теодора Косић и Тамара Митровић; VII разред – Стефан Ћирић, Тамара 

Живковић, Оливера Филиповић и Јована Шутић; VIII – Лука Станић, Лазар Остојић, 

Михаило Марковић, Никола Вуловић и Елена Букумирић. 

Највећи успех су постигли следећи ученици: 

– Предраг Планић VI2 – II место на Општинском такмичењу, учешће на 

Окружном такмичењу; 

– Драган Ђокић VI2 – III место на Општинском такмичењу, учешће на 

Окружном такмичењу; 

– Часлав Протић V1 – III место на Општинском такмичењу, учешће на 

Окружном такмичењу; 

– Лука Станић VIII1  – III место на Општинском такмичењу, учешће на 

Окружном такмичењу; 

– Михаило Марковић VIII1 – III место на Општинском такмичењу, учешће на 

Окружном такмичењу. 

 Што се тиче структуре ученика који су се такмичили, остварен је одређени 

континуитет. Никола Вуловић, Лука Станић, Михаило Марковић и Драган Ђокић су 

наставили да се такмиче и у овој школској години, док су се остали ученици такмичили 

по први пут. У односу на прошлу школску годину, садржај и начин рада додатне 

наставе били су слични. Резултати су на Општинском такмичењу били на нивоу 

прошлогодишњих, а што се тиче Окружног такмичења нешто слабији. 

 Један број часова, углавном у првом полугодишту, био је посвећен изучавању 

занимљивости из националне и опште историје. 

7.8. Географија 

  Према плану и програму рада у школској 2017/2018. години, реализовано је 36 

часова додатне наставе. Садржај додатне наставе, који је планиран на почетку школске 

године, у потпуности је реализован, а циљеви и задаци остварени. 

 Ученици су имали један час недељно, а часови су организовани и реализовани 

кроз рад у групама у кабинету историје и географије. 

 Чaсовима додатне наставе обухваћени су ученици VII и VIII разреда. Овим 

видом наставе обухваћени су они ученици који показују смисао и интересовање за 

гографију. Један број ових ученика узео је учешће на такмичењу из географије. 

Програмом рада нису планирана такмичења за V и VI разред. 

 Обрађен је велики број наставних тема које су везане за географију и друге 

наставне области. Увид у теме које су обрађиване на часовима додатне наставе може се 

извршити у Дневнику осталих облика образовног рада, на страни 80. и 81. у школској 

2017/2018. години. Заинтересованост ученика за овај вид наставе је била одлична. 
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7.9. Енглески језик у старијим разредима                                                                                                                                                                                                                                                                        

У току школске 2017/2018. године одржано је 36 додатне наставе, од чега 18 

часова у V разреду и исто толико у VII разреду. Часовима додатне наставе су 

присуствовали ученици који су показали интересовање за додатни рад из енглеског 

језика. Ученици су углавном редовно похађали ове часове. 

На часовима додатне наставе за V разред ученици су вежбали садашња времена, 

која су учили у овом разреду, кроз текстове и кроз појединачне реченице, модалне 

глаголе, бројиве и небројиве именице, присвојне придеве, објекатске заменице, будуће 

време− Going to , показне придеве и друго. 

Ученици VII разреда су читали текстове који су прилагођени њиховом узрасту, 

преводили делове текстова уз помоћ речника и вежбали разумевање текстова путем 

слушања. На овај начин су богатили свој речник. Такође су вежбали: глаголска 

времена, први и други тип кондиционалних реченица, поређење придева, грађење и 

поређење прилога, модалне глаголе, фразалне глаголе и друго. 

Наредне школске године ови ученици VII разреда ће се припремати за 

такмичење из енглеског језика кроз разне врсте тестова. 

У току школске 2017/2018. године одржано је 36 часа додатне наставе у VIII 

разреду, јер се из енглеског језика ученици такмиче само у VIII разреду. Часовима 

додатне наставе су присуствовали ученици који су показали интересовање за додатни 

рад из енглеског језика. Ученици су углавном редовно похађали ове часове. 

 Читали су текстове који су прилагођени њиховом узрасту, преводили делове 

текстова уз помоћ речника и вежбали разумевање текстова путем слушања. На овај 

начин су богатили свој речник. Такође су вежбали: глаголска времена, сва три типа 

кондиционалних реченица, поређење придева, грађење и поређење прилога, неуправни 

говор, пасив, модалне глаголе, фразалне глаголе и друго. 

На Општинском такмичењу је учествовао ученик Никола Трифуновић VIII3.. 

Ученик се није пласирао на следећи ниво такмичења. 

7.10. Немачки језик 

  Додатна настава је организована за ученике VIII разреда. Реализовани су 

наставни садржаји који нису заступљени у редовној настави. Више пажње је поклањано 

савременим дигиталним медијима и њиховој имплементацији у настави немачког 

језика. На крају VIII разреда знање из страног језика би требало да буде између нивоа 

А1 и А2, према заједничком европском референтном оквиру. Из тог разлога, посебна 

пажња је била посвећена тренирању вештина, које су неопходне за учење било ког 

страног језика: разумевање текста слушањем, разумевање текста читањем, писање 

краћих мејлова, разгледница, обавештења, као и разговор на немачком језику (теме су 

из свакодневног живота). 

 У другом полугодишту посебна пажња је била посвећена припреми ученика за 

такмичења. Ученице Елена Букумирић VIII2 и Николина Ђурић VIII3 пласирале су се на 

Oпштинско такмичење. III место на Општинском такмичењу освојила је ученица 

Николина Ђурић, као и пласман на Окружно такмичење. 

 6. 6. 2018. у Школи je одржан испит из немачког језика „Vergleichsarbeit-Auf dem 

Weg zum DSD I“.Ученице Школе које су полагале и успешно положиле овај испит су: 

Нина Вујчић, Николина Ђурић, Андријана Матић и Елена Букумирић. Ученице су 

положивши овај испит стекле диплому којом се потврђује ниво знања немачког језика 

А2.  
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7.11. Шпански језик 

Додатна настава шпанског језика у школској 2017/2018. је организована за 

заинтересоване ученике који су желели да прошире знања из шпанског језика. Одржано 

је 36 часова додатне наставе у току године. У раду су учествовали ученици VII и VIII 

разреда.  

У току првог полугодишта радило се на обнављању градива из претходних 

разреда, побољшању знања из граматике, увежбавање разумевања читања и слушања 

текстова на шпанском језику. Осим ових садржаја, у оквиру додатне наставе шпанског 

језика ученици су се упознавали и са културом Шпаније и земаља шпанског говорног 

подручја. Такође, ученицама су показани сајтови за учење шпанског језика преко 

интернета.  

Ученици који су похађали додатну наставу су се укључили и у рад секције и 

учествовали у годишњој приредби на страним језицима. На крају године, ученици су 

добили похвале од стране школе за уложен труд, интересовање и одличне резултате из 

шпанског језика. 
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8. Извештаји рада допунске наставе 

8.1. Српски језик и математика у I разреду 

 Допунска настава у I разреду обухватила је предмете српски језик и математику. 

Одржано је по 18 часова допунске наставе из оба предмета (укупно 36 часова). 

 Допунску наставу  из оба предмета су похађали следећи ученици: 

– I1: Ђорђе Суботић, Вељко Вукшић, Валерија Романовић, Кристина Радосављевић, 

Ленка Лајшић, Теодора Зорић, Лазар Зарић (радио по ИОП-2); 

– I2: Jана Фесовић, Урош Павловић; 

– I3: Тамара Бераковић, Алекса Митровић, Андреј Миливојевић, Срђан Стекић, Нина 

Петровић, Ненад Поповић (прилагођени програм). 

Допунска настава из српског језика 

 У првом полугодишту школске 2017/2018. са ученицима се највише радило на 

описмењавању штампаним словима и почетном читању. Ученици су напредовали у 

складу са својим могућностима, али неки од њих су стагнирали због нередовног 

похађања наставе. 

 У другом полугодишту наставило се са вежбама читања, као и са вежбама 

писања штампаним и писаним словима, коришћењем интрпункције и правописних 

правила. 

 У сарадњи са логопедом, отклоњене су и ублажене потешкоће у изговарању 

појединих гласова и анализи и синтези речи и реченица, што је био предуслов за 

напредовање у почетном читању и писању. 

 Сви ученици су доста напредовали, али је неопходно да се настави са радом и у 

II разреду. 

 Ученица Валерија Романовић препознаје штампана слова, али не пише 

самостално. 

 Ученик Ненад Поповић користи штампана слова, а пише по диктату, не и 

самостално.  

 Огњен Ђорђевић због великог броја изостанака био је обухваћен допунском 

наставом, али је напредовао спорије. 

Допунска настава из математике 

 У првом полугодишту увежбавано је читање, писање, упоређивање, сабирање и 

одузимање бројева до 5, а затим до 10. Сви ученици су напредовали, али је са радом на 

овим садржајима настављено и у другом полугодишту. 

 У другом полугодишту је систематизован рад са бројевима до 10 и проширени 

су садржаји на блок бројева до 20. Ученици са прилагођеним програмом рада су 

савладали рачунске операције са бројевима до 10 и сабирање до 20. 

 Ученици који немају веће потешкоће у раду су напредовали и савладали и 

писање, читање, упоређивање, сабирање и одузимање бројева до 100, без прелаза. 

 Ученица Валерија Романовић препознаје и упоређује бројеве до 5. 

 Ученици Вељко Вукшић, Ненад Поповић, Нина Петровић, Алекса Митровић и 

Ђорђе Суботић су радили са бројевима до 20. 

 Матеа Поповић, Јана Игић, Нађа Милеуснић и Јана Мандић су напредовале, али 

споријим темпом. 
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8.2. Српски језик и математика у II разреду 

У школској 2017/2018. одржано је 36 часова допунске наставе и то 18 часова из 

српског језика и 18 часова из математике. 

Ученици који су похађали допунску наставу: 

– II1:  Тијана Грујичић, Валентино Митровић, Јовановић Данијел, Mиња Радовић; 

– II2: Михаило Вилотић, Кристина Јеремић, Драгиња Митровић, Алекса Миловановић, 

Дејан Живковић, Јована Исаиловић; 

– II3: Војин Јанковић, Немања Остојић, Тара Тешић, Мирко Јовановић. 

 Сви ученици су напредовали према својим могућностима и остварили планиране 

исходе. 

8.3. Српски језик и математика у III разреду 

  Остварено је 36 часова допуске наставе из српског језика и математике. Њихов 

циљ је додатна помоћ ученицима који имају тешкоће у савладавању наставних садржаја 

из математике и српског језика и помоћ ученицима који су оправдано изостајали са 

наставе (савладавање пропуштеног градива). 

У оквиру допуске наставе из српског језика реализване су следеће теме из 

књижевности, граматике и правописа: читање и анализа нових текстова, именице, 

глаголи, придеви, велико слово у писању назива улица, градова, празника, писање 

састава. 

Допунску наставу је похађало десет ученика III разреда. Циљ допунске наставе 

за ову годину је у потпуности остварен. Планирано је увежбавање граматичких 

садржаја и правилно писање састава. Већина ученика је то и постиглa.  

