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1. Управљање и руковођење Школом 

1.1. Школски одбор 

У школској 2018/2019. години чланови Школског одбора Основне школе „Нада 

Пурић“ до 31. 5. 2019. године 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. Од 31. 5. 2019. године изабрани су 

нови представници запослених: Јован Новитовић, Милован Лековић и Јасмина 

Стојановић. Уместо Славице Павловић, представника локалне самоуправе, изабран је 

Бојан Селаковић, и то 28. 6. 2019. године. 

У току школске 2018/2019. године одржано је девет седница Школског одбора: 

14. 9. 2018.  Одржана је прва седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 6. 8. 2018. године. 2. Усвајање Извештаја о 

остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 2017/2018. годину. 3. Доношење 

Годишњег плана Школе за школску 2018/2019. годину. 4. Извештај директора о свом 

раду и раду Школе за школску 2017/2018. годину. 5. Развојни план Основне школе 

„Нада Пурић“ у Ваљеву. 6. Правилник у организацији и систематизацији послова у 

Основној школи „Нада Пурић“ у Ваљеву. 

12. 10. 2018.  Одржана је друга седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 14. 9. 2018. године. 2. Закључивање 

уговора о међусобним правима и обавезама директора Основне школе „Нада Пурић“ у 

Ваљеву. 3. Обавештење о представци непознатог субјекта – родитеља ученика, поводом 

које је просветни инспектор Гордана Матић извршила инспекцијски надзор у Основној 

школи „Нада Пурић“ у Ваљеву дана 22. 8. 2018. године. 

22. 10. 2018.  Одржана је трећа седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 12. 10. 2018. године. 2. Доношење измена 

финансијског плана за 2018. годину. 

10. 1. 2019.  Одржана је четврта седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 22. 10. 2018. године. 2. Доношење 

финансијског плана за 2019. годину. 3. Доношење одлуке о образовању комисије за 

попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2018. године. 

30. 1. 2019.  Одржана је пета седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 10. 1. 2019. године. 2. Усвајање Извештаја о 

попису основних средстава, потраживања и обавеза за 2018. годину. 3. Доношење 

плана јавних набавки Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2019. годину. 

25. 2. 2019. – Одржана је шеста седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 31. 1. 2019. године. 2. Усвајање Извештаја о 

пословању и годишњег обрачуна Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву за 2018. 

годину. 3. Верификација Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву. 4. Извештај о успеху 

и владању у Школи на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године. 5. 

Извештај директора Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву о свом раду и раду Школе 

на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године. 

14. 3. 2019. – Одржана је седма седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 25. 2. 2019. године. 2. Усклађивање радно – 

правног статуса директора са одредбама Закона о основама система образовања о 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018. и 10/2019). 
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19. 3. 2019. – Одржана је осма седница Школског одбора, са следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са седнице од 14. 3. 2019. године. 2. Доношење одлуке о 

издавању дела школског дворишта у закуп. 3. Доношење правилника о евидентирању и 

праћењу друштвено – корисног, односно хуманитарног рада ученика и извештавање о 

његовим ефектима. 

13. 6. 2019. – Одржана је девета седница Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са седнице од 19. 3. 2019. године. 2. Верификација 

мандата члановима Школског одбора Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву. 3. Избор 

председника Школског одбора Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву. 4. Избор 

заменика председника Школског одбора Основне школе „Нада Пурић“ у Ваљеву. 5. 

Обавештење о уџбеницима који ће се користити у Основној школи „Нада Пурић“ у 

Ваљеву у школској 2019/2020. години. 

1.2. Директор 

1.2.1. Период од септембра 2018. године до фебруара 2019. 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 

2018/2019. 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 2018/2019. годину. Проширена је норма са 

50% наставнику информатике Николи Рајевцу и извршено преузимање из Економске 

школе Гордане Нешић, професора немачког језика, 22%. 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, дефектолог, 100%, Катарина Живковић, професор 

немачког језика, 55%,  Милован Лековић, саобраћајни инжењер на радном месту 

наставника физике, 90%, Јелена Лазаревић  на радном месту наставника математике, 

66%, Слађана Ранковић, професор српског језика на радном месту библиотекар, 50%, 

Саша Перић, професор историје, 5%, 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 28. 8. 

2018. 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 Зимске сусрете учитеља, 

презентације уџбеника, радионице у оквиру Читалачког маратона, Крос РТС-а, Светски 

дан књиге, Језичку приредбу, концерт харфе. 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 предшколце Града Ваљева (сваке среде у 18.00 часова), трибину у 

Основној школи „Андра Савчић“, коју је реализовао логопед Школе, Светлана Матић. 
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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: две камере, четири рефлектора, један лап-топ, 

два пара звучника, три штампача, два ЦД плејера, два гола, намештај за две учионице 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 и контролисао тендерску документацију за бетонирање стаза у 

унутрашњем дворишту,хобловање паркета у три просторије у школи, кречење западног 

зида фискултурне сале, израду завршног рачуна, израду нацрта предлога Републичког 

финансијског плана и општинског финансијског плана за период 2018/2019. 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 (13 часова) и присуствовао Тематском дану (реализовано је два) и 

Амбијенталној настави  и угледним часовима (реализовано је четири часа). 

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 семинаре за стручно усавршавање наставника у Школи „Образујмо и 

васпитајмо децу-ученике да чувају животну средину“, „Даровитост у предшколској 

установи и школи – препознавање и подршка“ и „Даровито дете у разреду – од 

скривеног талента до ИОП-а 3“ и организовао одлазак наставника на стручно 

усавршавање ван школе, на семинаре: „Учење о ратовима 90-тих на простору бивше 

Југославије“, „Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави 

предмета историја“, Стандарди и нормативи у логопедској пракси“, „Пут књиге у 

школској библиотеци“, „Ел систем – образовање за 21. Век – музичко“, „Рана 

интервенција у логопедској пракси“, „Додатна настава математике и математичка 

такмичења у млађим разредима основне школе“, „Први регионални скуп инструктора 

АУН програма“, „Музичка уметност – интегрални део културе у предшколском 

васпитању и образовању“, „Дигитална учионица, дигитално компетентан наставник – 

увођење е-дневника“ и „Зимски сусрети учитеља“.  Информисао је све интересне групе 

у Школи о свим важним сегментима рада и живота у Школи. Организовао 

представљање е-дневника образовно-васпитног рада. 

Обављао је индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима и 

родитељима. Реализовао је осам 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 шестог 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 пројеката: „У парк крочи, у причу ускочи“,  „Покренимо 

нашу децу“, за ученике  од првог до четвртог разреда, током целе школске године, 

„Always едукативни програм“, „Богаћење библиотечког фонда школских библиотека 

основних школа на територији Републике Србије“, „Набавка бесплатних уџбеника и 

других наставних средстава“, „Селфи – инструмент за самовредновање и процену 

дигиталних капацитета школе“, „Не прљај. Немаш изговор!“, „City Walk“, „Заштићена 

подручја за природу и људе“, „AIESEC језичке радионице“, „2000 дигиталних 

учионица“. 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“,  „Безбедност у саобраћају“, „Права деце кроз призму 

заштитника грађана“, ,,Миграција знања“, „Безбедност у саобраћају“, „Правилна 

исхрана“, „Школа да, дрога не“, „Здрави стилови живота“, „Пубертет“, „Болести 

зависности“, „Ћутљива већина“, „Како да порастемо здрави и снажни“, „Када упознаш, 

заволећеш Ваљево“. 

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. Организовао је штампање 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 

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 
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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 (шест), Стручног већа млађих разреда (дванаест), 

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

парламента (четири), школских тимова: 

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

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

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

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

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

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

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

орјентацију ученика (седам), Тим за стручно усавршавање (девет), Тим за праћење 

Школског програма (десет). 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.  

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.; 

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 безбедности 

саобраћаја на путевима града Ваљева од 2014. године); Основним и средњим школама; 

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 
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(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 књига за 

библиотеку, десет лопти, кречење фискултурне сале). 

1.2.2. Период од фебруара 2019. године до септембра 2019. 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.  

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. 

Пратио је и организовао Зимске сусрете учитеља, презентације уџбеника, 

радионице у оквиру Читалачког маратона, Крос РТС-а, Светски дан књиге, Језичку 

приредбу, концерт харфе. 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 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: две камере, четири рефлектора, један лап-топ, 

два пара звучника, три штампача, два ЦД плејера, два гола, намештај за две учионице 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 и контролисао тендерску документацију за бетонирање стаза у 

унутрашњем дворишту,хобловање паркета у три просторије у школи, кречење западног 

зида фискултурне сале, израду завршног рачуна, израду нацрта предлога Републичког 

финансијског плана и општинског финансијског плана за период 2018/2019. године. 

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

посетио редовне часове у циљу праћења квалитета и подстицања реализације што 
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ефикасније наставе (13 часова) и присуствовао Тематском дану (реализовано је два) и 

Амбијенталној настави  и угледним часовима (реализовано је четири часа). 

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 семинаре за стручно усавршавање наставника у Школи „Образујмо и 

васпитајмо децу-ученике да чувају животну средину“, „Даровитост у предшколској 

установи и школи – препознавање и подршка“ и „Даровито дете у разреду – од 

скривеног талента до ИОП-а 3“ и организовао одлазак наставника на стручно 

усавршавање ван школе, на семинаре: „Учење о ратовима 90-тих на простору бивше 

Југославије“, „Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави 

предмета историја“, Стандарди и нормативи у логопедској пракси“, „Пут књиге у 

школској библиотеци“, „Ел систем – образовање за 21. Век – музичко“, „Рана 

интервенција у логопедској пракси“, „Додатна настава математике и математичка 

такмичења у млађим разредима основне школе“, „Први регионални скуп инструктора 

АУН програма“, „Музичка уметност – интегрални део културе у предшколском 

васпитању и образовању“, „Дигитална учионица, дигитално компетентан наставник – 

увођење е-дневника“ и „Зимски сусрети учитеља“.  Информисао је све интересне групе 

у Школи о свим важним сегментима рада и живота у Школи. Организовао 

представљање е-дневника образовно-васпитног рада. 