У оквиру наставе математике реализоване су следеће теме: сабирање и 

одузимање троцифрених бројева до 1000 (понављање), вежбање сабирања бројева, 

вежбање одузимања бројева, задаци са две рачунске операције, вежбање једначина, 

множење троцифреног и једноцифреног броја, дељење троцифреног и једноцифреног 

броја, мерење и мере, обим квадрата, правоугаоника и троугла, круг и кружница. 

Допунску наставу из математике редовно је похађало десет ученика.  

Ученици на допунску наставу долазе због тежег савладавања предвиђених 

садржаја и потребе je више да вежбају. Већина ученика је успела да напредује и због 

тога је потребно наставити са оваквим радом и у наредној школској години. 

8.4. Српски језик и математика у IV разреду 

 У оквиру допунске наставе из српског језика реализоване су следеће теме: језик 

(граматика, правопис) и језичка култура (дијалог, читање, разумевање прочитаног и 

богаћење речника). Допунску наставу је похађало 12 ученика.  

 Циљ допунске наставе за ову годину је остварен. Планирано је и увежбавање 

граматичких садржаја и правилно писање састава латиничним писмом. Сви ученици су 

редовно долазили на допунску наставу и остварили знатан напредак у раду и 

савладавању планираних садржаја. 

 У оквиру наставе математике реализоване су следеће теме: сабирање и 

одузимање вишецифрених бројева; таблица множења; таблица дељења; решавање 

једноставнијих задатака са множењем и дељењем; обим и површина квадрата и 

правоугаоника. Допунску наставу из математике редовно је похађало 14 ученика. Циљ 

за ову годину је остварен. Сви ученици су савладали планиране садржаје IV разреда. 
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8.5. Математика у старијим разредима 

 Допунску наставу у току школске 2017/2018. године реализовали су Маја 

Станковић, Марија Вуковић и Душан Миливојевић, наставници математике. 

 Допунскa наставa је реализована, по потреби, са ученицима V, VI, VII и VIII 

разреда, у укупном обиму од 155 часова. 

 С обзиром на то да је већина ученика без већих проблема пратила градиво, 

односно савладавала на редовним часовима све захтеве постављене стандардима, 

планом и програмом, овај вид наставе је често служио само за утврђивање и 

увежбавање пред контролне провере, тестове и писмене задатке. Ипак, мора се истаћи 

да је један мали број ученика на редовним часовима имао проблеме у савладавању 

наставних садржаја. Ти ученици су упућени на часове допунске наставе. Неки од њих 

су ретко долазили, а било је и ученика којима је помоћ у учењу била неопходна, али 

никада нису дошли на часове допунске наставе, иако су о терминима допунске наставе 

били обавештени и од стране предметних наставника и од стране одељењских 

старешина. О терминима допунске наставе одељењске старешине су обавестиле 

родитеље ученика који су имали потешкоће у савладавању основног нивоа. На крају 

школске године сви ученици су имали позитивну оцену из математике.  

Списак свих ученика, који су по препоруци предметних наставника, упућени на 

допунску и припремну наставу; евиденција о укупном броју часова на којима су 

присуствовали и садржаји рада налазе се у Књизи евиденције осталих облика 

образовног-васпитно рада за школску 2017/2018. годину. 

8.6. Српски језик у старијим разредима 

 Допунску наставу са ученицима VI разреда реализовале су Рајна Бранковић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Било је неопходно да се ради 

индивидуално, а затим су укључени у рад групе. Проблематичне су биле наставне 

јединице из области фонетике и глаголских облика. Ученици су оспособљени да 

препричавају краћи текст. Самостално умеју да напишу краћи састав. Потребан је даљи 

рад на осамостаљивању ученика и њиховом самопоуздању. Писменост је још увек на 

ниском нивоу. На часове су долазили: Кристина Глигорић, Александар Ђокић, Марко 

Марјановић и Роберт Усаиновић VI1; Младен Усаиновић, Љиљана Радосављевић, Раде 

Митровић и Огњен Панић VI3; Данијел Суботић, Драгана Митровић, Омеровић Наташа 

и Милош Пијановић VI2. На часовима допунске наставе ученици су уз помоћ 

наставника савладали програмске задатке који су били довољни за позитивну оцену. 

 У одељењима VII разреда допунску наставу реализовале су Љиљана Павловић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Ученици VII разреда углавном су 

показивали потешкоће у области синтаксе и израде писмених задатака. Уз помоћ 

наставника српског језика, успевају да реше једноставније задатке и напишу краћи 

текст или препричају књижевно дело. Незаинтересованост за учење градива из 

граматике и потребу за присуством наставника као подстицајем за рад надокнађују 

учењем песама напамет и израдом паноа. Настави су присуствовали: Лука 

Добривојевић, Саша Ђурић, Лука Гигов, Лазар Рафаиловић, Славица Илић, Лука 

Секулић, Огњен Гачић, Наталија Гачић, Марко Даничић, Славица Митровић. 

 У одељењима VIII разреда допунску наставу су реализовале Рајна Бранковић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Ученици су углавном показивали 

интересовање за помоћ око правописа, препознавања књижевних дела и писаца, као и 

основних теоријских појмова. Мотивисани су потребом да што боље ураде тест на 

завршном испиту. Уз помоћ наставника, савладали су писање образложења на основу 

краћег текста, да разликују коментар од чињенице. Часове су похађали: Кристијан 
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Илић, Данијел Бошњаковић и Стефан Филиповић VIII1; Немања Петровић, Слободан 

Митровић, Стефан Радовић и Оливера Васић VIII2; Виктор Милинковић и Владимир 

Савић VIII3. Сви ученици су изашли на завршни испит и положили га. 

8.7. Хемија 

  Допунскa наставa сe у току школске 2017/2018. године реализовала по потреби 

са ученицима VII и VIII разреда, у укупном обиму од 25 часова. 

 Часове допунске наставе похађало је периодично 13 ученика VIII разреда и 10 

ученика VII разреда. Ученици су долазили на допунску наставу пред квалификационе 

периоде како би остварили позитивне оцене, као и додатно појашњење за одређене 

наставне јединице. На допунској настави обрађене су следеће наставне јединице: 

неметали, метали, физичка својства неметала и метала, оксиди, формуле оксида 

неметала и метала, киселине, базе, соли, угљоводоници, алкохоли, карбоксилне 

киселине и биохемијска једињења. 

 Са ученицима VII разреда обрађене су следеће наставне јединице: грађа атома, 

хемијске везе, валенца, молекулске формуле, раствори и хемијске једначине. 

 Ученицима који су изостајали са наставе предложени су индивидуални часови 

са наставником, кад год је за то било потребе. Ученици који нису у потпуности 

користили свој потенцијал такође су били саветовани да похађају допунску наставу, 

као час вежбања и понављања градива.  

8.8. Физика 

 Допунска настава је у току школске 2017/2018. године по потреби извођена за 

ученике VI, VII и VIII разреда, у укупном обиму од 27 часова. Часове допунске наставе 

похађало је 5 ученика VI разреда, 6 ученика VII разреда и 9 ученика VIII разреда. 

 Редовна настава је одржавана тако да се достигне неопходни, основни ниво 

разумевања обрађеног градива код већине ученика, интеракцијом са њима, у циљу да се 

добије повратна информација о томе колико су схватили испредавано градиво. С 

обзиром на горе поменуто, ученици који су похађали допунску наставу су они који 

нису успели да савладају градиво током редовне наставе и самосталним радом, као и 

ученици који су хтели да утврде своје знање из одређене области. Несавладавање 

градива је, у највећем броју случајева, последица недостатка самосталног рада. 

8.9. Енглески језик у старијим разредима 

У току школске 2017/2018. године одржана су 72 часа допунске наставе. Од тога 

36 часова у V разреду и 36 часова у VII разреду. На часове допунске наставе V разреда 

долазили су ученици којима је била потребна додатна помоћ. Вежбањем су утврђивана 

глаголска времена која су учена у V разреду. Ученици су радили вежбања на основу 

којих су успели да савладају најосновније градиво предвиђено за тај узраст. 

Ученици VII разреда су углавном редовно долазили на часове допунске наставе. 

Били су слободни да питају све што им није било јасно, што нису савладали на 

редовним часовима. Вежбали су превођење неких текстова који су им били тешки, 

глаголска времена, кондиционалне реченице, поређење придева и прилога, као и пасив. 

У току школске 2017/2018. године одржано је 36 часова допунске наставе. Од 

тога 18 часова у VI разреду и 18 часова у VIII разреду. 

 На часове допунске наставе VI разреда долазили су ученици којима је била 

потребна додатна помоћ. Вежбањем су утврђивана глаголска времена која су учена у VI 
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разреду. Ученици су радили вежбања на основу којих су успели да савладају 

најосновније градиво предвиђено за тај узраст. 

Ученици VIII разреда су углавном редовно долазили на часове допунске наставе. 

Били су слободни да питају све што им није било јасно, што нису савладали на 

редовним часовима. 

8.10. Немачки језик 

 Допунска настава је организована за ученике свих разреда. Већина часова 

допунске наставе, коју су водиле Ивана Вујић, Душица Рајевац и Катарина Живковић, 

професори немачког језика, реализована је у одељењима V, VI и VIIразреда, јер су ти 

ученици показали највеће интересовање. 

 Обрађивани су садржаји предвиђени планом и програмом. Пажња је била 

усмерена на градиво из граматике, јер је то ученицима било и најкомпликованије. Сви 

ученици који су похађали допунску наставу су остварили значајан напредак. 
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9. Извештај припремне наставе 

9.1. Математика 

 Припремна настава за полагање завршног испита из математике је реализована 

континуирано током школске године за три одељења осмог разреда. Маја Станковић, 

наставник математике, одржала је укупно 50 часова припремене наставе, припремајући 

ученицима наставне материјале у облику тестова, подељених по нивоима и областима. 

Наставу су врло редовно похађали готово сви ученици. Коришћена је следећа 

литература: Збирка задатака из математике за завршни испит у основном образовању и 

васпитању за школску 2017/2018. годину, издата од стране Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања у Београду, 2018. године. 

9.2. Српски језик 

 Припремна настава за полагање завршног испита из српског језика је 

реализована континуирано током школске године, за три одељења VIII разреда. Рајна 

Бранковић и Мирјана Смоловић, наставници српског језика, одржале су 75 часова 

припремене наставе, припремајући ученицима наставне материјале у облику тестова, 

подељених по нивоима и областима. На почетку припрема су анализирана постигнућа 

ученика из претходне године, затим су се ученици припремали за иницијални тест, а 

следило је обнављање градива од V до VIII разреда из књижевности и језика. На 

часовима су рађени задаци из збирке коју је издао Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања. Посебна пажња посвећена је областима Вештина читања и 

разумевања прочитаног и Писано изражавање. Детаљно је анализиран пробни завршни 

испит у априлу и издвојени су задаци које ученици нису тачно решили, па је на њима 

посебно рађено.  

Сви ученици су изашли на завршни испит и положили га. 

9.3. Биологија 

 Припремна настава из биологије за полагање завршног испита у основној школи 

за ученике VIII разреда реализована је са 20 часова. У току одржавања припремне 

наставе обрађиване су наставне теме по избору наставника ,из градива V, VI, VII и VIII 

разреда. На часовима су присуствовали ученици из сва три одељења VIII разреда. 

9.4. Хемија 

 Припремна настава за полагање завршног испита из хемије је реализована у 

периоду од 25. маја до 12. јуна 2018. године, са 20 часова. На часовима припремне 

наставе обновљене су наставне области из градива VII и VIII разреда, по Збирци 

задатака за припрему комбинованог теста. На часовима су присуствовали ученици VIII 

разреда. Наставу нису редовно похађали сви ученици VIII разреда. 

9.5. Физика 

  Припремна настава из физике за полагање завршног испита је реализована у 

периоду од 21. 9. 2017. до 15. 6. 2018. године, са укупно 24 часа. Наставник Милован 

Лековић је одржао 24 часа припремне наставе одељењима VIII1, VIII2 и VIII3. На 

часовима припремне наставе обновљене су наставне области из градива VI, VII и VIII 

разреда. Наставу нису редовно похађали сви ученици. 
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9.6. Историја 

 Припремна настава из историје за полагање завршног испита је реализована 

континуирано у току другог полугодишта школске године. Одржано је 20 часова: 10 

часова у току другог полугодишта, а 10 након завршетка школске године за ученике 

VIII разреда, непосредно пре полагања завршног испита. На часовима су обновљене све 

наставне области од V до VIII  разреда. Наставу су похађали ученици из сва три 

одељења VIII разреда. Наставу нису редовно похађали сви ученици. 

9.7. Географија 

 Припремна настава из географије за полагање Завршног испита у Основној 

школи за ученике VIII разреда реализована је са 20 часова. Часови су реализовани у 

периоду од 3. 5. до 9. 6. 2018. године. У току одржавања припремне наставе обрађиване 

су наставне теме по избору наставника из градива од V до VIII разреда. На часовима су 

присуствовали ученици из сва три одељења VIII разреда. 
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10. Унапређивање васпитно-образовног рада 

Сагледајући тренутне услове рада у Школи, услове окружења у коме се Школа 

налази и кадровску структуру, унапређивање се остварило у следећим обалстима: 

1. Стварању повољних услова за рад набављањем школске опреме: намештај, учила, 

књиге и стручна литература, компјутера, интерактивна табла. 

2. Спровођено је усавршавање постојећих кадрова, и то стручно усавршавање 

наставних радника. 

3. Обављане су непосредне активности на унапређивању рада. 

Већина наставних радника посећивала је већину семинара који су организовани 

на општинском, окружном и републичком нивоу. 

Интензивно је рађено на усклађивању наставног рада и прилагођавању захтева и 

вредновања постигнућа, у складу са прописаним стандардима за сваки предмет. Све 

нереализоване активности се преносе у План за наредну школску годину.  

10. 1. Присуство на семинарима и научним скуповима 

 У школској 2017/2018. године запослени у Основној школи „Нада Пурић“ 

присуствовали су семинарима и научним скуповима из разних научних области: 

 
Датум 

реализовања 
Назив активности 

Место 

реализације 
Присуство 

1. 
26 – 27. 8. 

2017. 

Семинари „Вредновање у 

физичком васпитању – модели 

оцењивања“ и „Савремене 

тенденције у настави физичког 

васпитања“  

Дивчибаре Бранко Јовановић 

2. 16. 9. 2017. 
Семинар „Облици рада у настави 

немачког језика“ 

14. Гимназија 

Београд 

Ивана Вујић, Душица 

Рајевац 

3. 30. 9. 2017. 

Семинар „Електронски 

портфолио наставника и 

ученика“  

Основна школа 

„Милован 

Глишић“ 

Ваљ. Каменица 

Небојша Тодоровић, 

Љубомир Радовић 

4. 
6 – 7. 10. 

2017. 

Конференција наставника 

немашког западног Балкана  
Тирана Душица Рајевац 

5. 4. 11. 2017. Семинар „Plan Less, Teach More“  

Коларчева 

задужбина 

Београд 

Вања Анђелковић 

6. 4. 11. 2017. 
Семинар „Историја између науке 

и мита“  

Ваљевска 

гимназија 
Зорица Томић 

7. 25. 11. 2017. 
Семинар „Вредновање 

образовно-васпитног процеса“  

Основна школа 

„Краљ Петар 

Први“ 

Биљана Тодоровић 

8. 
2 – 3. 12. 

2017. 

Семинар „НТЦ систем учења – 

развој креативног и 

функционалног размишљања“ 

Ваљево 

Виолета Кењић, Новка 

Мосуровић Андрић, 

Милена Миловановић, 

Слободанка Ашковић, 

Драгана Кузмановић, 

Јасмина Стојаовић, Ана 

Савковић, Тања 

Селаковић 
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9. 9. 12. 2017. 

Семинар „ Стандарди постигнућа 

и наставни програми као главне 

смернице за обликовање наставе 

страних језика“  

Ваљевска 

гимназија 

Вања Анђелковић, 

Катарина Живковић, 

Ивана Вујић, Оливера 

Продановић 

10. 15. 12. 2017. 
Семинар „Школске библиотеке у 

21. веку“  

Матична 

библиотека 

„Љубомир 

Ненадовић“ 

Ваљево 

Драган Павловић, 

Слађана Ранковић 

11. 25. 2. 2017. 
Семинар „Облици рада у настави 

немачког језика“ 

14. Гимназија 

Београд 

Ивана Вујић, Душица 

Рајевац 

12. 10. 3. 2018. 

Зимски сусрети учитеља Србије 

(семинари: „Ефикасно 

дисциплиновање – приступи и 

технике“, „Рецитовање, 

доживљено читање – стваралаћки 

чин. Књижевно-говорна анализа. 

Рад са даровитим ученицима. 

Ауторство рецитатора“, „Како 

помоћи ученицима са 

проблемима у учењу“, 

„Метакогнитивни приступ у 

настави математике. 

Моделирање алгебарских 

израза“) 

Мионица 

Виолета Кењић, Тања 

Селаковић, Јасмина 

Стојановић, Марина 

Ковачевић, Светлана 

Арсић, Ана Савковић, 

Новка Мосуровић 

Андрић, Јелена 

Димитријевић, Милена 

Миловановић, Драгана 

Кузмановић, 

Слободанка Ашковић, 

Весна Андрић, Мирјана 

Беговић, Биљана 

Сеничић 

13. 
18 – 20. 3. 

2018. 

Семинар „НТЦ систем учења – 

развој креативног и 

функционалног размишљања“ 

Основна школа 

„Десанка 

Максимовић“ 

Ваљево 

Новка Мосуровић 

Андрић, Мирјана 

Беговић 

14. 
14. 4. 2018.  

(април – мај) 

Семинар ,,Примена општих 

стандарда постигнућа“ 
онлајн Ивана Вујић 

15. 19. 5. 2018. 

II симпозијум логопеда 

сурдоаудиолога и фонијатара 

Србије (тема „Поремећај говора, 

гласа и слуха у детињству) 

Београд Светлана Матић 

16. 8 – 9. 6. 2018. 
Међународна конференција 

„Нове технологије у настави“ 
Београд 

Јелена Димитријевић, 

Новка Мосуровић 

Андрић 

17. 
25 – 26. 6. 

2018. 

Семинар „Дијагностика, 

превенција и отклањање 

неуспеха у школском учењу 

ученика“ 

Основна школа 

„Нада Пурић“ 

Ваљево 

 Зорица Томић, 

Оливера Продановић, 

Светлана Матић, Весна 

Ивановић, Мирјана 

Лукић, Биљана 

Тодоровић, Радмила 

Ђуровић, Небојша 

Тодоровић, Мирјана 

Смоловић, Рајна 

Бранковић, Јелена 

Павловић, Ана 

Савковић, Марина 
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Ковачевић, Тања 

Селаковић, Јасмина 

Стојановић, 

Слободанка Ашковић, 

Драгана Кузмановић, 

Новка Мосуровић 

Андрић, Јована Ћебић, 

Славица Глишовић, 

Јелена Димитријевић, 

Мирјана Беговић, 

Биљана Сеничић, 

Милосав Милић, 

Сузана Јаневска, Маја 

Станковић, Виолета 

Кењић, Јован 

Новитовић, Слађана 

Ранковић, Весна 

Андрић, Марија 

Вуковић, Милена 

Миловановић 

10.2. Посебни облици стручног ангажовања 

Реализатори предавања, трибина и радионица  

 Биљана Тодоровић, професор музичке културе, 8. септембра 2017. године у 

обданишту „Видра“ у Ваљеву, реализовала је радионицу за васпитаче, на тему 

„Музиком до математике“. Радионици су присуствовали васпитачи предшколских 

узрасних група при ПУ „Милица Ножица“ у Ваљеву. Ауторка је могућност 

реализовања радионице стекла проласком њеног ауторског рада на тему „Кроз музику и 

игрудо логичко-математичких сазнања“ на конкурсу БАПТ-е. Исту радионицу ауторка 

је и 14. марта 2018. године. 

 Светлана Арсић, професор разредне наставе, заједно са Санелом Крстић, 

професором разредне наставе, као представником Основне школе „Сава Керковић“ са 

Уба, и Момчилом Степановићем, представником Удружења „Креативни учитељ“ из 

Београда, 19. 9. 2017. године, у холу Школе, одржала је предавање „Изазови 

родитељства“. Предавању су присуствовали заинтересовани родитељи и запослени 

Школе. 

 Светлана Матић, логопед, 1. новембра 2017. године, у Свешаној сали Школе, 

одржала је трибину „Говор и моторика“. Предавању су присуствовали заинтересовани 

родитељи и запослени школе. Ауторка је исту трибину за децу и родитеље одржала 8. 

децембра 2017. године у Основној школи „Андра Савчић“ у Ваљеву. 

 Зорица Милић, педагог, 14. новембра 2017. године, у Свечаној сали Школе 

одржала је предавање на тему „Активно слушање“. Предавању су присуствовали 

заинтересовани родитељи и запослени Школе. 

 

Излагања на научним и стручним скуповима и публиковање ауторских радова 

 

Биљана Тодоровић, професор музичке културе, на VI научно-стручној 

конференцији међународног карактера у Сарајеву, од 22. до 24. септембра 2017. године 

презентовала је свој ауторски рад на тему „Кроз музику и игрудо логичко-
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математичког сазнања“, који је објављен у Зборнику радова научно-стручне 

конференције БАПТА „Дете у свету музике“. Исти рад ауторка је презентовала и 5. 

децембра 2017. године на Активу васпитача Предшколске установе „Милица Ножица“ 

у Ваљеву. 

 Новка Мосуровић Андрић, професор разредне наставе, 25. Новембра 2017. 

Године одржала је презентацију на тему „Подршка деци на преласку из једног у други 

образовни ниво. Презентација је одржана на састанку Мреже инклузивног образовања у 

Центру за стручно усавршавање у Шапцу. 

 На XXXII Сабору учитеља у Београду, који је одржаван 16. и 17. јуна, другог 

дана су презентовани примери добре праксе и међу одабраним примерима се нашао и 

рад „Твоје тело“ аутора Мирјане Беговић, професора разредне наставе. Час који је 

приказала одржан је у Школи, у одељењу IV2, 17. априла 2018. године.  