Обављао је индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима и 

родитељима. Реализовао је осам 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 

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 шестог 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 пројеката: „У парк крочи, у причу ускочи“,  „Покренимо 

нашу децу“, за ученике  од првог до четвртог разреда, током целе школске године, 

„Always едукативни програм“, „Богаћење библиотечког фонда школских библиотека 

основних школа на територији Републике Србије“, „Набавка бесплатних уџбеника и 

других наставних средстава“, „Селфи – инструмент за самовредновање и процену 

дигиталних капацитета школе“, „Не прљај. Немаш изговор!“, „City Walk“, „Заштићена 

подручја за природу и људе“, „AIESEC језичке радионице“, „2000 дигиталних 
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учионица“. 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“,  „Безбедност у саобраћају“, „Права деце кроз призму 

заштитника грађана“, ,,Миграција знања“, „Безбедност у саобраћају“, „Правилна 

исхрана“, „Школа да, дрога не“, „Здрави стилови живота“, „Пубертет“, „Болести 

зависности“, „Ћутљива већина“, „Како да порастемо здрави и снажни“, „Када упознаш, 

заволећеш Ваљево“. 

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. Организовао је штампање 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 

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 (шест), Стручног већа млађих разреда (дванаест), 

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

парламента (четири), школских тимова: 
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Тим за планирање развоја Школе (десет), Тим за самовредновање (десет), Тим за 

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

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

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

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

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

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

орјентацију ученика (седам), Тим за стручно усавршавање (девет), Тим за праћење 

Школског програма (десет). 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.  

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.; 

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 безбедности 

саобраћаја на путевима града Ваљева од 2014. године); Основним и средњим школама; 

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 књига за 

библиотеку, десет лопти, кречење фискултурне сале). 
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1.3. Педагошки колегијум 

 Педагошки колегијум за протеклу школску 2018/2019. годину чинили су: 

Савковић Ана – руководилац Педагошког колегијума, Милић Зорица – стручни 

сарадник, Матић Светлана – стручни сарадник, Вујић Ивана – Стручно веће старијих 

разреда, Миловановић Милена – Стручно веће млађих разреда, Вуковић Марија – 

Стручно веће природних наука, Тодоровић Биљана – Стручно веће вештина, Живковић 

Катарина – Стручно веће друштвених наука и  Павловић Јелена – Стручно веће 

дефектолога. 

 Током школске 2018/2019. године одржано је 10 састанака Педагошког 

колегијума. После сваког класификационог периода чланови Педагошког колегијума 

анализирали су  успех и владање ученика и реализоване активности предвиђене 

Планом и програмом рада Школе. Анализиран је постигнут успех ученика, 

евидентирани су ученици са слабим оценима, као и ученици који изостају са наставе. 

Након консултације са одељењским старешинама  и педагошко-психолошком службом 

усвојен је начин рада са наведеним ученицима уз уважавање индивидуалних 

карактеристика ученика.  

 У складу са Годишњим планом рада, са циљем усаглашавања критеријума 

оцењивања и прилагођавања рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

реализоване су многобројне посете часовима.  

Руководилац Тима за инклузивно образовање је извештавао о постигнућима 

ученика који се образују по ИОП-у процењујући степен остварености исхода 

дефинисаних у оквиру ИОП-а.  

Одржани су састанци директора, стручног сарадника, одељењског старешине и 

родитеља ученика који наставне садржаје усваја по ИОП-у. Свако је изнео своје 

мишљење о напредовању ученика током школске године. Педагог и ИОП Тим урадили 

су мишљења за ученике који раде по ИОП-у, а уписују средњу школу.  

Учешће ученика на такмичењима, освајање медаља, похвала и захвалница 

пропратили смо кроз „Предивне новости”. Подржано је укључивање ученика у рад 

школских секција и иницирање хуманитарних и других акција ученика.  

Предметни наставници су држали припремну наставу за полагање завршног 

испита. По завршеткупробног пријемног испита извршена је анализа истог. Потом је 

одржан родитељски састанак на коме су резултати  презентовани.  

Ове школске године, као и претходне, одржани су сви планирани Општи 

тематски родитељски састанци на којима су присутни имали могућност да чују 

предавање стручних лица о актуелним темама битним за васпитање и образовање 

ученика. Овај вид подршке ће се у будуће реализовати сваке школске године.  

Акценат је стављен на стручно усавршавање наставника које се одвија путем 

угледних часова, предавања, узајмних посета часовима, семинара, самосталног 

усавршавања наставника путем интернета, стручне литературе и стручних часописа. 
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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 понедељак, 3. 9. 2018. године, а 

завршило се у четвртак, 31. 1. 2019. године. Друго полугодиште почело је у понедељак, 

18. 2. 2019. године, а завршило се у петак, 14. 6. 2019. године, а за ученике VIII разреда 

у петак, 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 петак, 9. 11. 2017. године, а завршио се у понедељак, 12. 11. 

2018. године. Зимски распуст је имао два дела. Први део зимског распуста почео је у 

четвртак, 3. 1. 2019. године, а завршио се у уторак, 8. 1. 2019. године. Други део 

зимског распуста почео је у петак, 1. 2. 2019. године, а завршио се у четвртак, 14. 2. 

2019. године. Пролећни распуст почео је у уторак, 30. 4. 2019. године, а завршио се у 

петак, 3. 5. 2019. године. За ученике од I до VII разреда, летњи распуст је почео у 

понедељак, 17. јуна 2019. године, а завршио се у петак, 30. августа 2019. године. За 

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

се у петак, 30. августа 2019. године. 

 У среду, 14. новембра 2018. године, били су реализовани часови од петка, а у 

четвртак, 15. априла 2019. године, били су такође реализовани часови од петка. 

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

обављена је у петак, 28. 6. 2019. године.  

У Школи су се празновали следећи државни и верски празници: 

– 21. 10. 2018. године, Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 

– 8. 11. 2018. године, Дан просветних радника; 

– 11. 11. 2018. године, Дан примирја у Првом светском рату; 

– 1 – 2. 1. 2019. године, Нова година;  

– 7. 1. 2019. године, Божић; 

– 27. 1. 2019. године, Дан Светог Саве; 

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

– 21. 3. 2019. године, Дан Школе; 

– 22. 4. 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату; 

– 26 – 29. 4. 2019. године, васкршњи празници (од Великог петка, закључно са другим 

даном Васкрса); 

– 1 – 2. 5. 2019. године, Међународни дан рада; 

– 28. 6. 2019. године, Видовдан. 

Квалификациони периоди били су: 

– Прва квалификација – 14. 11. 2018. године. 

– Трећа квалификација – 11. 4. 2019. 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.      

  



 19 

2.2. Број одељења и ученика 

2.2.1. Број ученика у редовним одељењима 

Свега ученика I – VIII разреда: 518 

2.2.2. Број ученика у одељењима за ученике са посебним потребама 

 

Разред и одељење Број девојчица Број дечака Укупно 
Одељењски старешина 

(дефектолог) 

I, III, IV 1 4 5 Немања Аћимовић 

II, III, IV 2 3 5 Јасна Мирковић 

V, VII 2 3 5 Јелена Павловић 

VI 4 0 4 Горанка Калембер Лучић 

VII 3 1 4 Милкица Марјановић 

VIII 3 2 5 
Митра Минић / Сандра 

Лазаревић 

Свега I – VIII 15 13 28  

Свега ученика у школској 2018/2019. години: 546 

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 9 12 21 V1 11 8 19 

I2 9 11 20 V2 11 7 18 

I3 9 15 24 V3 10 9 19 

Укупно I 27 38 65 Укупно V 32 24 56 

II1 10 12 22 VI1 5 15 20 

II2 11 11 22 VI2 10 12 22 

II3 9 12 21 VI3 7 14 21 

Укупно II 30 35 65 Укупно VI 22 41 63 

III1 10 13 23 VII1 12 9 21 

III2 10 10 20 VII2 13 9 22 

III3 9 13 22 VII3 9 9 18 

Укупно III 29 36 65 
Укупно 

VII 
34 27 61 

IV1 10 12 22 VIII1 16 10 26 

IV2 9 14 23 VIII2 10 12 22 

IV3 8 15 23 VIII3 15 12 27 

Укупно IV 27 41 68 
Укупно 

VIII 
41 34 75 

Свега I – IV 113 150 263 
Свега: V – 

VIII 
129 126 255 
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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 
24 Да 31 100 0 

2.3.2. Наставни кадар 

                                                
1 Отишла у пензију у априлу 2019. године. На њеном месту до краја школске године била је ангажована 

Јована Ћебић. 
2 На породиљском боловању. Мења је Марија Јанковић. 

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 29 Да 29 100 0 

2. Драгана Кузмановић1 VII разр. настава 23 Да 25 100 0 

3. Новка Мосуровић Андрић VII разр. настава 37 Да 37 100 0 

4. Јасмина Стојановић VII разр. настава 26 Да 26 100 0 

5. Милена Миловановић VII разр. настава 33 Да 33 100 0 

6. Светлана Арсић VII разр. настава 26 Да 26 100 0 

7. Јелена Димитријевић VII разр. настава 21 Да 21 100 0 

8. Весна Андрић VII разр. настава 29 Да 29 100 0 

9. Славица Глишовић VII разр. настава 25 Да 25 100 0 

10. Виолета Кењић VII разр. настава 31 Да 31 100 0 

11. Марина Ковачевић2 VII разр. настава 12 Да 19 100 0 

12. Марија Јанковић VII разр. настава 7 Да 7 100 0 

13. Тања Селаковић VII разр. настава 9 Не 18 100 0 

14. Биљана Сеничић VII разр. настава 29 Да 29 100 0 

15. Мирјана Беговић VII разр. настава 17 Да 17 100 0 

16. Јован Новитовић VI вер. настава 7 Не 7 100 0 

17. Рајна Бранковић VII српски језик 31 Да 34 100 0 

18. Љиљана Павловић VII српски језик 34 Да 34 100 0 

19. Мирјана Смолoвић VII српски језик 11 Да 11 100 0 

20. Јасмина Радановић VII енг. језик 38 Да 38 100 0 

21. Вања Анђелковић VII енг. језик 20 Да 20 100 0 

22. Сузана Јаневска VII енг. језик 18 Да 21 60 40 

23. Биљана Тодоровић VII муз. култура 26 Да 26 75 25 

24. Мирjaна Лукић VI лик. култура 30 Да 30 100 0 

25. Милосав Милић VII географија 29 Да 29 100 0 

26. Љубомир Радовић VII географија 11 Не 11 5 95 

27. Зорица Томић VII историја 27 Да 27 100 0 

28. Саша Перић VII историја 5  5 5 95 

29. Милован Лековић VII физика 12 Да 12 75 25 
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2.3.3. Стручни сарадници 

2.3.4. Педагошки асистент 

                                                
3 Отишла у пензију у марту 2019. године. На њеном месту до краја школске године била је ангажована 

Сандра Лазаревић. 
4 На породиљском боловању. Мењала је Виолета Савић, која је такође отишла на породиљско боловање, 

па је њу заменила Јелена Павловић 

30. Maja Станковић VII математика 13 Да 15 100 0 

31. Јелена Лазаревић VII математика` 5 Не 5 100 0 

32. Марија Вуковић VII математика 3 Не 3 100 0 

33. Радмила Ђуровић VII биологија 30 Да 30 100 0 

34. Марија Аничић VII биологија 7 Да 7 10 90 

35. Зорица Табић VI биологија 30 Да 35 10 90 

36. Татјана Дамњановић VII ТИО 1 Не 3 10 0 

37. Небојша Тодоровић VII ТИО 15 Да 24 100 0 

38. Никола Рајевац VII информатика 10 Да 13 50 50 

39. Бранка Старчевић VII хемија 17 Да 27 65 35 

40. Весна Ивановић VII физичко вас. 25 Да 25 100 0 

41. Бранко Јовановић VII физичко вас. 29 Да 29 100 0 

42. Оливера Продановић VII шпан. језик 15 Не 18 70 0 

43. Душица Рајевац VII нем. језик 25 Да 25 22 78 

44. Ивана Вујић VII нем. језик 16 Да 16 22 78 

45. Катарина Живковић VII нем. језик 6 Не 6 44 56 

46. Гордана Нешић VII нем. језик 29 Да 29 22 78 

47. Митра Минић3 VII дефектолог 41 Да 41 100 0 

48. Сандра Лазаревић VII дефектолог  Не 2 100 0 

49. Горанка Калембер Лучић VII дефектолог 32 Да 32 100 0 

50. Јасна Мирковић VII дефектолог 18 Да 18 100 0 

51. Милкица Марјановић VII дефектолог 10 Да 10 100 0 

52. Неда Аћимовић4 VII дефектолог 4 Не 4 100 0 

53. Валентина Савић VII дефектолог 12 Не 15 100 0 

54. Јелена Павловић VII дефектолог 2 Не 2 100 0 

55. Немања Аћимовић VII дефектолог 1 Не 5 100 0 

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 38 Да 38 100 0 

2. Светлана Матић VII логопед 28 Да 28 100 0 

3. Слађана Ранковић VII библиотекар 2,5 Не 2,5 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 10 - 15 100 0 
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2.3.5. Административно-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. Лела Петровић VII секретар 23 Да 23 100 0 

2. Бранка Витошевић VI шеф рачунов. 6 - 12 100 0 

3. Љиљана Каменица IV благајник 19 - 37 100 0 

2.3.6. 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 23 - 41 100 0 

2. Гордана Косић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
28 - 31 100 0 

3. Даница Лукић 
основна 

школа 
сервирка 24 - 30 100 0 

4. Славица Поповић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
13 - 23 100 0 

5. Владимир Пунош 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
19 - 19 100 0 

6. Зоран Вукојевић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
16 - 38 100 0 

7. Милада Веселиновић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
2 - 8 100 0 

8. Милада Бојичић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
30 - 31 100 0 

9. Стана Марковић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
8 - 8 100 0 

10. Славољуб Томашевић 
основна 

школа 

помоћни 

радник 
11 - 24 100 0 
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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 2018/2019. 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 

ученика; заштитом ученика и превенцијом насиља; похваљивањем и награђивањем 

успешних ученика и наставника.  

Планирани број седница Наставничког већа релизован је кроз успешан рад 

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

самовредновање; стручно усавршавање наставника; културну и јавну делатност Школе; 

излете и посете; подршку талентованим ученицима; уређење школског простора; 

заштиту ученика од свих облика насиља; подршку ромској деци; инклузивно 

образовање; промоцију Школе и уређење сајта Школе; новопридошле наставнике и 

ученике. 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, праћењу успеха ученика, безбедности 

ученика на интернету, заштити ученика од психоактивних супстанци и стручном 

усавршавању наставника. 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. У циљу спречавања и што 

успешнијег решавања насилних ситуација, рад одељењске заједнице увезан је са 

појечаним активностима школског психолога и родтељима ученика. 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. 

 Као и током претходних школских година, у токи школске 2018/2019. године 

запослени су велику пажњу посветили стручном усавршавању, како у установи, тако и 

ван установе, а са циљем унапређивање процеса наставе. Неки од видова стручног 

усавршавања били су: реализације угледних часова и тематских дана; презентације 

нових уџбеника; предавања и трибине за родитеље ученика; 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. У току ове школске године настављена је успешна сарадња 
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са родитељима будићих ученика I разреда и са одитељима ученика 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 бави током сваке школске 

године. Школа негује утврђену праксу у организацији рада у Школе, пре свега у 

дежурству наставника и Правилнику о понашању за време часова. Обезбеђује се 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. Спроведи се одлука о дежурству наставника у супротној смени, у својсву 

главног дежурног у смени. Поред безбедности ученика у Школи, Веће се бавило и 

организацијом прдавања за родитеље, ученике и наставнике, која су за тему имала и 

безбедност ученика на интернету. 

 Један од значајних циљева Школског развојног плана је решавање ургентних 

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

Школа налази. Већ дуги низ година ради се на повећању броја 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 ученика и запослених Школе, израда 

промотивних материјала за будуће прваке, организовање бесплатних радионица за 

предшколце, учешће у пројектима и акцијама 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; 

 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; осмишљена је Табла за најуспешније ученике и кутак за Ученике 

генерације; 

 унапређивање и обогаћивање програма за ученике у инклузивном образовању и 

ученике којима је потребна додатна подршка. 

 Наставни радници учествовали су у осмишљавању и реализацији 26 креативних 

радионица за предшколце Града, које су организоване од 10. 10. 2018. године до 15. 5. 

2019. 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, 
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опремање, предавања и реализацију систематских прегледа ученика, 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. 

 У току школске 2018/2019. године одржано је 13 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; 

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

– организовање пројектне наставе за ученике млађих разреда – „Кад упознаш, 

заволећеш”; 

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

занемаривања; 

 разматрање новог Правилника о стандардима квалитета рада установе; 

 предавање Светлане Матић, логопеда Школе, о аузизму и стањима сличним аутизму; 

 предавање о насиљу на друштвеним мрежама, аутора Рада Јекића; 

 реализација прославе школске славе Светог Саве; додела Светосавских похвала 

запосленима; 

 реализација прославе Дана Школе; припрема школског листа „Наш глас”; 

 реализација такмичења и анализа постигнутих резултата; 

 одабит и усвајање листе нових уџбеника за I и V разред и II и VI разред; 

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

 избор Ученика генерације и Спортисте генерације; 

 предлог, усвајање предлога и реализација доделе Вукових диплома, посебних 

диплома и похвала Школе ученицима VIII разреда; 

 реализација успеха и постигнућа наставника Школе; 

 поделе разредног старешинства за наредну школску годину; 

 припрема Наставног плана и програма за школску 2019/2020. годину; 

 припреме за реализацију Пробног завршног и Завршног испита за школску 2019/2020. 

годину; 

 одабир чланова Школског одбора из редова запослених школе; 

 организовање хуманитарних акција у Школи; 

 припремање и прикупљање потребне документације за упис ученика у I разреда; 

процедура електронскг прикупљања докумената потребне за упис ученика у I разред; 

 организација почетка нове школске године и пријема ученика I разреда. 

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). 
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 Радом Већа je руководила Милена Миловановић, 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 

такмичењима и ликовним и литерарним конкурсима, учешће просветних радника на 

конкурсима ЗУОВ-а. У школској 2018/2019. години одржано је осам седница Стручног 

већа за разредну наставу.  

 Стручно веће за разредну наставу je обављало 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; 
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– 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; 

– 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 2018/2019. години своје 

програмске задатке реализовало у следећем саставу: Катарина Живковић, професор 

немачког 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, Јасмина Радановић, 

професор енглеског 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 
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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. 