 Поред овог рада, у Електронском зборнику примера добре праксе, нашли су се и 

радови других запослених школе:  

1) У категорији „Савремени начин планирања образовно-васпитног процеса: 

– „Планинска авантура – Мравињци“; аутор Новка Мосуровић Андрић; 

– „Да научим да знам – Слаткиши, шећер – НЕ“; аутори Новка Мосуровић Андрић, 

Мирјана Јакић Вељић, др Љиљана Ђерић; 

– „Свети Сава – школска слава“; аутори Јелена Димитријевић, Весна Андрић, Славица 

Глишовић, Јован Новитовић; 

– „Васкрсење Христово – научили смо о материјалима и рециклажи“; аутори Тања 

Селаковић, Јован Новитовић; 

– Пројекат „Дух Десанке Максимовић и даље живи у нама“; аутори Светлана Арсић, 

Санела Крстић; 

2) У категорији „Дидактичко средство, наставно средство“: 

– „Дидактичка средства у инклузији“; аутори Мирјана Беговић, Мирјана Лукић и 

Светлана Матић. 

 23. јуна 2018. године у Книћу је одржана Смотра стваралаштва у васпитно-

образовном процесу „Покренимо се“, у рганизацији Удружења гружанских учитеља. 

(Јасмина Стојановић, Светлана Арсић). 

 На смотри су презентовани следећи радови: 

– „Дух Десанке Максимовћ живи и даље у нама“; аутори Светлана Арсић, Санела 

Крстић; 

– „Сликарка зима“; аутор Новка Мосуровић Андрић. 

 Мр Ана Савковић, директор Школе, 25. јуна 2018. године, у Свечаној сали 

Ваљевске гимназије, одржала је промоцију своје књиге „Педагошке вредности 

еколошких активности ученика“. 

 Уводну реч о промоцији књиге дао је Драган Павловић, библиотекар Школе, а 

даље су о вредностима ове научне монографије говорили Првослав Јанковић, професор 

емеритус педагошких наука на Педагошком факултету у Сомбору, и Миленко 

Кундачина, професор емеритус методологије научних истраживања на Свеучилишту 

Херцеговина у Мостару и Универзитету у Сарајеву.  

 Презнтована монографија открива за какву се то будућност припремају ученици 

кроз образовање и васпитање, односно шта су приоритети у општој трци са савременом 

техником и технологијом. 
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10.3. Угледни часови и тематски дани у школској 2017/2018. години 

 У току школске 2017/2018. године у Школи су реализовани следећи угледни 

часови и тематски дани: 

Датум Назив активности Разред Реализатори 

7. 9. 2017. Угледни час „Форме изражавања“ VII 
Љиљана Павловић, наставник 

српског језика 

7. 9. 2017. 
Угледни час„Савремено 

домаћинство и породица“ 
VII 

Бранка Старчевић, наставник 

хемије 

10. 10. 2017. 
Угледни час „Научили смо о 

рекама, језерима и бањама Србије“  
IV 

Тања Селаковић, наставник 

разредне наставе 

16. 10. 2017. Угледни час „Дани хлеба“ III 
Новка Мосуровић Андрић, 

професор разредне наставе 

16. 10. 2017. 

Угледни час „Сабирање и 

одузимање целих бројева кроз 

игру са елементима рукомета“  

V 

Весна Ивановић, наставник 

физичког васпитања, и Марија 

Вуковић, наставник математике 

30. 10. 2017. 

Угледни час „Између две ватре и 

повезивање са сабирањем и 

одузимањем цњлих бројева“ – 

вежбање 

V1 

Весна Ивановић, наставник 

физичког васпитања, и Марија 

Вуковић, наставник математике 

4. 12. 2017. Тематски дан „Сликарка зима“  II 

Виолета Кељић, Марина 

Ковачевић, Новка Мосуровић 

Андрић, професори разредне 

наставе, и Вања Анђелковић, 

наставник енглеског језика 

15. 12. 2017. 
Угледни час „Зимско јутро – 

Војисла Илић“ 
V 

Љиљана Павловић, наставник 

српског језика, и Мирјана Лукић, 

наставник ликовне културе 

19. 1. 2018. 
Угледни час „Стара породична 

кућа – Павле Угринов“ 
VII  

Љиљана Павловић, наставник 

српског језика, и Мирјана Лукић, 

наставник ликовне културе 

26. 1. 2018. 
Тематски дан „Свети Сава – лик и 

дело“ 
III  

Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић, Драгана 

Кузмановић, професори разредне 

наставе, Јован Новитовић, 

вероучитељ, и Слађана Ранковић, 

библиотекар 

26. 1. 2018. 
Тематски дан „Свети Сава – 

школска слава“  
I  

Јелена Димитријевић, Славица 

Глишовић, Весна Андрић, 

професори разредне наставе, и 

Јован Новитовић, вероучитељ 

30. 3. 2018. Тематски дан „Северна Америка VII 

Зорица Томић, наставник 

историје, Милосав Милић, 

наставник географије, Биљана 

Тодоровић, наставник музичке 

културе, и Мирјана Лукић, 

наставник ликовне културе 

17. 4. 2018. Угледни час „Твоје тело“ IV 
Мирјана Беговић, 

професор разредне наставе 
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19. 4. 2018. 
Тематски дан „Да научим да знам 

– слаткиши не“ 
II  

Новка Мосуровић Андрић, 

професор разредне наставе, 

Мирјана Јакић Вељић и др 

Љиљана Ђерић 

30. 5. 2018. 
Угледни час „Рециклажа 

пластике“ 
V 

Небојша Тодоровић, наставник 

ТИО 

11. 6. 2018. 
Угледни час „Додирни љубав кроз 

осећања испуњена емоцијама“ 
VI 

Мирјана Смоловић, Рајна 

Бранковић, наставници српског 

језика 

10.4. Менторство у школској 2017/2018. години 

У току школске 2017/2018. године реализован је менторски рад са следећим 

сарадницима: 

1. Славица Глишовић, професор разредне наставе, Јелени Јовановић, студенту I године 

Учитељског факултета у Ужицу, у периоду од 16. 4. 2018. до 27. 4. 2018.  

2. Слободанка Ашковић, професор разредне наставе, Марији Бабић, студенту I године 

Учитељског факултета у Ужицу, у периоду од 16. 4. 2018. до 27. 4. 2018. 

3. Јасна Мирковић, Јовани Јанковић, студенту III године студија, на студијском 

програму Дефектологија, модул Сметње и поремећаји вида, на Факултету за специјалну 

едукацију о рехабилитацију Универзитета у Београду, у априлу 2018. године. 

4. Јасна Мирковић, Марији Јанковић, студенту IV године, на студијском програму 

Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, на 

Факултету за специјалну едукацију о рехабилитацију Универзитета у Београду, у мају 

2018. године. 

5. Славица Глишовић, професор разредне наставе, Јовани Ћебић, мастер професору 

разредне наставе Учитељског факултета у Ужицу, започето 26. 3. 2018, у трајању од 

годину дана. 
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11. Здравствена заштита  

11.1. Рад на здравственој заштити ученика 

Систематски преглед ученика 

 У периоду од 22. 11. 2017. до 4. 12. 2017. године ученици III, V и VII разреда 

ишли су на систематске прегле у Дом здравља Ваљево, и то следећим редоследом: 

22. 11. 2017. – Ученици одељења V1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

23. 11. 2017. – Ученици одељења V2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

23. 11. 2017. – Ученици одељења са посебним потребама, у пратњи родитеља, ишли су 

на систематски преглед у Дом здравља Ваљево. 

24. 11. 2017. – Ученици одељења III1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

27. 11. 2017. – Ученици одељења V3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

28. 11. 2017. – Ученици одељења III2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

29. 11. 2017. – Ученици одељења III3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

30. 11. 2017. – Ученици одељења VII1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

1. 12. 2017. – Ученици одељења VII2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

4. 12. 2017. – Ученици одељења VII3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

 За ученике III разреда бипо је обавезан преглед физијатра. Сваки ученик је 

добио упут за ЦЗР, а родитељи су позивом на број могли да закажу преглед. За ученике 

VII разреда био је обавезан и преглед офталмолога и лабораторијске анализе. Ученици 

су били обавезни да извештаје лекара код којих су били упућени доставе учитељима, 

односно разредним старешинама и да се ти извештаји заједно, по одељењима, пошаљу 

начелнику службе, др Љуби Алимпијевићу, како би се увели у здравствене картоне 

ученика. 

Вакцинација ученика 

14 – 15. 12. 2017. – Према плану и програму обавезне имунизације становништва 

против одређених заразних болести, ученици VIII разреда су се вакцинисани против 

дечије парализе, дифтерије и тетануса. Вакцинација је реализована по одређеном плану 

и програму у Школском диспанзеру Дома здравља Ваљево. 

11.2. Школски стоматолог 

  Школа поседује зубну амбуланту у којој зубар ради понедељком и уторком. 

Зубна амбуланта је важан сегмент јер Школа поред образовања и васпитања води 

рачуна и о здрављу ученика. Ординрајући лекар у току школске 2017/2018. године била 

је Зорка Лаловић, а зубни техничар Живана Хаџић. 

 У току школске 2017/2018. године у зубној амбуланти Школе урађено је: 

– укупно прегледа – 483; 

– здравстевно-васпитни рад – 434; 
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– флуоризација – 329; 

– пломбе – 652 сталних зуба и 345 млечна зуба; 

– вађење – 145 млечних зуба; 

– заливање фусура – 23; 

– санирани – 165; 

– уклањање наслага – 415. 

11.3. Превтивни преглед запослених 

 У сарадњи са Домом здравља Ваљево, а са циљем очувања здравља и ране 

дијагностике и превенције болести, Школа сваке године организује превентивне 

прегледе за своје запослене. Ове школске године превентивни прегледи су обављени у 

два термина – 10. и 24. фебруара 2018. године, у Дому здравља Ваљево. Превентивни 

преглед је укључивао: биохемијску анализу крви (мерење шећера, холестерола и 

триглицерида), преглед лекара опште праксе, ултразвук абдомена, гинеколошки 

преглед и преглед апаратом квантне медицине. На преглед су ишла укупно 24 

запослена Школе.  
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12. Хуманитарне акције Школе 

 У току школске 2017/2018. године, Школа је учествовала у следећим 

хуманитарним акцијама: 

– 25. март 2018. – У кафићу „Laki Beut“ одржан је хуманитарни квиз, у коме је 

учествовала и екипа Школе. Био је то квиз знања, са питањима из разних области 

(спорта, филма, уметности, књижевности, историје, природних наука итд). Екипа 

Школе, коју су чинили Љубомир Радовић, наставник географије, и Даринка Калембер 

Лучић, успела је да однесе победу, а новчана средства која су добили као награду 

наменили су одељењима ученика са посебним потребама и побољшању наставе која је 

њима намењена. 

– 11. јун 2018. – У Школи је завршена акција сакупљања пластичних чепова, чијим се 

рециклирањем прикупљају средства за помоћ деци са инвалидитетом или са неком 

сметњом у развоју. И ове године ученици Школе били су вредни и хумани, успевши да 

прикупе чак десет џакова чепова, који су данас послати Удружењу „Чепом до осмеха“ у 

Нови Сад. 

Акција „Чепом до осмеха“ покренута је 2012. године, на иницијативу Вање Петковић, 

еколога из Новог Сада. Осим што има хумани карактер, ова акција има и изузетан 

еколошки значај, јер сакупљањем пластични хчепова бринемо о животној средини. 

Акција ће бити настављена и у наредној школској години. 

– У току школске 2017/2018. године реализована је хуманитарну акција ,,Друг – другу”. 

Прикупљена је одећа и обућа и прибор за ученике ромске националности. Укупан број 

корисника био је 35 деце. 