Током целе школске године су организоване 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 2018/2019. године, реализоване су следеће активности: 

 17. септембра 2018. су ученици разреда VII3 заједно са наставницама Зорицом Томић 

и Љиљаном Павловић посетили Народни музеј у Ваљеву. Поред историјских чињеница 

и датума из Првог светског рата, ученици су се упознали са значајем Ваљевске 

болнице, као и са разним хуманитарним организацијама и појединцима који су 

боравили у то време у овом граду; 

 26. септембра 2018. се одржава Европски дан језика. Поводом овог дана одржане су 

разне манифестације на Институту Сервантес, Гетеовом институту, као и у Француском 

културном центру. Наставнице немачког језика Душица Рајевац, Ивана Вујић и 

Катарина Живковић присуствовале су креативним радионицама; 

 3. октобра 2018. су ученици разреда VIII разреда заједно са наставницима Милосавом 

Милићем, Весном Ивановић, Љиљаном Павловић и Оливером Продановић посетили 

Бранковину и чувени Бранковачки вис, као и споменик устаничким четама ваљевске 

нахије. Излет је био организован у оквиру Дечије недеље под слоганом: „Немој да 

гуглаш, иди видиˮ. У оквиру Дечије недеље су наставнице немачког језика Душица 

Рајевац, Ивана Вујић и Катарина Живковић одржале креативне радионице за шести и 

осми разред под називом „Spielerisch lernenˮ; 

 8. октобра 2018. су ученици VII и VIII разреда који похађају грађанско васпитање, као 

и чланови Ученичког парламента, учествовали у креативној радионици „У туђим 

ципеламаˮ. Радионицу је организовало Друштво за церебралну парализу Ваљево на 

платоу Центра за културу. Ученици су се дружили са члановима Друштва, пробали да 

користе помагала која и деца са посебним потребама користе и схватили да није баш 

лако кретати се и прелазити препреке са којима се они свакодневно сусрећу. Ученици 

су били у пратњи наставнице шпанског језика, Оливере Продановић; 

 23. октобра 2018. су ученици Школе заједно са наставницима Весном Ивановић, 

Оливером Продановић, Мирјаном Смоловић и Слађаном Ранковић посетили Сајам 

књига у Београду; 

 13. новембра 2018. ученици наше Школе су заједно са директорком Аном Савковић и 

наставницама немачког језика Иваном Вујић и Катарином Живковић, присуствовали 

отварању изложбе „Густав Климт – претеча модернеˮ у Техничкој школи. Изложбу 

поводом 100 година од смрти најпознатијег аустријског сликара Густава Климта 

организовала је у сарадњи са Аустријским културним форумом из Београда професока 

немачког језика Душица Рајевац. Изложба се састоји од 15 форекс панела са текстом на 

српском и немачком језику, на којима су, уз многобројне репродукције и документарне 

фотографије, приказане најважније прекретнице на Климтовом сликарском путу, као и 

важни тренуци у његовом приватном животу. Климт је кроз своја дела понудио одговор 

на питања о смислу људског постојања  спасење човечанства кроз јединствену снагу 
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уметности и љубави. Уметност нас уводи у сферу идеалног, јединог места где можемо 

пронаћи чисту радост и испуњење; 

 16. новембра 2018. је Ученички парламент организовао радионицу „Толеранција и јаˮ 

поводом Међународног дана толеранције; 

 7. децембра 2018. су наставнице Ивана Вујић и Душица Рајевац похађале семинар на 

Гетеовом институту „Поп и рок музика у настави немачког језикаˮ; 

 Катарина Живковић, наставница немачког језика, прошла је онлајн обуку за примену 

стандарда за страни језик у основној школи. Обука је почела крајем новембра, а 

завршила се 31. децембра; 

 10. децембра 2018. је обележен Дан људских права. Ученици Школе су заједно са 

својом наставницом енглеског језика и грађанског васпитања, Сузаном Јаневском, 

израдили пано на ову тему; 

 24. децембра 2018. су у нашој Школи гостовали ђаци Љишке гимназије са представом 

„Сумњиво лицеˮ, на немачком језику; 

 28. децембра 2018. је одржан Божићни квиз на немачком, шпанском и енглеском 

језику. Квиз је садржао питања везана за обичаје и културу народа са ових говорних 

подручја; 

 27. јануара 2019. свечано је прослављена школска слава Свети Сава; пригодну 

приредбу је припремио Јован Новитовић, вероучитељ заједно са наставницама српског 

језика, Мирјаном Смоловић и Љиљаном Павловић; 

 24. марта 2019. свечано је обележен Дан школе пригодном приредбом; 

 6. априла 2019. је наставница историје, Зорица Томић, присуствовала семинару 

„Кључни појмови као инструмент у остваривању исхода учењаˮ; 

 25. и 26. маја 2019. наставница историје, Зорица Томић, присуствовала семинару 

„Учење о ратовима 90-тих на просторима бивше Југославијеˮ; 

 31. маја 2019. су наставнице немачког језика Ивана Вујић и Катарина Живковић 

присуствовале радионицама на Гетеовом институту „Lernen mit Geschichtenˮ; 

 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; 

12. и 13. априла 2019. је обављено 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 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; 

 7. јуна 2019. Гордана Нешић и Катарина Живковић, наставнице немачког језика, 

припремиле су и са својим ученицима одржале приредбу на немачком језику; 

 14. јуна 2019. наставнице немачког језика организовале су такмичење за ученике VI 

разреда, будући да на државном нивоу постоји такмичење само за ученике VIII разреда; 

ученицима су уручене дипломе и пригодни поклони; 

 од 17. до 19. јуна 2018. у просторијама Школе одржан је Завршни испит за ученике 

VIII разреда; 

 од 20. до 23. јуна 2019. наставница немачког језика, Катарина Живковић, похађала је 

семинар у Сомбору „Theaterpädagogikˮ. 
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Такмичења 

Из свих области друштвених наука у току фебруара су одржана школска 

такмичења. 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 

Општинско такмичење из српског језика се одржало 16. марта 2019. Из V 

разреда су учествовале Ана Вилотијевић, Нађа Косић и Анђела Анђелковић. Из VI 

разреда учешће су узеле Ирина Ђурић, Душица Јовановић, Марија Младеновић, Лука 

Протић и Мина Филиповић. Директан пласман су имале Оливера Филиповић и 

Валентина Вукомановић. 

На Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе учествовале су 

Нађа Kосић V1, Валентина Вукомановић VIII1 и Оливера Филиповић VIII2. Оливера је 

освојила треће место. Нико се није пласирао на републичко. 

Књижевна олимпијада 

Општинско такмичење – Књижевна олимпијада је одржано 3. марта 2019. На 

Окружном такмичењу Kњижевна олимпијада (30. 3. 2019) учествовале су Сара 

Живановић, која је освојила треће место и Миљана Давидовић, која је освојила друго 

место. Обе су ученице VIII разреда. 

Страни језици 

Општинско такмичење из немачког језика је одржано 24. фебруара 2019. у ОШ 

„Владика Николај Велимировићˮ. На Окружно такмичење се пласирала само Тијана 

Тодорчевић VIII3, која је касније учествовала и на републичком такмичењу 19. маја. На 

Општинском и Окружном такмичењу освојила је треће место. 

Општинско такмичење из шпанског језика је одржано 24. фебруара 2019. 

Учествовао је само Димитрије Милошевић, који се пласирао даље на Окружно, али ту 

није освојио једно од прва три места. Димитрије је учествовао и на Општинском 

такмичењу из енглеског језика, одржаном 23. фебруара 2019, али није се пласирао 

даље. 

Историја 

Окружно такмичење из историје је одржано 7. априла 2019. Нашу Школу су 

представљали Предраг Планић VII2  и Срђан Радовановић VI1, али нису се пласирали 

даље. 

Географија 

Општинско такмичење из географије одржано је 10. марта 2019. године у „Првој 

основној школи”. Школу су представљала четири ученика: Предраг Планић VII2, Нађа 

Богдановић VII2, Ђорђе Радовановић VII3 и Владимир Андрић VII2. На Окружно 

такмичење пласирали су се Предраг Планић, који је заузео II место, и Нађа Богдановић, 

која је заузела III место. На Окружном такмичењу, које је одржано 14. априла 2019. 

године у „Првој основној школи” учествовао је ученик Предраг Планић, који је заузео 

III место, али није остварио даљи пласман. 
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3.4.2. Стручно већe природних наука 

 Стручно веће природних наука су чинили: Радмила Ђуровић (професор 

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

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

Станковић (професор математике), Јелена Лазаревић (професор математике и 

информатике и рачунарства), Марија Вуковић (професор математике и руководилац 

Већа), Никола Рајевац (професор информатике и рачунарства), Небојша Тодоровић 

(професор технике и технолигије и техничког и информатичког образовања), Татјана 

Дамњановић (професор технике и технологије). 

 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: 

– 7. септембар 2018. 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. 

– 12. октобар 2018. године –  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. 

– 16. новембар 2018. 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 стручном усавршавању. 

– 25. децембар 2018. године – Извештај са Сајма науке; договор о припреми ученика за 

такмичења и организацији школских такмичења. 

– 25. јануар 2019. године – Разматрање рада и успеха на полугодишту; допунска 

настава; такмичења. 

– 27. фебруар 2019. године – Анализа посећености часова допунске наставе; припрема 

ученика за такмичења; такмичења. 

– 25. март 2019. године – Реализација плана и програма (редовне, додатне и допунске 

наставе); анализа успеха на трећем класификационом периоду; резултати одржаних 

такмичења. 

– 23. април 2019. године – Резултати одржаних такмичења; анализа пробног завршног 

испита ученика VIII разреда; припрема ученика VIII разреда за Завршни испит. 

– 17. мај 2019. године – Резултати одржаних такмичења; припрема ученика VIII разреда 

за Завршни испит; израда извештаја о раду Већа. 

– 13. јун 2018. године – Резултати одржаних такмичења; усвајање извештаја о раду 

Већа; договор о раду за школску 2019/2020. 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 и Едука. 

 Небојша Тодоровић, наставник техничког и информатичког образовања, током 

школске године је био 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 18. јануара 2019. године. На 

такмичењу је учествовало 72 ученика од III до VIII разреда. На Општинском 

такмичењу, одржаном 2. марта 2019. године у Основној школи „Владика Николај 

Велимировићˮ, учествовало је 20 ученика од V до VIII разреда, а запажене резултате су 

остварили: V разред – Сташа Кузељевић (трећа награда), Ана Тешић (трећа награда); 

VI разред – Стефан Савић (друга награда), Часлав Протић (друга награда), Урош 

Исаиловић (трећа награда), Лука Протић (похвала); VII разред – Марија Петрић (II 

награда); VIII разред – Маша Јовановић (трећа награда). Окружно такмичење је 

одржано у Основној школи „Милован Глишићˮ 23. марта 2019. године. Учествовало је 

9 ученика од V до VIII разреда, а запажене резултате су остварили: V разред  Сташа 

Кузељевић (прва награда), Уна Стефановић (трећа награда), Ана Тешић (похвала); VI 

разред  Часлав Протић (друга награда) и пласман на Републичко такмичење, Лука 

Протић (трећа награда), Урош Исаиловић (похвала); VII разред  Марија Петрић 

(похвала). Републичко такмичење је одржано 11. маја 2019. године у Новој Вароши. 

Ученик VI разреда Часлав Протић је добио похвалу.  

             21. марта  2019. године је одржано математичко такмичење „Кенгурˮ. Ученица 

V разреда Сташа Кузељевић је освојила похвалу, као и ученици VI разреда Часлав 

Протић и Лука Протић. 

 18. маја 2019. године на Математичком такмичењу „Архимедесˮ екипа Школе је 

освојила  похвалу. Екипу су чинили Сташа Кузељевић V2, Урош Исаиловић VI2, Марија 

Петрић VII1, Маша Јовановић VIII3 и Лазар Јовановић IV1. У појединачној 

конкуренцији ученици Сташа Кузељевић и Урош Исаиловић су освојили похвалу. 

Ученици су на такмичење ишли у пратњи Маје Станковић, наставника математике. 

 Физика 

 На Општинском такмичењу из физике, које је одржано 13. фебруара 2019. 

године у Основној школи „Андра Савчићˮ, учествовало је девет ученика од VI до VIII 

разреда. Пет ученика се пласирала на Окружно такмичење: четири ученика VI разреда 

(Стефан Савић, Часлав Протић, Урош Исаиловић и Лука Протић) и један ученик VIII 

разреда (Маша Јовановић). На Окружном такмичењу, које је одржано 16. марта 2019. 

године, ученици Часлав Протић и Лука Протић су освојили похвалу. Нико од ученика 

се није пласирао на Републичко такмичење. 

 Хемија 

 Школско такмичење из хемије је одржано 24. јануара 2019. године. На 

Општинском такмичењу, одржаном 3. марта 2019. године у Основној школи „Сестре 
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Илићˮ, учествовало је седам ученика. На Окружно такмичење су се пласирала три 

ученика, Марија Петрић (друга награда), Тара Димитријевић (II награда) и Реља 

Димитријевић (трећа награда). Окружно такмичење је одржано 30. марта. Ученица VII 

разреда, Марија Петрић је освојила другу награду. Ниједан ученик се није пласирао на 

Републичко такмичење. 

  Билогија 

 Општинско такмичење из биологије је одржано 9. марта 2019. године у Основној 

школи „Сестре Илићˮ. Четири ученика наше Школе су учествовла, али се ниједан 

ученик није пласирао на Окружно такмичење. 

 Техничко образовање 

  На Општинском такмичењу из техничког образовања, које је одржано у Школи 

16. марта 2019. године, учествовао је један ученик наше Школе, који се није пласирао 

на Окружно такмичење. 

 „Шта знаш о саобраћају?ˮ 

  Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају?ˮ је одржано у Школи 7. априла 

2019. године. Учествовала су три ученика, а ученик VIII разреда Петар Обрадовић 

(друга награда) се пласирао на Окружно такмичење. Окружно такмичење је одржано 

11. маја 2019. године. Ученик Петар Обрадовић је освојио трећу награду, али се није 

пласирао на Републичко такмичење.  

 Информатика и рачунарство 

 Школско такмичење из информатике и рачунарства је одржано 6. марта 2019. 

године. Општинско такмичење из информатике и рачунарства је одржано 10. марта 

2019. године у Ваљевској гимназији. Школу је представљало шест ученика. Ученици VI 

разреда Лука Протић (прва награда), Часлав Протић (прва награда) и Срђан 

Радовановић (похвала) су се пласирали на Окружно такмичење. Ученик VII разреда 

Реља Димитријевић (трећа награда) се пласирао на Окружно такмичење, као и ученик 

VIII разреда Димитрије Милошевић. На Окружном такмичењу које је одржано 31. 

марта 2019. године Часлав Протић је освојио прву награду и пласирао се на Републичко 

такмичење. Републичко такмичење је одржано 19. маја 2019. године у Београду. Часлав 

Протић је освојио другу награду.  

 У периоду од 19. до 23. новембра 2018. године у  Школи је одржано међународно 

такмичење „Дабарˮ. На такмичењу је учествовало више од 100 ученика V и VI разреда 

у категорији „Дабарчићˮ, тј. седмог и осмог разреда у категорији „Млади дабарˮ. 

Ученици VI разреда Марија Младеновић, Лука Протић и Часлав Протић и ученик VIII 

разреда Димитрије Милошевић су се пласирали на Републички ниво. 

3.4.3. Стручно веће вештина 

Стручно веће вештина у школској 2018/2019. години су чинили: Биљана 

Тодоровић, професор музичке културе, Мирјана Лукић, наставник ликовне културе, 

Весна Ивановић и Бранко Јовановић, професори физичког васпитања. Председник 

Стручног већа вештина била је Биљана Тодоровић. 

Делокруг рада Стручног већа вештина у школској 2018/2019. 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. 
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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: 

 10. септембра 2018. су декорисане завесе за учионицу IV разреда; 

– 13. септембра 2018. је одржан  Спортски дан у СРЦ „Петницa”; 

 1. октобара 2018. су послати ликовни радови на конкурс „Мост разумевања – 

међугенерацијска солидарностˮ поводом Дана старијих особа; 

 3. октобра 2018. су послати ликовни радови у Центар за културу на изложбу  под 

слоганом „Моје је право да живим срећно и здравоˮ; ученице Уна Стефановић V1 и 

Марија Петрић VII1 су освојиле треће место; похваљен је колаж ликовних радова 

ученика са посебним потребама; 

– 3. октобра 2018. је одржана забавна олимпијада „Здрав и срећан животˮ у хали 

„Студент”, за ученике III и IV разреда; ученици III разреда освојили су прво место;  

 4. октобра 2018. су одржане „Игре без границаˮ за децу са посебним потребама; 

 6. октобра 2018. су одржане „Мале олимпијске игреˮ за I, II и III разред; 

 7. октобра 2018. су одржане „Мале олимпијске игреˮ за ученике IV разреда, на 

Општинском нивоу; екипа Школе освојила је прво место; 

 15. октобра 2018. ученици одељења са посебним потребама су радили ликовни колаж 

под слоганом „Правилна исхрана – улагање у будућностˮ у оквиру манифестације 

„Октобар – месец здраве исхранеˮ и добили су посебну похвалу; 

 7. и 8.  новембра 2018. је одржан турнир у малом фудбалу  у склопу хуманитарне 

акције прикупљања новчаних средстава; 

 13. новембра 2018. је одржано Општинско такмичење у пливању на базену у СРЦ 

Петница; ученице VIII разреда Тијана Тодорчевић и Сташа Дамњановић, као и ученик 

VII разреда Петар Стојановић су освојили прво место и пласирали се на Републичко 

такмичење; друго место су освојили ученици: Наталија Савић – III разред, Марко 

Тодорчевић – VI разред, Нора Дамњановић – VI разред, Вања Максимовић – VII 

разред; треће место је освојила ученица V разреда Емилија Аћимовић;  

 14. новембра 2018. ученици хорске секције су присуствовали интерном часу 

клавириста у Mузичкој школи „Живорад Грбићˮ; одржана је ликовна радионица за децу 

предшколског узраста на тему „Јесенˮ; 

 16. новембра 2018. су послати ликовни радови на конкурс „Железница очима децеˮ; 

одржано је Републичко такмичење у пливању на којем је ученица Тијана Тодорчевић 

VIII3 освојила треће место у дисциплини „краулˮ и добила бронзану медаљу; у 

такмичењу су учествовале ученице: Емилија Аћимовић V3, Нора Дамњановић VI1 и 

Сташа Дамњановић VIII3 и добиле су похвалу;   

 20. новембра 2018. је организован ликовни час у Центру за културу поводом 

обележавања Дана сећања на жртве саобраћајних несрећа; у такмичењу су учествовале 

две екипе Школе; ученици VII разреда освојили су друго место, а ученици VIII разреда 

освојили су треће место; 

 22. новембра 2018. је одржан Општински турнир у малом фудбалу; екипа дечака 

Школе освојила је прво место; 

– 15. децембра 2018. је реализован угледни час из ликовне културе на тему „Зимско 

јутроˮ; час је реализовала Мирјана Лукић, наставник ликовне културе; 

 24. децембра 2018. је постављена изложба ликовних радова на паноима у Школи; 

тема изложбе била је „У сусрет новогодишњим празницимаˮ; 

– 28. децембра 2018. је организована посета новогодишњем концерту ученика Музичке 

школе „Живорад Грбићˮ; чланови хорске секције имали су прилику да виде и чују 
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различите музичке инструменте, као и различите извођачке саставе (гудачки оркестар, 

камерне саставе, солистичка извођења); 

 26. јануара 2019. је постављена изложба ликовних радова у Школи на теме „Свети 

Саваˮ, „Манастири Србијеˮ; декорисана је сцена за извођење школске приредбе; 

– 27. јануара 2019. је одржан наступ школског хора на приредби поводом обележавања 

Савиндана; хор је извео Химну Светом Сави и псалам „Хвалите Господаˮ;  

 1. марта 2019. је одржан  Општински турнир у малом фудбалу за дечаке VII и VIII 

разреда; екипа Школе освојила је треће место; 

 17. марта 2019. је одржано Oпштинско такмичење у одбојци за девојчице; екипа 

Школе није се пласирала у финале; 

 20. марта 2019. је одржано Општинско такмичење у рукомету за девојчице; екипа 

Школе освојила је треће место; 

 – 21. марта 2018. хор Школе је наступао на приредби поводом Дана Школе; хор је 

наступио изводећи Химну Школe и песму „Крај језераˮ; заједно са ученицима у хору су 

певали наставници и учитељи; 