 Током целе школске године Школа и њени ученици добијали су су помоћ и 

поклон у бројним хуманитарним акцијама. Организатори тих хуманитарних акција 

били су: Истраживачко друштво „Бладимир Мандић – Манда“, Коло српских сестара, 

Град Ваљево, Удружење „Caritas“, родитељи ученика. 
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13. Пројекти 

 У току школске 2017/2018. године Школа је била укључена у следеће пројекте: 

1. Пројекат „Са оне стране дуге“ 

У оквиру Локалног акционог плана за децу 2017. године, са циљем смањења насиља 

међу вршњацима, Град Ваљево је финансирао Пројекат „Са оне стране дуге“. 

Реализатор овог Пројекта било је „Друштво за церебралну парализу“ Ваљево, а 

њихов партнер у реализацији била је Основа школа „Нада Пурић“. Реализације 

пројекта трајала је три месеца, почевши од месеца септембра, у ком су спроведене 

припремне активности са мр Аном Савковић, директором Школе, и педагошко-

психолошком службом Школе. Том приликом је одлучено да ће се Пројектне 

активности реализовати у два одељења Школе (по једно одељење VII и VIII 

разреда). 

Према плану Пројекта, у сваком одељењу биле су реализоване по четири 

интерактивне радионице, које су осмислили и реализовали Немања Аћимовић, 

Катарина Стевановић и Данијела Филиповић, дипломирани дефектолози и 

сарадници „Друштва за церебралну парализу“. Реализација радионица у Школи 

отпочела је 3. октобра 2017. године, у одељењу VII2. У наредна три понедељка, све 

до краја месеца октобра, реализоване су још три радионице у истом одељењу. Затим 

је тим дефектолога 6. новембра 2017. године отпочео реализацију радионица у 

одељењу VIII3, у којем су такође биле рализоване још три радионица, сваког 

понедељка у новембру месецу. 

Пројекат „Са оне стране дуге“ имао је за циљ да кроз информисање, дискусију и 

радионичарски рад са ученицима допринесе превенцији и редуковању 

антисоцијалног понашања, као и да повећа свест ученика о постојању проблема 

вршњачког насиља и његовим последицама. Тим стручњака задужен за реализацију 

овог Пројекта сматрао је да се кроз интерактивно учествовање шире нивои знања 

ученика о вршњачком насиљу и уједно развијају просоцијалне вештине реаговања у 

конфликтним ситуацијама. 

2. Пројекат „Осмисли се, концентриши се“ 

Пројекат „Осмисли се, концентриши се“, чији је носилац била Културно-просветна 

заједница града Ваљева, један је од пројеката који је град Ваљево финансирао у 

оквиру треће и последње фазе активности Локалног плана акције за децу града 

Ваљева у 2017. години. Један од партнера Пројекта била и је и Основна школа 

„Нада Пурић“, што је омогућило да се у Школи реализују активности осмишљене 

овим Пројектом. 

Пројекат је замишљен као скуп радионица које се баве актуелним проблемом све 

присутнијег смањења пажње и концентрације код деце школског узраста. Циљна 

група била су деца основних школа, са посебном концентрацијом на полазнике IV и 

V разреда. Циљ реализатора Пројекта био је да се, предочавањем овог проблема код 

деце, кроз форму радионица и јавног представљања (сценског и креативно-

ликовног), уз презентацију, деца подстакну на размишљање, ангажованост, 

креативни рад, примену и повезивање наученог. 

У Школи је Пројекат „Осмисли се, концентриши се“ реализован у периоду од 5. 

новембра 2017. године до 14. децембра 2017. године. Радионице су осмислиле и 

рализовале Биљана Вукашиновић, педагог, и Катарина Вићентијевић, глумица. 

Након завршених радионица, у Школи је 14. децембра 2017. године реализован и 

јавни наступ и изложба радова полазника радионица, уз предавање на тему пажње и 
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концентрације. Учешће у радионицама је узело 20 ученика IV разреда, који ће 

стечена знања и искуства моћи да пренесу својим другарима и на тај начин им 

помогну у развијању стрпљивог и истрајног рада. 

3. Пројекат „Ваљево – град без непливача“ 

Програмом развоја спорта Града Ваљева Школа се у школској 2016/2017. години 

укључила у Пројекат „Ваљево – град без непливача“, који је настављен и у школској 

2017/2018. години. Пројектом је обухваћена обука у пливању ученика основних 

школа у Спортско-рекреативном центру „Петница“. Пројекат је одобрен од стране 

Министарства просврете, науке и технолошког развоја Школске управе Ваљево. 

Обуку су изводили лиценцирани учитељи пливања, ангажовани од стране Града 

Ваљева и Пливачког клуба „Валиса“. Услуге превоза је реализовао Аутобуски 

превозник „Europa bus“. Ученици су све услуге (базена и превоза)  користили 

бесплатно. 

Реализацију Пројекта „Ваљево – град без непливача“ Школа је у новој школској 

(2017/2018) години наставила 19. новембра 2017. године, када су први час обуке 

имали ученици III разреда. 

Обуку у пливању прошли су и ученици I разреда (око 20 ученика). 

4. Пројекат „Гледај Вебинар – буди безбедан“ 

Школа се укључила у Пројекат „Гледај Вебинар – буди безбедан“, који је 

спроводила Фондација „Тијана Јурић“, а подржала и Фондација „Теленор“. 

Пројекат је имао за циљ да кроз низ предавња скрене пажњу на превенцију насиља, 

информисање ученика, родитеља и наставника о опасностима које владају у свету 

интернета, али и на улици и путу до школе. 

У периоду од 20. новембра до 2. децембра 2017. године, једном дневно, по 

утврђеном распореду, одвијала су се онлајн предавања (webinari), која су уживо из 

студија емитована одељењима ученика. Сваки webinar је трајао 45 минута и 

састојао се из предавања, разговора са предавачима и квиза, којим је тестирано 

знање ученика. Поред тога, учешће у квизу омогућавало је школама улазак у круг 

потенцијално награђених школа по завршетку семинара. Ученици из школе са 

највећим процентом тачних одговора освојили су награду у виду интернет кутка, 

бежичног интернета за своју школу и једног лаптоп рачунара. 

Предавања осмишљена овим Пројектом била су прилагођена VII и VIII разреду 

ученика основне школе или I и II разреда ученика средње школе. Ученици Школи 

слушали су следећа онлајн предавања: 

1) „Дигитално насиље – Cyberbulling“ (20. новемабр 2017. године), предавач Саша 

Живановић; 

2) „Лажни огласи  и врбовање“ (21. новембар 2017. године), предавач Игор Јурић; 

3) „Превенција трговине људима“ (22. новембар 2017. године), предавач Игор 

Јурић; 

4) „Трговина људима – врбовање путем интернета“ (23. новембар 2017. године), 

предавач Саша Живановић; 

5) „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“ (27. новембар 2017. године), 

предавач Влада Арсић; 

6) „Појам трговине људима и условима у којима жртве живе“ (28. новембар 2017. 

године), предавач Влада Арсић; 

7) „Заштита приватности – како безбедно користити интернет?“ (30. новембар 2017. 

године), предавач Вања Горјанац; 

8) „Ко су онлајн предатори и како их избећи“ (1. децембар 2017. године), предавач 

Борис Радановић. 
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Након циклуса ових предавања, ученици Школе који су слушали предавања, заједно 

са Ђорђијем Бубањом, наставником техничког информатичког образовања, 

израдили су пано посвећен темама које су биле обухваћене Пројектом „Гледај 

Вебинар – буди безбедан“. 

5. Пројекат „На терен изађи, себе пронађи“ 

Школа се 23. новембра 2017. године укључила у Пројекат „На терен изађи, себе 

пронађи“, који је подржало Министарство омладине и спорта. Пројекат је 

реализован у четири града: Београду, Трстенику, Крушевцу и Ваљеву, а све градске 

школе прихватиле су позив за учешће. 

Пројекат је био замишљен као ваннаставна активност, која има за циљ неговање 

здравих стилова живота и јачање спортског духа. У свим школама био је одржан по 

један заменски час за час физичког васпитања, који је укључивао показне вежбе. 

Оне су подразумевале различите физичке активности, које су биле узрасно 

прилагођене. 

За реализацију Пројекта у ваљевским школама био је одговоран Спортски савез 

града Ваљева, који је обезбедио тренере за рад са децом, а спортови из којих су 

показне вежбе реализовани били су одбојка, кошарка и рукомет. 

У Школи је одржан час за ученике III и V разреда. За девојчице је реализован 

показни час одбојке, а за дечаке показни час кошарке. 

6. Пројекат богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа 

на територији Републике Србије 

Школа је, укључивши се у Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја 27. новембра 2017. године, добила 18. 633 динара за набавку књига за 

школску библиотеку. Фонд школске библиотеке овом приликом највише је 

обогаћен енциклопедијским издањима. На тај начин, ученицима ће бити доступна 

литература којом ће им омогућити да прошире своја знања и добију одговоре на 

бројна питања из области историје, биологије, ликовне и музичке културе итд. 

Школа је од добјених средстава набавила 22 нова издања. 

19. 12. 2017. Школа се укључила у другу фазу Пројекта – Пројекат богаћења 

библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Србије 

додатним наставним средствима за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

Школа је добила средства у износу од 25.500 динара, која је искористила за набавку 

16 издања, чији је издавач Издавачка кућа „DATASTATUS“. 

7. Пројекат „Покренимо нашу децу“ 

У школској 2017/2018. години у Школи је настављена реализација Пројекта 

„Покренимо нашу децу“, који су крајем 2016. године покренули Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја и Aqua Viva, због забриљавајућих података о 

физичкој активности и здравственом стању деце. Поводом тога, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Српски савез професора физичког 

васпитања и спорта иницирали су програм „Покренимо нашу децу“, којим се уводи 

додатна свакодневна активност за ученике од I до IV разреда у основним школама 

широм Србије. 
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8. Пројекат „Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава“, од 

школсе 2016/2017. до 2018/2019. године 

У току школске 2017/2018. године Школа се трећу годину заредом укључила у Пројекат 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Набавка уџбеника и других 

наставних средстава“. Пројектом се обезбеђују бесплатни уџбеници и друга наставна 

средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави, и то: 

1) у првом цикусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, 

српски језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет; 

2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, 

српски језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија. 
Право на добијање бесплатних уџбеника остарили су ученици који су испуњавали један од 

следећих услова: 

1) Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане 

социјалне помоћи) 

Родитељи ових ученика били су обавезни да од 5. до 9. марта 2018. године 

одељењским старешинама доставе: а) пријаву за добијање уџбеника; б) решење којим 

се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи. 

2) Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско 

образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану – ИОП 1 и 

ИОП 2). 

Родитељи ових ученика су били обавезни да од 5. до 9. марта 2018. године, доставе 

само пријаву, а посебну документацију није било потребно достављати јер Школа 

поседује податке о наведеним ученицима. 

3) Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено 

дете које је у систему школовања. 

Родитељи ових ученика су били обавезни да од 5. до 9. марта 2018. године, доставе: 

а) пријаву за добијање уџбеника; б) потврду образовно-васпитне установе о својству 

ученика, односно студента. 

Уколико је ученик остварио право по више основа, уџбенике је добио по основу једног 

критеријума. 