 30. марта 2019. група ученика Школе је  учествовала у манифестацији „Сат за нашу 

планетуˮ, у организацији Друштва истраживача „Владимир Мандић Мандаˮ; испред 

Дома културе изложени су ликовни радови ученика са еколошком тематиком; 

учествовали су: Јулија Симеуновић, Марија Ђуричић, Нина Петаковић, Јелена 

Степановић, Милица Пивић, Ивана Спасојевић, Валентина Митровић, Нађа 

Ђурасовићн и Елена Радосављевић; 

– 8. априла 2019. хор Школе је наступао у Дому културе, у програму поводом 

обележавања Дана Рома; изведена је композиција „Андро верданˮ; 

 10. априла 2019. су послати ликовни радови ученика на конкурс „Крв живот значиˮ; 

 13. априла 2019. је одржана ликовна радионица „Свет глине и керамикеˮ у 

организацији Центра за културу Ваљево; учествовале су две групе ученика V и VI 

разреда: Лена Топаловић, Николина Павловић, Нађа Матић, Ива Бошковић, Сара 

Ситарица, Ана Тешић, Јелена Степановић, Милица Пивић (V разред), Елена 

Радосављевић, Нађа Трифуновић, Богдан Јовић и Миленко Трифковић (VI разред); 

– 18. маја 2019. чланови хорске секције су присуствовали  јавном часу у склопу Џез 

фестивала, који је одржан у сали Ваљевске гимназије;  

– 25. маја 2019. су одржане Спортске игре младих, на теренима „Студентаˮ; Школа је 

учествовала са екипом дечака која је дошла до полуфинала, екипу су предводили: Урош 

Ђорђевић VII2, Владимир Андрић VII2, Милош Пијановић VII2 и Јован Банковић VII2; 

– 7. јуна 2019. чланови хорске секције су слушали „Соло рецитал за харфуˮ у Свечаној 

сали Школе, у извођењу Александре Мохорко из Љубљане; 

– у току школске године постављено је више тематских изложби: „Први данˮ, „Јесенˮ, 

„Зимски данˮ, „Мој бројˮ, „Нова година и Божићˮ, „Ускрсˮ, „Годишња изложбаˮ; 

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

„Добро дошли првациˮ, „Дани хендикепаˮ, „Школска слава Свети Саваˮ, „Дан Школеˮ; 

 током школске године су одржаване пријатељске утакмице у оквиру одбојкашке 

секције, са ОШ ,,Сестре Илићˮ и ОШ ,,Десанка Максимовићˮ. 

3.4.4. Стручно већe дефектолога 

Стручно веће дефектолога у школској 2018/2019. години чинило  је шест 

дефектолога: Горанка Лучић Калембер, Јасна Мирковић, Милкица Марјановић, Немања 

Аћимовић, Сандра Лазаревић и руководилац Стручног већа Јелена Павловић, као и 

логопед Светлана Матић. 

Активности које су реализоване у школској 2018/2019. години: 
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– 31.августа 2018. je одржано Стручно веће дефектолога; 

– од 3. септембра 2018. до 30. августа 2019.  израда Плана и програма рада Стручног 

већа за школску 2018/2019. годину; 

– од 3. септембра 2018. до 30. августа 2019.  усвајање Плана и програма рада и 

програма за шкoлску 2018/2019. годину; 

– 3. септембра 2018. до 7. септембра 2018.  подела одељења и одабир разредног 

старешинства; израда наставних планова и програма; 

– у септембру су реализовани састанци са родитељима, вођени индивидуални разговори 

са родитељима; израђен је плана стручног усавршавања; 

– 13. септембра 2018. је одржан Спортски дан у СРЦ Петница;  

– 28. септембра 2018. је направљен план и начин реализације, као и подела задужења у 

активностима поводом Дечје недеље; 

– од 1. октобра 2018. до 7. октобра 2018. је одржана Дечја недеља. Манифестација траје 

7 дана под слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво  за одрастање без 

насиљаˮ. Ученици који похађају одељења ученика којима је потребна додатна подршка 

учествовали су на следећим активностима: 

– 1. октобра 2018. је одржан први дан Дечје недеље где су ученици специјалниј 

одељења посетили поклон представу града Ваљева „Несрећна Кафинаˮ чији је 

организатор Центар за културу Ваљево; 

– 2. октобра 2018. Центар за културу Ваљево је расписао ликовни конкурс под 

слоганом „Срећно детињствоˮ на којем су наши ученици узели учешће и били 

похваљени и награђени ликовним материјалом; 

– 3. октобра 2018. ученици специјалних одељења су са својим наставницима и 

родитељима спровели активност сађења цвећа у школском дворишту, назвавши је 

„Осмех и цвет за лепши и здравији светˮ, за веселију јесен; 

– 4. октобра 2018. дефектолози су у сарадњи са наставником физичког васпитања 

Бранком Јоваовићем организовали „Игре без границаˮ за ученике специјалних 

одељења; 

– 5. октобра 2018. је проведен дан у парку Пећина где су деца уживала у садржајима 

који пружа овај парк; 

– 8. октобра 2018. је одржано Стручно веће дефектолога. 

– 14. новембра 2018. је одржан је састанак Стручног већа дефектолога; 

 у новембру је урађена анализа плана и програма, анализа успеха ученика на крају 

првог класификационог периода; вођење школске документације, прерасподела 

разредног старешинства; свакодневно су се водили разговори са родитељима; 

– 21. новембра 2018. је одржан Час милосрђа у специјаним одељењима  Канцеларија 

за веронауку Епархије ваљевске и Православна хришћанска заједница „Воздвиженија 

Часног Крстаˮ при Храму Покрова Пресвете Богородице за ученике специјалних 

одељења обезбедиле су поклоне у виду  школског прибора; 

– 30. новембра 2018. је урађено планирање и организовање Дана особа са 

инвалидитетом; 

– у децембру је одржано свакодневно припремање ученика за „Игре без границаˮ 

поводом Дана особа са инвалидитетом; 

– 3. децембра 2018. су одржане спортске активности „Игре без границаˮ у сарадњи 

дефектолога и наставника физичког васпитања Бранка Јовановић. Са нама су се 

дружили и ученици III разреда наше школе. Деца су се надметала у неколико игара. 

Били су веома заинтересовани за оно што смо им приредили; 

– 3. децембра 2018. ученике специјалних одељења су посетили ученици Ђачког 

парламента наше Школе. Ово је било креативно дружење пуно забаве и смеха. Уз 
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помоћ игре деца упознају свет, скупљају животна искуства, усвајају норме понашања, 

стичу комуницијске вештине, емоционално сазревају и стичу пријатеље; 

 10. децембра 2018. је одржана је седница Стручног већа дефектолога; 

 ученици специјалних одељења су поводом новогодишњих и божићних празника  

добили различите пакетиће од многобројних хуманих људи; 

– 16. децембра 2018. у организацији Мото клуба „Lions VAˮ са пријатељима, фирме 

„Публикˮ и компаније „Књаз Милошˮ у Свечаној сали наше Школе реализована је 

представа „Ах та Црвенкапаˮ за ученике специјалних одељења, коју је извела 

позоришна трупа „АРАˮ из Београда. Деца су са својим родитељима уживала у 

представи, а на крају их је Деда Мраз изненадио пакетићима. Фото „Меденицаˮ је 

фотографисала ученике са Деда Мразом и свако дете је добило слику бесплатно; 

– 25. децембра 2018. поводом новогодишњих празника, школица спорта „Вишебојˮ је 

изненадила ученике специјалних одељења пакетићима; 

– 26. децембра 2018. реализацијом традиционалне акције „Један пакетић  много 

љубавиˮ, организација Црвени крст је даривала ученицима специјалних одељења 

новогодише пакетиће. Од компаније „Дунав осигурањеˮ ученици су такође добили 

пакетиће; 

– 28. децембра 2018. УГ „Војвођански инклузивни центарˮ, захваљујући ADRI на 

донацији, обрадовао је ученике специјалних одељења пакетићима; 

– 27. јануара 2019.  је обележена школска слава Свети Сава; 

– 30. јануара 2019. је одржана седница Стручног већа дефектолога. Анализирана је 

реализација Годишњег плана и програма, успех ученика на крају првог полугодишта, 

као и спровођење васпитно-дисциплинских мера; 

– 31. јануара 2019. су одржани родитељски састанци; 

 током фебруара су свакодневно су вођењи разговори са родитељима; 

– уредно је вођена школска документација; 

– праћено је напредовање ученика; 

 од 4. марта 2019. до 7. марта 2019. су уређене учионице и пано за Дан жена;  

– 8. марта 2019. је одржано прављење и уручивање честитки и корпица мамама, бакама 

и учитељицама; 

– 22. марта 2019. су уређене жардињере у дворишту и засађено је сезонско цвеће; 

одрађено је сређивање цвећа и у учионицама; 

– токо априла је уредно вођена педагошка документација; 

– 16. априла 2019. је одржано Стручно веће дефектолога на крају трећег 

класификационог периода; 

– анализирана је реализација годишњег и оперативног плана и програма; 

– анализиран је успеха ученика и васпитних мера; 

– одржани су родитељски састанци; 

– 19. априла 2019. је одржана посета ученика III и IV разреда Ваљевске Гимназије, који 

су чланови младих истраживача „Владимир Мандић Мандаˮ. Они су изненадили 

ученике специјалних одељења пакетићима, као што то чине и сваке године. 