Уколико је ученик остварио право по више основа, а један основ је стицање 

основношколског образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану, 

уџбенике је добио по том основу. 

Одељењске старешине су биле обавезне да најкасније до  2. марта 2018. године, 

доставе родитељима: 

1) обавештење о условима за пријављивање за добијање бесплатних уџбеника у 

Пројекту „Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава“, од школске 

2016/2017. до 2018/2019. године; 

2) образац пријаве. 

Комисију за доделу бесплатних уџбеника чинили су: 

1) Зорица Милић, педагог; 

2) Светлана Матић, логопед; 

3) Данијела Јанковић, педагошки асистент. 

Одељењске старешине су биле обавезне да Комисији доставе: 

1) пријаве са документацијом која је примљена од родитеља; 

2) копије решања ИОП-а, ако се пријављује по том основу. 

Унос података у информациони систем „Доситеј“ вршен је од 14. до 16. марта 2018. 

године, у складу са упутством Министарства, број 650-02-00097/2018-07. Унос 
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података у „Доситеј“ вршили су Ђорђије Бубања, наставник техничког и 

информатичког образовања, Весна Томашевић, шеф рачуноводства, Зорица Милић, 

педагог, и одељењски старешина ученика који се пријаве. 

Право на бесплатне уџбенике за школску 2017/2018. годину остварила су 85 

ученика Школе: 15 ученика I разреда; 7 ученика II разреда; 6 ученика III разреда; 11 

ученика IV разреда; 10 ученика V разреда; 10 ученика VI разреда; 18 ученика VII 

разреда; 8 ученика VIII разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 182 

14. Издавачка делатност школе 

14.1. Школски лист 

 Школски лист под називом „Наш глас“ објављује се једном годишње, у месецу 

марту, пред обележавање Дана школе. У припреми школског листа учествовали су  

наставници српског језика, учитељи, и чланови новинарске, ликовне и информатичке 

секције. Уредник листа била је Љиљана Павловић, наставник српског језика, а техничку 

обраду направио је ученик Димитрије Милошевић VII3. 

 У школском листу објављују се текстови посвећени различитим темама: 

културним догађајима, успесима ученика и запослених, излетима и посетама ученика, 

као и другим дешавањима у Школи и ван ње. Велики део школског листа испуњен је 

радовима ученика, што има за циљ афирмацију ученика, подстицање и мотивисање за 

даљи рад. 

 Школски лист школске 2017/2018. године доступан је и у електронској верзији 

на сајту Школе (у делу „Ученици“/„Наш глас“ – лист ученика/„Наш глас“2018). 

 У Прилогу се налази Школски лист „Наш глас“ 2018.  

14.2. Билтени школе 

 Издавачка делатност Школе огледа се и кроз штампање билтена за такмичења 

која се организују у Школи. Билтени израђени тим поводом, поред кратког 

представљања Школе, која је домаћин такмичења, садрже информације о току 

такмичења и ученицима који на такмичењу учествују. Оваква пракса израде билтена 

има за циљ квалитетније информисање учесника на такмичењу (ученика и њихових 

ментора који долазе из других школа) и остваривање добре организације такмичења. 

 У школској 2017/2018. години штампани су билтени за: 

– Општинско такмичење основних школа из техничког и информатичког образовања, 

10. март 2018. године; 

– Општинско такмичење из основних школа „Шта знаш о саобраћају?“, 21. април 2018. 

године; 

– Окружно такмичење основних школа из техничког и информатичког образовања, 22. 

април 2018. године. 

 У Прилогу се налазе примери наведених билтена за школску 2017/2018. годину. 
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15. Светосавске похвале 

 27. јануара 2018. године, на прослави школске, Славе Светог, додељене су 

Светосавске похвале наставницима, учитељима и другим запосленима Школе, као и 

свим онима који својим радом и донацијама доприносе успешнијем раду Школе. 

Критеријуми за доделу Светосавских похвала били су: вођење ученика на Републичка 

такмичењима, објављени научни радови, донаторски рад и дугогодишњи рад у школи 

(30 и више година радног стажа). Светосавске похвале су добили: 

1. Љиљани Павловић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

2.  Јовани Милић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

3. Јасмини Радановић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

4. Маји Станковић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

5. Ђорђију Бубањи – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

6. Небојши Тодоровићу – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

7. Зорици Томић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

8. Виолети Кењић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

9. Бранку Јовановићу – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ    

10. Новки Мосуровић Андрић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

11. Марини Ковачевић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

12. Сузани Јаневски – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

13. Вањи Анђелковић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

14. Слободанки Ашковић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

15. Драгани Кузмановић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ  

16. Милени Миловановић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

17. Јовану Новитовићу – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

18. Јелени Димитријевић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

19. Светлани Арсић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

20. Мирјани Лукић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

21. Светлани Матић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

22. Биљани Тодоровић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

23. Немањи Мирковићу – ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

24. Владимиру Никићу – ЗА ДОНАЦИЈУ ШКОЛИ 

25. Ученичком парламенту Основне школе „Десанка Максимовић“ – ЗА ХУМАНОСТ 

26. Бошку Милосављевићу – ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

27. Компанији „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ – Филијала Ваљево – ЗА ДОНАЦИЈУ ШКОЛИ 

28. Јасмини Радановић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

29. Зорици Милић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

30. Митри Минић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

31. Ђорђију Бубањи – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

32. Рајни Бранковић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

33. Горанки Лучић Калембер – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

34. Милени Миловановић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

35. Новки Мосуровић Андрић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

36. Љиљани Павловић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

37. Виолети Кењић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

38. Љиљани Каменици – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

39. Радовану Остојићу – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

40. Зорану Вукојевићу – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

41. Гордани Косић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 



 

 

 184 

16. Награђени ученици  

16. 1. Награђени ученици на такмичењима у организацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 

Ученици Школе учествовали су на свим такмичењима које је организовало 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. У извештају ћемо навести 

учешћа и успехе ученика. 

 

Књижевна Олимпијада 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Oпштинско 

10. 3. 2018. 

Oкружно 

15. 4. 2017.  

Државно 

12. 5. 2018. 

1. Нађа Ђурасовић VII1 III место и 

пласман 

учешће - 

2. Елена Букумирић VIII2 III место и 

пласман 

учешће - 

3. Лука Станић VIII1 III место и 

пласман 

учешће - 

4. Немања Тадић VIII2 учешће - - 

 

Српски језик 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Oпштинско 

24. 3. 2018. 

Oкружно 

28. 4. 2018. 

Државно 

26. 5. 2018. 

1. Урош Исаиловић V2 учешће - - 

2. Душица Јовановић V1 учешће - - 

3. Мина Филиповић V2 учешће - - 

4. Марија Ђуричић V2 учешће - - 

5. Драган Ђокић 
VI2 

III место и 

пласман 
учешће - 

6. Лазар Дивнић VI2 учешће - - 

7. Андреј Тодоровић VI2 учешће - - 

8. Милица Бранковић VI3 учешће - - 

9. Елена Матић VI3 учешће - - 

10. 
Валентина 

Вукомановић 
VII1 

II место и 

пласман 
учешће - 

11. Оливера Филиповић VII2 
II место и 

пласман 
III место - 

12. Миљана Давидовић VII2 учешће - - 

13. Татјана Малетић VII2 учешће - - 

14. Јелена Новокмет VIII2 учешће - - 

15. Андријана Павловић VIII2 - III место - 
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Српски језик – рецитатори старији узраст 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Општинско 

29. 3. 2018. 

Окружно 

26. 4. 2018. 

Државно 

18. 5. 2018. 

1. Лазар Дивнић  VI2 
V место и 

пласман 
учешће - 

2. Драган Ђокић VI2 учешће - - 

3. Маша Јанковић VII3 учешће - - 

4. Тамара Петаковић VIII1 учешће - - 

 

Српски језик – рецитатори млађи узраст 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Oпштинско 

28. 3. 2018. 

Oкружно  

26. 4. 2018. 

Државно 

19. 5. 2018. 

1. Матија Солдатовић  III3 пласман учешће - 

2. Виктор Вујић III3 учешће - - 

3. Филип Марковић III1 учешће   

4. 
Александра 

Радовановић  
IV3 пласман учешће - 

5. Николина Павловић  IV2 учешће - - 

6. Вук Дамњановић IV1 учешће - - 

 

Страни језик 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред Језик 

Општинско 

4. 3. 2018. 

Окружно 

25. 3. 2018. 

Државно 

13. 5. 2018. 

1. Николина Ђурић VIII3 немачки 
III место и 

пласман 
учешће - 

2. Никола Трифуновић VIII3 енглески учешће - - 

 

Физика 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Општинско 

17. 2. 2018. 

Окружно 

10. 3. 2018. 

Државно  

27 – 29. 5. 2018. 

1. Марија Петрић VI1 пласман учешће - 

2. Драган Ђокић VI2 пласман учешће - 

3. Лазар Дивнић VI2 пласман учешће - 

4. Нађа Богдановић VI2 пласман учешће  

5. Ређа Димитријевић VI1 учешће - - 

6. Андреј Тодоровић VI2 учешће - - 

7. Милица Бранковић VI3 учешће - - 

8. Тара Димитријевић VI2 учешће - - 

9. Владимир Андрић VI2 учешће - - 

10. Маша Јовановић VII3 
III место и 

пласман  
похвала - 

11. Лука Топаловић VII1 учешће - - 

12. Емилија Јовановић VIII2 учешће - - 
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Математика 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

24. 2. 2018. 

Окружно 

25. 3. 2018. 

Државно 

21. 4. 2018. 

1. Вања Танасијевић III3 III место - - 

2. Лука Богдановић III2 похвала - - 

3. Матија Солдатовић III3 учешће - - 

4. Вељко Митровић III3 учешће - - 

5. Неда Сандић III2 учешће - - 

6. Вук Обрадовић III1 учешће - - 

7. Војин Остојић III2 учешће - - 

8. Лазар Јовановић III1 учешће - - 

9. Филип Рајовић III3 учешће - - 

10. Андреј Николић III3 учешће - - 

11. Емили Ђокић III1 учешће - - 

12. Филип Марковић III1 учешће - - 

13. Уна Стефановић IV2 
III награда и 

пласман 
учешће - 

14. Сташа Кузељевић IV2 
похвала и 

пласман 
похвала - 

15. Лазар Грујичић IV2 
похвала и 

пласман 
похвала - 

16. Ана Ташић IV3 пласман учешће - 

17. Анђела Анђелковић IV2 учешће - - 

18. Невена Богдановић IV1 учешће - - 

19. Лена Топаловић IV2 учешће - - 

20. Вељко Манојловић IV2 учешће - - 

21. Иван Бирташевић IV3 учешће - - 

22. Нађа Косић IV1 учешће - - 

23. Димитрије Ерић IV2 учешће - - 

24. Ивана Спасојевић IV1 учешће - - 

25. Лука Протић V1 
II награда и 

пласман 
III награда - 

26. Часлав Протић V1 
III награда и 

пласман 
I награда - 

27. Урош Исаиловић V2 
похвала и 

пласман 
III награда - 

28. Стефан Савић V3 
похвала и 

пласман 
похвала - 

29. Богдан Јовић V2 похвалаа и 

пласман 

учешће - 

30. Филип Лукић V1 учешће - - 

31. Душица Јовановић V1 учешће - - 

32. Ирина Ђурић V1 учешће - - 

33. Огњен Пешић V1 учешће - - 

34. Марија Ђуричић V2 учешће - - 

35. Мина Филиповић V2 учешће - - 

36. Срђан Радовановић V1 учешће - - 
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37. Марија Петрић VI1 
III награда и 

пласман 
учешће - 

38. Лазар Дивнић VI2 
похвала и 

пласман 
III награда - 

39. Нађа Богдановић VI2 
похвала и 

пласман 
учешће - 

40. Драган Ђокић VI2 
похвала и 

пласман 
III награда - 

41. Реља Димитријевић VI1 учешће - - 

42. Владимир Андрић VI2 учешће - - 

43. Милица Бранковић VI3 учешће - - 

44. Тадија Аћимовић VI1 учешће - - 

45. Тања Петровић VI3 учешће - - 

46. Маша Јовановић VII3 
II награда и 

пласман 
III награда - 

47. Лука Топаловић VII1 
похвала и 

пласман 
учешће - 

48. Никола Трифуновић VIII3 
II награда и 

пласман 

I награда и 

пласман 
учешће 

49. Лука Станић VIII1 учешће - - 

50. Тијана Ђорић VIII2 учешће - - 

51. Никола Вуловић VIII1 учешће - - 

52. Лазар Остојић VIII3 учешће - - 

  

Хемија 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Општинско 

3. 3. 2018. 