 26. маја 2019. је реализован хуманитарни квиз за децу из специјалних одељења у 

кафићу „Laki Beutˮ у организацији Николе Илића; 

– 28. маја 2019. захваљујући људима доброг срца из кафића „Laki Beutˮ, скупљен је 

новац за реализацију излета на релацији Ваљево – Јагодина. Јагодина је град који плени 

својом лепотом,  различитошћу и оригиналношћу у шта смо се и сами уверили 

приликом посете садржајима који тај град пружа. После двочасовног боравка у 

Зоолошком врту, посетили смо излетиште „Потокˮ, где је направљен први вештачки 

водопад у Србији, који представља велику туристичку атракцију у региону.  Уживали 

смо у прекрасном парку са пуно зелених површина, цвећа и клупа за посетиоце, који 
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пружа утисак зелене оазе пријатне за одмор. Потом смо посетили Музеја воштаних 

фигура који је један од шест музеја у Европи, а први у Србији. Имали смо прилику да 

видимо познате личности из старе и нове српске историје и да се сликамо са репликама 

истих; 

 14. јуна 2019. ученици специјалних одељења са својим наставницима дефектолозима 

уживали су на реци Градац, уз палачинке, шетњу и игру; 

– 21. јуна 2019. је одржано Стручно веће дефектолога за крај школске године;  

– анализиран је Годишњи план и програм; 

– анализиран је успех ученика на крају школске 2018/2019. године; 

– одржани су договори око стручне подршке ученицима у инклузивном образовању и 

сарадње са учитељима; 

– 28. јуна 2019. су одржани су родитељски састанци, саопштен успех и награђени су 

одлични ученици. 

3.5. Стручни активи 

3.5.1. Стручни актив за праћење Школског програма 

 У школској 2018/2019. години Стручни актив за праћење Школског програма су 

чинили: Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, професори српског језика и 

књижевности, Тања Селаковић, Виолета Кењић и Мирјана Беговић, професори 

разредне наставе. Координатор је била Тања Селаковић. 

 У току школске 2018/2019. године, Актив је реализовао следеће активности: 

 Септембар 

– Утврђен је фонд часова 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 

– Извршена је анализа остварености Школског програма на крају првог 

класификационог периода; координатор Актива обавестио је Наставничко веће о тим 

резултатима. 

 Децембар 

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

измена и допуна Школског програма; обављена је анализа посете часовима директора и 

педагога. 

 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. 
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 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. 

3.5.2. Стручни актив I разреда 

 Стручни актив I разреда су чиниле: Jасмина Стојановић I1, Тања Селаковић I2  и 

Светлана Арсић 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 су остварили право, уређене су учионице, направљен је распоред 

дежурства, направљен је оквирни план стручног усавршавања. 

 У току школске 2018/2019. године реализоване су следеће активности: 

– 28. августа  2018. одржан је први састанак Стручног актива I разреда; 

– 30. августа 2018. одржана је приредба поводом пријема првака, извршена је прозивка 

ученика по одељењима и подељени су поклон пакети за сваког ученика; 

– 3. септембра 2018. почела је настава; 

– 5. септембра 2018. 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; обавештени су о потребној опреми и прибору, наставним и ваннаставним 

активностима и могућношћу збрињавања ученика у продуженом боравку; анкетирани 

су у вези са обавезним изборним предметима и изборним предметима; наручени 

уџбеници су подељени ученицима, као и бесплатни уџбеници (уџбенички комплет 

издавачке куће Логос). Изабрани су представници за Савет родитеља; родитељи су 

упознати са новим наставним предметом, упознати су са пројектном наставом и 

разговарано је о могућим темама; настава је усмерена на исходе и уводи се 

дигитализација; 

– у септембру (3. и 27. септембра 2018. године), одржана су два састанка Стручног 

актива I разреда; 

– 7. септембра 2018. на Градском тргу одржан је пригодан програм за све прваке града 

Ваљева и градско руководство је поделило поклоне (школски прибор) за прваке 

(учествовали су сви ученици); 

– 13. септембра 2018. реализован је Спортски дан у СРЦ Петница (учествовало 58 

ученика); 

– 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; 
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– током септембра, у сарадњи са осталим учитељима, направљен је план активности за 

обележавање Дечје недеље у Школи и дистрибуирана је штампа за заинтересоване 

ученике; 

– 11. септембра 2018. је почела реализација пројекта „Безбедни у саобраћајуˮ; 

– 14. септембра 2018. је реализовано дружење у школском дворишту „Срећан почетак 

школске годинеˮ (присуствовало је 55 ученика); 

– 17. септембра 2018. је одржано предавање активиста Црвеног крста и Патронажне 

службе Дома здравља Ваљево о заштити и понашању ученика у саобраћају, у Свечаној 

сали, за све ученике I разреда; 

– у току месеца октобра је комплетирана 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; 

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; 

– 1. октобра 2018. је одржана представа „Несрећна Кафинаˮ, поклон представа Града; 

после представе ученици су обишли аутобуску станицу и остварили једну од 

активности пројектне наставе (присуствовали сви ученици); истог дана је почела и 

хуманитарна акција „Друг другуˮ; 

– 2. октобра 2018. је одржана представа „Хајдиˮ креативне радионице Пинокио у 

Центру за културу; посађено је и Дрво генерације у школском дворишту; 

– 4. октобра 2018. је одржана представа „Школо моја пређи на другогаˮ у Свечаној сали 

Школе;  

 сви ученици су урадили радове за седми ликовни конкурс „Нацртај, обој, освојиˮ који 

је расписала компанија „Форма Идеале”; 

– 5. октобра 2018. у Центру за културу одржана је „Породична квизијадаˮ, учествовала 

је породица Урошевић која је освојила друго место (присуствовало 20 ученика); 

– 6. октобра 2018. је одржан Крос „Трка за срећније детињствоˮ у организацији 

Црвеног крста (учествовало 20 ученика ); Наум Крстић је освојио прво место, Растко 

Ђермановић друго место, Ђурађ Даниловић треће место и Кристина Исаиловић прво 

место; 

– 10. октобра 2018. је одржана прва трибина за родитеље предшколаца Града Ваљева, 

којом почиње циклус у пројекту Школе; трибину су реализовале учитељице I разреда, 

Зорица Милић, педагог, и Светлана Матић, логопед; 

– 17. октобра 2018. је одржана радионица за предшколце „Игре без границаˮ; 

 19. октобра 2018. ученици су присуствовали „Фестивалу јабукаˮ у школском 

дворишту;  

– од 30. до 31. октобра 2018. ученици сва три одељења I разреда су имали час у 

библиотеци, где су се упознали са начином рада, понашањем и сврхом библиотеке; 

часове је организовала Слађана Ранковић, библиотекар;  

– у току новембра је вођена 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 2018. је одржано предавање ,,Основи безбедности децеˮ у организацији 

МУП-a Ваљево; 

– 9. новембра 2018. је одржан трећи састанак Стручног актива I разреда; 

– током прве седмице новембра припремљени су родитељски састанци на крају првог 

класификационог периода; обављени су индивидуални разговори са родитељима 
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ученика који имају неке потешкоће у раду, понашању  и концентрацији; урађени су 

ИОП-и за ученике који раде по прилагођеном програму; 

– 26. новембра 2018. је одржана обука за електронски дневник. Обуку су водиле 

учитељице Мирјана Беговић и Светлана Арсић; 

– 28. новембра 2018. је одржана четврта радионица за предшколце „Весели 

кишобраниˮ; радионицу су реализовале учитељице I разреда; 

– 29. новембра 2018. поводом прве класификације, одржан је општи родитељски 

састанак за родитеље ученика I разреда, на тему „Говор и моторикаˮ; предавач је била 

Светлана Матић, логопед; након тога одржани су одељењски родитељски састанци; 

 – 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 2018. ученици су посетили изложбу у холу Школе поводом сто година од 

завршетка Првог светског рата; 

– 6. децембра 2018. је одржан четврти састанак Актива I разреда; 

– 10. децембра 2018. је почела реализација пројекта „Кад упознаш заволећешˮ; 

– од 10. децембра до 13. децембра 2018. ученици I разреда су посетили и учествовали у 

радионицама Народног музеја Ваљева; 

– 17. децембра  2018. је изведена представа „Сајбер Деда Мразˮ у извођењу драмског 

студија „Супер распустˮ из Београда; 

– 21. децембра 2018. родитељи и ученици I разреда су учествовали у радионици 

поводом новогодишњих празника у својој учионици; радило се у више група, прављени 

су украси за учионицу, новогодишње честитке и сувенири са мотивима Града; 

– 26. децембра 2018. су презентовани  продукати првог дела пројекта на Градском тргу; 

– 26. децембра 2018. у Центру за културу одржана је новогодишња представа „Деда 

Мраз у економској кризиˮ (присуствовало је 44 ученика); 

– од 30. децембра 2018 до 8. јануара 2019. је био новогодишњи и божићни распуст за 

ученике; 

– 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; 

– 9. јануара 2019. је одржана радионица за предшколце „Занимљива математикаˮ; 

– 11. јануара 2019. је одржан пети састанак Стручног актива I разреда, чије теме су биле 

припреме за  школску славу и стручно усавршавање; 

– 30. јануара 2019. је одржана друга трибина за родитеље предшколаца Града Ваљева, 

под називом „Припрема за полазак у школуˮ, у Свечаној сали Школе; реализатори су 

биле учитељице I разреда, Зорица Милић, педагог и Светлана Матић, логопед; 

– 27. јануара 2019. је обележена 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 и учитељице  ученика за своја одељења; 

– 30. јануара 2019. је одржано Одељенско веће млађих разреда; 

– 31. јануара 2019. су одржани родитељски састанци на крају првог полугодишта; други 

део зимског распуст за ученике трајао је од 1. до 25. фебруара 2019. године; наставни 

радници су за време зимског распуста дежурали у школи, по утврђеном распореду; 
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 зимски распуст је био продужен за пет наставних дана који су надокнађени кроз 

сажимање градива; 

– током фебруара је извршена анализа напредовања ученика и донете су мере за 

побољшање; усаглашени су критеруијуми за описно оцењивање и вођена је школска 

евиденција и документација; 

– учитељице су присуствовале промоцијама уџбеника одређених издавачких кућа; 

– 25. фебруара 2019. је одржан шести 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; 

– одржан је кратак састанак поводом писања ИОП-а за ученике којим је потребна 

додатна подршка; 

– 28. фебруара 2019. је почела са реализацијом школица енглеског језика „Покренимо 

будућностˮ ( учествовало је 20 ученика); 

– у току марта је вођена педагошка документација и евиденција, припремани су 

индивидуални планови рада и специфичне провере знања; 