Окружно 

22. 4. 2018. 

Државно  

18 – 20. 5. 2018. 

1. Маша Јовановић VII3 
III место и 

пласман 
III место - 

2. Никола Трифуновић  VIII3 учешће - - 

 

Биологија 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

17. 3. 2018. 

Окружно 

21. 4. 2018.  

Државно 

27. 5. 2018. 

1. Часлав Протић  V1 
II место и 

пласман 
III место - 

2. Огњен Пешић  V1 
II место и 

пласман 
учешће - 

3. Лука Протић  V1 III место - - 

4. Стефан Савић V3 III место - - 

5. Марија Петрић VI1 III место - - 

6. Маша Краговић VI1 учешће - - 

7. Андеј Тодоровић VI2 учешће - - 

8. Ђорђе Радовановић  VI3 учешће - - 

9. Стефан Каљевић VI3 учешће - - 

10. Александра Милетић VI2 учешће - - 

11. Сара Живановић VII1 II место - - 
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12. Кристина Ћосић VII1 III место - - 

13. Нађа Ђурасовић  VII1 учешће - - 

14. Стефан Ћирић VII1 учешће - - 

15. Михаило Марковић VIII3 учешће - - 

16. Емилија Јовановић VIII2 учешће - - 

17. Лука Станић VIII1 учешће - - 

 

Техничко и информатичко образовање 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

10. 3. 2018.  

Окружно 

21. 4. 2018. 

Државно 

11 – 12. 5. 2018. 

1. Стефан Савић V3 учешће - - 

2. Теа Симић V3 учешће - - 

3. Марија Младеновић V2 учешће - - 

4. Димитрије Костадиновић  VIII2 
I место и 

пласман 

I место и 

пласман 
I место 

 

Информатика и рачунарство  

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

25. 2. 2018.  

Окружно 

28. 3. 2018. 

Државно 

15. 4. 2018. 

1. Лазар Дивнић VI2 пласман - - 

2. Драган Ђокић VI2 пласман - - 

3. Андреј Тодоровић VI2 пласман - - 

4. Никола Трифуновић VIII3 
III место и 

пласман 

II место и 

пласман 
учешће 

5. Тијана Ђорић VIII2 пласман учешће - 

 

Шта знаш о саобраћају? 

Р.б. Име и презиме ученика Разред Категорија 
Општинско 

21. 4. 2018.  

Окружно 

13. 5. 2018. 

Државно 

25 – 26. 5. 2018. 

1. Марија Младеновић  V2 Б 
II место и 

пласман 
учешће - 

2. Лука Дамњановић V3 Б 
III место и 

резерва 
- - 

3. Богдан Јовић  V2 Б учешће - - 

4. Нина Петаковић  V2 Б учешће - - 

5. Јана Јовановић  VII3 Ц 
I место и 

пласман 

I место и 

пласман 
учешће 

6. Димитрије Орестијевић VII2 Ц учешће - - 

7. Миљана Давидовић VII2 Ц учешће - - 

8. Петар Младеновић VII2 Ц учешће - - 

6. Екипно   Ц II место  - - 
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Међународно такмичење из информатичке и логичке писмености „Дабар“ 

Р. б. Име и презиме ученика Разред Категорија 
Школски ниво 

13 – 17. 11. 2018. 

Државно 

17. 3. 2018. 

1. Никола Трифуновић VIII3 Млади дабар I место 33. место 

 

„Кенгур без граница“ 2018. 

Р. б. Име и презиме ученика Разред 
Основни ниво 

15. 3. 2018. 
 

Финале 

10. 6. 2018. 

1. Лука Маринковић I1 похвала  - 

2. Анђела Анђелковић IV2 похвала  - 

3. Уна Стефановић IV2 похвала  - 

4. Сташа Кузељевић IV2 похвала  - 

5. Иван Бирташевић IV3 похвала  - 

6. Лука Протић V1 похвала  - 

7. Часлав Протић V1 похвала  - 

8. Урош Исаиловић V2 похвала  - 

9. Марија Петрић VI1 похвала  - 

10. Никола Трифуновић VIII3 похвала  - 

 

„Математички турнир“ – Математичка олимпијада основних школа 

Р. б. Име и презиме ученика Разред 
  Државно 

12. 5. 2018. 

1. Сташа Кузељевић IV2   - 

2. Часлав Протић V1   похвала 

3. Марија Петрић VI1   - 

4. Маша Јовановић VII3   - 

5. Никола Трифуновић VIII3    

 Екипно    III награда 

 

Историја 

Р. б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

17. 3. 2018. 

Окружно 

22. 4. 2018. 

Државно 

19. 5. 2018. 

1. Часлав Протић V1 
III место и 

пласман 
учешће - 

2. Јулија Симеуновић V2 учешће - - 

3. Лука Прорић V1 учешће - - 

4. Огњен Пешић  V1 учешће - - 

5. Срђан Радовановић V1 учешће -  

6. Предраг Планић VI2 
II место и 

пласман 
учешће - 

7. Драган Ђокић VI2 
III место и 

пласман 
учешће - 

8. Теодора Косић VI1 учешће - - 

9. Тамара Митровић VI1 учешће - - 

10. Јована Шутић VII3 учешће - - 

11. Оливера Филиповић VII2 учешће - - 

12. Стефан Ћирић VII1 учешће - - 
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13. Тамара Живковић VII1 учешће - - 

14. Лука Станић VIII1 
III место и 

пласман 
учешће - 

15. Михаило Марковић VIII1 
III место и 

пласман 
учешће - 

16. Елена Букумирић VIII2 учешће - - 

17. Лазар Остојић VIII3 учешће - - 

18. Никола Вуловић VIII1 учешће - - 

 

Географија 

Р. б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

11. 3. 2018. 

Окружно 

28. 4. 2018. 

Државно 

20. 5. 2018. 

1. Никола Вуловић VIII1 
II место и 

пласман 

I место и 

пласман 
похвала 

2. Лука Станић VIII1 III место - - 

3. Емилија Јовановић VIII2 III место - - 

4. Елена Букумирић VIII2 учешће - - 

5. Нина Вујчић VIII3 учешће - - 

 

Мале олимпијске игре  

 

Спортске игре младих 

Врста такмичења 

 

Општинско 

21. 5. 2018. 

 

Окружно 

30. 5. 2018. 

Државно 

2. 6. 2018. 

Полигон спретности 

Екипа I разреда 

(мешовито) 

I место III место - 

Полигон спретности 

Екипа II разреда 

(мешовито) 

I место III место - 

Полигон спретности 

Екипа III разреда 

(мушка екипа) 

I место III место 
 

- 

 

Врста такмичења 

 

 

Општинско 

21. 5. 2018. 

 

 
Државно 

23 – 27. 7. 2018. 

Међународно 

20 – 25. 8. 208. 

Између две ватре 

Екипа I разреда 
учешће  - - 

Између две ватре 

Екипа II разреда 
учешће  - - 

Између две ватре 

Екипа IV разреда 
I место 

 

 
учешће - 
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16.2. Награђени ученици VIII разреда 

У школској 2017/2018. години најуспешнији ученици генерације били су: 

– Ученик генерације је Никола Трифуновић VIII3. 

– Спортиста генерације је Николина Ђурић VIII3. 

– Најбољи такмичар генерације је Димитрије Костадиновић VIII2. 

– Најуспешнији спортиста у екипним школским такмичењима у школској 2017/2018. 

години је Нина Вујчић VIII3. 

16.2.1. Ученици носиоци Вукове дипломе, посебних диплома и похвала Школе 

Вукове дипломе 

 

VIII1 

1. Лука Станић 

VIII2 

1. Емилија Јовановић 

2. Игор Анђелковић 

3. Јелена Новокмет 

 VIII3 

1. Никола Трифуновић 

2. Нина Вујчић 

Посебне дипломе 

        VIII1 

1. Лука Станић, физичко васпитање, српски језик, историја, математика, географија 

2. Никола Вуловић, биологија, историја, физика, математика, географија 

3. Михаило Марковић, техничко и информатичко образовање, билогија, историја 

4. Тамара Петаковић, физичко васпитање, ликовна култура 

5. Мина Арсеновић, физичко васпитање  

6. Реља Арсенијевић, физичко васпитање 

7. Анастасија Вујић, физичко васпитање 

8. Ивона Исајловић, физичко васпитањ 

9. Лазар Миливојевић, физичко васпитање 

10. Виолета Павловић, физичко васпитање 

VIII2 

1. Емилија Јовановић, ликовна култура, биологија, географија 

2. Елена Букумирић, српски језик, географија, историја 

3. Јелена Новокмет, српски језик, физичко васпитање 

4. Тијана Ђорђић, шах, математика 

5. Андријана Павловић, српски језик 

6. Игор Анђелковић, ликовна култура 

7. Немања Тадић, ликовна култура 

8. Димитрије Костадиновић, техничко образовање и информатичко образовање 

9. Ивана Барзетовић, физичко васпитање 

10. Александар Митровић, физичко васпитање 

11. Урош Косић, физичко васпитање 

12. Слободан Митровић, физичко васпитање 
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VIII3 

1. Никола Трифуновић, математика, физика, информатика 

2. Николина Ђурић, српски језик, немачки језик, физичко 

3. Нина Вујчић – ликовна култура, физичко васпитање 

4. Никола Лазић – техничко и информатичко образовање, физичко васпитање 

5. Тамара Ђурић – ликовна култура, физичко васпитање 

6. Небојша Миливојевић – техничко и информатичко образовање 

7. Андријана Матић – физичко васпитање 

8. Стефан Марковић – физичко васпитање 

9. Лазар Остојић – физичко васпитање 

10. Дуња Петковић – физичко васпитање 

11. Војин Драгојловић – физичко васпитање 

 

Похвале Школе 

VIII1 

1. Лука Станић, географија, биологија, хемија, математика 

2. Урош Уверић, географија, биологија 

3. Михаило Мирковић, географија 

4. Никола Вуловић, географија 

5. Лазар Миливојевић, биологија 

6. Реља Арсенијевић, ликовна култура 

7. Мина Арсеновић, ликовна култура 

 

VIII2 

1. Елена Букумирић, српски језик, ликовна култура, биологија, историја, немачка 

2. Младен Ђокић, ликовно, информатика 

3. Игор Анђелковић, географија, историја 

4. Немања Тадић, српски језик 

5. Андријана Павловић, српски језик  

6. Јелена Новокмет, српски језик 

7. Ивана Барзетовић, биологија 

8. Тијана Ђорђић, математика 

9. Емилија Јовановић, без изостанака 

10. Урош Косић, без изостанака 

 

VIII3 

1. Нина Вујчић, хемија, немачки језик, географија 

2. Андријана Матић, немачки језик, ликовна култура 

3. Никола Трифуновић, хемија 

4. Матеја Мутаповић, хемија 

5. Николина Ђурић, хемија 

6. Лазар Остојић, историја 

7. Вук Новаковић, историја 

8. Мила Андрић, ликовна култура 

9. Дуња Петковић, ликовна култура 

10. Александра Стојнић, ликовна култура 



 

 

 193 

16.2.2 О Ученику генерације школске 2017/2018. године 

 Најбоља промоција Школе су њени најуспешнији ученици. Најбољи међу 

најбољима је Никола Трифуновић – Ученик генерације школске 2017/2018. године. 

 Никола Трифуновић, 2017/2018. Син Драгана и Славице Трифуновић, рођен је 

14. децембра 2003. године у Ваљеву. Носилац је дипломе „Вук Стефановић Караџић“ и 

посебних диплома за изузетна достигнућа из математике, физике и информатике. Своју 

свестраност показао је учешћем на великом броју такмичења, као и учешћу у раду 

бројних школских секција. 

 У току школовања учествовао је: на Општинском такмичењу из математике у III 

разреду; у IV разреду на Општинском такмичењу из математике (II награда) и на 

Окружном такмичењу; у V разреду на Општинском такмичењу из математике освојио 

је I награду, а на Окружном такмичењу II награду; на турниру Друштва математичара 

„Архимедес“ у V разреду је освојио III награду, док је на истом такмичењу у VI разреду 

узео учешће, а у VIII разреду освојио је III награду; на Интернет олимпијади  у V 

разреду остварио је учешће, као и у VI разреду, а у VII разреду је освојио III награду; у 

VI разреду је на Општинском такмичењу освојио III награду, а на Окружном II награду; 

у VII разреду из математике учествовао је на Општинском такмичењу (II награда), на 

Окружном такмичењу (I награда); у VII разреду на Општинском такмичењу (II 

награда), на Окружном такмичењу (I награда), на Републичком такмичењу је узео 

учешће; учествовао је на такмичењу „Мислиша“ и добио похвалу; у VIII разреду на 

такмичењу „Интеграл куп“ освојио је II награду; у III, IV, V, VI и VIII разреду 

учествовао је на такмичењу „Кенгур без граница“ и добио похвале. У III разреду из 

српског језика учествовао је на такмичењу „Комадић мојих снова“ и освојио у II 

награду. У VI разреду је на Општинском такмичењу из физике узео учешће, а на 

Окружном добио похвалу; у VII разреду на Општинском такмичењу из физике узео је 

учешће. У VIII разреду на Општинском такмичењу из енглеског језика је узео учешће, 

као и из хемије. У VIII разреду активно је учествовао на такмичењима из информатике. 

На Општинском такмичењу из програмирања (III награда), на Окружном такмичењу (II 

награда), а на Републичком такмичењу узео учешће. У VIII разреду из информатике је 

на Дабар Општинском такмичењу освојио I награду, а на Дабар Републичком 

такмичењу узео учешће. У периоду од V до VIII разреда био је члан математичке 

секције, а у VIII разреду и члан информатичке секције (програмирање). Био је 

председник одељенске заједнице и члан Ученичког парламента.  

 Школовање је наставио у Ваљевској гимназији, уписавши специјално-

математички смер.  
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17. Успех ученика у школској 2017/2018. години 

17.1. Успех на крају другог полугодишта – јун 2018. године 

 

 

 

 

Р
аз

р
ед

 

С
в
ег

а 
у
ч
ен

и
к
а 

Завршило разред крајем школске године Укупно 

завршило 

разред до 

краја 

школске 

године 

Остало да понови 

разред 

Одличних 
Врло 

добрих 
Добрих Довољних 

Преведених 
Неоцeњен

и 

Због 

недовољно

г успеха Са једном 

недовољном 

Са две 

недовољне 

Бр. % бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

I 67 - - - - - - - - - - - - 67 100 - - - - 

II 66 48 72,72 17 25,76 1 1,51 - - - - - - 66 100 - - - - 

III 72 38 52,77 27 37,5 6 8,33 1 1,38 - - - - 72 100 - - - - 

IV 53 36 67,92 15 28,30 2 3,77 - - - - - - 53 100 - - - - 

V 64 39 60,94 17 26,56 8 12,5 - - - - - - 64 100 - - - - 

VI 65 32 49,23 17 26,15 14 21,5 2 3,07 - - - - 65 100 - - - - 

VII 77 28 36,36 30 38,96 17 22,07 2 2,59 - - - - 77 100 - - - - 

VIII 62 31 50,00 13 20,96 12 19,35 6 9,67 - - - - 62 100 - - - - 

I–

VIII 
526 252 54,9 136 29,63 60 13,07 11 2,4 - - - - 526 100 - - - - 
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17.2. Успех на крају школске године – 31. августа 2018. године 

        

 

 

 

 

 

 

  

Р
аз

р
ед

 

С
в
ег

а 
у
ч
ен

и
к
а 

Завршило разред крајем школске године Укупно 

завршило 

разред до 

краја 

школске 

године 

Остало да понови 

разред 

Одличних 
Врло 

добрих 
Добрих Довољних 

Преведених 
Неоцeњен

и 

Због 

недовољно

г успеха Са једном 

недовољном 

Са две 

недовољне 

Бр. % бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

I 67 - - - - - - - - - - - - 67 100 - - - - 

II 66 48 72,72 17 25,76 1 1,51 - - - - - - 66 100 - - - - 

III 72 38 52,77 27 37,5 6 8,33 1 1,38 - - - - 72 100 - - - - 

IV 53 36 67,92 15 28,30 2 3,77 - - - - - - 53 100 - - - - 

V 64 39 60,94 17 26,56 8 12,5 - - - - - - 64 100 - - - - 

VI 65 32 49,23 17 26,15 14 21,5 2 3,07 - - - - 65 100 - - - - 

VII 77 28 36,36 30 38,96 17 22,07 2 2,59 - - - - 77 100 - - - - 

VIII 62 31 50,00 13 20,96 12 19,35 6 9,67 - - - - 62 100 - - - - 

I–

VIII 
526 252 54,9 136 29,63 60 13,07 11 2,4 - - - - 526 100 - - - - 
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17.3. Успех ученика са посебним потребама на крају школске године – 31. августа 2018. године 

 

 

Р
аз

р
ед

 

С
в
ег

а 
у
ч
ен

и
к
а 

Завршили разред крајем школске године Укупно 

завршило 

разред до 

краја 

школске 

године 

Остало да понови разред 

Одличних 
Врло 

добрих 
Добрих Довољних 

Са једном 

недовољном 

Са две 

недовољне 
Неоцењен 

Због 

недовољног 

успеха 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

I 2 - - - - - - - - - - - - 2 100 - - - - 

II 1 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 - - - - 

III 3 - - - - 3 - - - - - - - 3 100 - - - - 

IV 1 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 - - - - 

V 3 - - 2 66,66 1 33,33 - - - - - - 3 100 - - - - 

VI 9 3 33,33 - - 3 33,33 2 22,22 - - - - 8 88,88 1 11,11 - - 

VII 4 - - - - 2 50 2 50% - - - - 4 100 - - - - 

VIII 2 1 50 - - 1 - - - - - - - 2 100 - - - - 

I–

VIII 
25 4 17,39 3 13,04 11 47,83 4 17,39 - - - - 24 96 1 4,35 - - 
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17.4. Успех по разредима – средња оцена одељења 

 

 

Разред Средња оцена 

Први - 

Други 4,66 

Трећи 4,46 

Четврти 4,5 

Пети 4,13 

Шести 3,77 

Седми 4,02 

Осми 3,67 

Просек 4,17 
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17.5. Успех на такмичења у школској 2017/2018. години 

 

 

 

Н
И

В
О

 

 РАНГ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
СТРАНИ 

ЈЕЗИК 
МАТЕМАТИКА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТ. 

И
ст

о
р

и
ја

 

Г
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и

о
л
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Ф
и

зи
к

а
 

Х
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о
р
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и
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а
 

„
Д
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р

“
 2

0
1
8
. 

„
Ш
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а
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н
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а
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р

а
ћ

а
ју

?
“
  

С
р
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и
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и

к
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ч
к

а
 

к
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л

т
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р

а
 

К
њ

и
ж
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н
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о
л

и
м

п
и

ја
д

а
 

С
м

о
т
р

а
 

р
ец

и
т
а
т
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р

а
 

Е
н

г
л

ес
к

и
 ј

ез
и

к
 

Н
ем

а
ч

к
и
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и
к

 

М
а
т
р

м
а
т
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к

а
 

о
л

и
м

п
и
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Д
М

С
 

„
К

ен
г
у
р

“
 2

0
1
8
. 

С
п

о
р

т
ск

е 
и

г
р

е 

м
л

а
д

и
х
 

М
а
л

е 

о
л

и
м

п
и

јс
к

е 

и
г
р

е 

Ш
к

о
л

ск
о

 

Учешће 15 5     102    23 12 9  14  

 

 

 

276  

Пролаз 12 5     56    18 5 5  3 

 

 

 

 1  

О
п

ш
т
и

н
ск

о
 

Учешће 14 4 10 1 1  52   
3 

екипе 
18 5 17 12 2 

 

4 

 

5  8 

Пролаз 3 3 3 1 -  16   
3 

екипе 
5 1 2 5 1 1 5  2 

1. награда - - - - -  -   3 - - - - - 1 -  1 

2. награда 2 - - - -  3   - 1 1 3 - - - -  1 

3. награда 1 3 - 1 -  4   - 4 2 3 1 1 - 1  
1 + 

1(ек) 

Похвала - - - - -  10   - - - - - - - -  - 



 

 

 199 

О
к

р
у
ж

н
о
 

Учешће 4 3 3 1 - - 16   
3 

екипе 
5 1 2 5 1 1 2  2 

Пролаз - - - - - - 1   - - 1 - - - 1 1  1 

1. награда - - - - - - 2   - - 1 - - - 1 -  1 

2. награда - - - - - - -   - - - - - - - 1  - 

3. награда 3 - - - - - 5   3 - - 1 - 1 - -  - 

Похвала - - - - - - 3   - - - - 1 - - -  - 

Д
р

ж
а
в

н
о
 

Учешће - - - - - 5 (ек) 1 114 1 ек - - 1 - - - 1 1 1 1 

1. награда - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

2. награда - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. награда - - - - - 
1 + 1 

(ек) 
- - - - - - - - - - - - - 

Похвала - - - - - 1 - 10 - - - 1 - - - - - - - 
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18. ПРИЛОГ 
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