– током месеца марта су снимане емисије „Нестрпљиви сновиˮ Студија М; 

– 8. марта су одржане приредбе поводом Дана жена;  

– 14. марта 2019. је одржано предавање ,,Безбедно учешће деце у саобраћајуˮ у 

организацији МУП-а Ваљево; 

– 18. марта 2019. је одржана трибина за родитеље ученика „Безбедност деце на 

интернетуˮ, предавач је био Влада Арсић (присуствовало је 19 родитеља); 

 – 19. марта 2019. одржан је седми састанак Стручног већа првог разреда и договорене 

су активности око спровођења такмичења „Кенгур без границаˮ и око прославе Дана 

Школе;  

– 20. марта 2019. је одржано Школско такмичење рецитатора (учествовало је13 

ученика); 

– 21. марта 2019. је реализовано Математичко такмичење „Кенгур без границаˮ за све 

заинтересоване ученике (учествовало је 30 ученика); 

– 21. марта 2019. Свечаном академијом је обележен Дан Школе; 

– 26. марта 2019. је одржано Општинско такмичење рецитатора; Лена Мандић је 

представљала ученике I разреда; 

– 29. марта 2019. ученици су посетили сајам „СПРЕГˮ у оквиру пројектне наставе и 

предузетништва; 

– 30. марта 2019. учитељице су присутвовале Зимским сусретима учитеља Републике 

Србије организованим у Основној школи „Нада Пурићˮ; 

– у току априла је вођена педагошка евиденција и документација и припремљени су и 

усаглашени критеријуми за оцењивање ученика према исходима; анизиран је 

досадашњи рад поводом треће класификације и предложене су мере за побољшање 

остварености исхода; 

– 2. априла 2019. је одржано „Песничко поднеˮ у знак сећања на Добрицу Ерића на 

којем су ученици рецитовали његове песме (учествовали су сви ученици); 

 – 3. априла 2019. је одржана радионица за предшколце „Чувајмо планетуˮ; 

– 8. априла 2019. је одржан осми састанак Стручног већа I разреда, припремљена је 

презентација пројектних активности и договорен је родитељски састанак; 

– 10. априла 2019. наставним и ваннаставним активностима је обележен Светски дан 

здравља и уређењен је школски пано (учествовали су сви ученици); 

 Јован Новитовић, вероучитељ, је организовао одлазак у Храм и причешће за ученике I 

разреда. Том приликом су посетили и храм Светог Нектарија Егинског; 
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– 16. априла 2019. Марија Бабић, студент друге године Учитељског факултета, 

реализовала је стручну праксу у трајању од две недеље, у одељењу I1, са ментором 

Јасмином Стојановић; 

– 20. априла 2019. учитељице Светлана Арсић и Тања Селаковић су учествовале и 

презентовале рад на смотри стваралаштва у Книћу „Повезујмо сеˮ, у организацији 

Друштва гружанских учитеља; 

– 24. априла 2019. у Свечаној сали Школе је одржан општи родитељски састанак на 

коме су родитељима презентоване остварене пројектне активности и продукти рада али 

и договорен наставак пројекта. Гост је била Ана Марковић, директор Туристичке 

Организације Ваљева, која је и сарадник у пројекту и носилац сарадње са локалном 

заједницом; родитељи су упознати са напредовањем ученика, потешкоћама у раду и 

плановима до краја школске године; 

– током априла ученици су учествовали у обележавању Недеље здравих зуба, ликовним 

и литерарним радовима (30 ученика I разреда);  

– у току прве недеље маја је вршена 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; током маја су такође одржани Мали 

тимови за додатну подршку ученицима који раде по ИОП-у; крајем маја одабрани су 

уџбеници за II разред (уџбенички комплет издавачке куће Логос); 

– 9. маја 2019. је одржан девети састанак Стручног већа I разреда; 

– 10. маја 2019. је одржан Крос РТС-а. У категорији девојчица, прво место је освојила 

Маша Живковић, друго место Катарина Сузовић и треће место Кристина Исаиловић, а 

у категорији дечака, прво место је освојио Наум Крстић, друго место Лазар Дашковић и 

треће место Растко Ђермановић; 

–  је одржана показна вежба ватрогасне службе Ваљево; 

– од 17. до 19. маја 2019. су одржане пројектне активности на Дивчибарама у сарадњи 

са ТОВ и у оквиру њиховог пројекта „Доживи Дивчибареˮ (присуствовало је 39 

ученика); 

– 20. маја 2019. на спортским теренима „Студентˮ су одржане квалификације за Мале 

олимпијске игре; екипа I разреда је освојила прво место и пласирала се на даље 

такмичење; 

– од 23. до 25. маја 2019. су одржани систематски прегледи у Дому здравља; 

– 23. маја 2019. је одржан Спортски дан поводом Спортских игара младих; сви ученици 

су узели учешће у спортским активностима; 

– поводом ликовног и литерарног конкурса „Орално здравље чувајмо од најранијег 

узрастаˮ награђен је Павле Ђуровић за ликовни рад; 

– 24. маја 2019. у Сремској Митровици је одржано Међуокружно такмичење Малих 

олимпијских игара. Екипа I разреда је освојила треће место; ученици који су 

учествовали су: Реља Кузељевић, Катарина Сузовић, Наум Крстић, Кристина 

Исаиловић, Николија Пантелић, Ђурађ Даниловић, Лена Мандић, Лав Антић, Јана 

Милановић, Вук Петровић, Анђела Исаиловић, Вукашин Петровић и Лазар Дашковић; 

– у току јуна је вођена педагошка евиденција и документација, припремљени су и 

усаглашени критеријуми за оцењивање ученика према исходима; анизиран је 

досадашњи рад и оствареност исхода; припреман је материјал, уписиване оцене и 

анизиран досадашњи рад поводом завршетка школске године; послат је списак ученика 

који ће похађати бесплатну школу пливања у оквиру Локалног акционог плана за децу; 

– 12. јуна 2019. у Центру за културу је одржана централна манифестација Подружнице 

математичара Ваљева, на којој су ученици Иван Лукић, Павле Ђуровић и Дуња 

Стаменковић  добили  похвале; 
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– 13. јун 2019. је одржана и завршна приредба предшколске групе васпитачице Сандре 

Гавриловић и Наталије Туфегџић (присуствовали сви ученици); 

– 14. јун 2019. је одржан десети састанак Актива I разреда, анализиране су све 

активности и договорен план презентације на Сабору учитеља Србије у Београду; у сва 

три одељења одржана је прослава за крај I разреда; 

– током  јуна 2019. су урађени извештаји о раду, комплетирана је ИОП документација 

са Данијелом Јанковић, педагошким асистентом, и Светланом Матић, логопедом; 

комплетирана је школска документација;  

– од 15. до 16. јуна 2019. је одржан 33. Сабор учитеља Републике Србије у Београду; 

присуствовале су све три учитељице I разреда и презентовале рад „Када упознаш 

заволећешˮ; 

– у току друге недеље јуна су прикупљени 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; 

– 24. јуна 2019. све три учитељице I разреда су учествовале на стручном усавршавању у 

Школи, на семинару „Даровито дете у разреду, од скривеног талента до ИОП-а 3ˮ 

(семинар је трајао 8 сати); 

– 28. јуна 2019. је одржана свечана подела књижица и родитељски састанци;  

 током године Актив I разреда је учествовао у хуманитарним акцијама за породице 

Ребић и Митровић као и за децу на Косову. 

 Стручно усавршавање ван установе: 

– 26. октобра 2018. је одржана „Методичка радионица – додатна настава и математичка 

такмичења у млађим разредима основне школеˮ, у трајању од 8 сати у ОШ „Нада 

Пурићˮ, водитељи су били професор Војислав Андрић и професор Иванка Томић; 

– 11. јануара 2019. је одржан стручни скуп Трибина „Улога наставних средстава и веб 

алата у савременој наставиˮ у трајању од 1 сат; скуп је реализован у Музичкој школи 

„Живорад Грбићˮ; 

– 11. јануара 2019. је одржано саветовање на тему „Вођење евиденције и издавање 

јавних исправа у основној школиˮ које је реализовано у Основној школи „Нада Пурић“ 

у трајању од 3 сата; 

– 20. марта 2018. је реализован „Програм е-обуке наставника за укључивање 

финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије - 

основна школаˮ, у трајању од 16 сати; 

– 30. марта 2019. је одржано стручно усавршавање „Интеграцијом наставних садржаја 

до функционалне писменостиˮ реализован у  ОШ „Нада  Пурићˮ у трајању од 8 сати – 

Зимски сусрети учитеља; 

– 6. април 2019. је одржан стручни скуп „Дигитално компетентан наставник за примену 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјалаˮ – симпозијум је 

реализован у Дому омладине Београд / ОШ „Дринка Павловићˮ, у трајању од 6 сати; 

– 8. априла 2019. је реализован поступак самовредновања „SELFIE 2018-2019, sessionˮ у 

оквиру Селфи инструмента реализован је у  ОШ „Нада  Пурићˮ у трајању од 1 сат; 

– 20. априла 2019. је одржана смотра стваралаштва „Повезујмо сеˮ, Удружење 

гружанских учитеља. Презентован је рад „Кад упознаш заволећеш Ваљевоˮ (пројектна 

настава); 

– од 15. до 16. јуна 2019. је одржан „XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање 

наставне праксе кроз размену професионалних искуставаˮ (СУРС Београд),  у трајању 

од 10 сати, 2 бода, у Београду. 
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 Радови презентовани на стручним скуповима 

– 20. априла 2019. – „Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу „Повезујмо 

сеˮˮ, рад „Кад упознаш заволећеш Ваљевоˮ (Светлана Арсић, Јасмина Стојановић, 

Тања Селаковић); 

– 16. јуна 2019. – „XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искуставаˮ (СУРС Београд), рад „Кад упознаш заволећешˮ 

(Јасмина Стојановић, Светлана Арсић, Тања Селаковић); 

 – „Сачувајмо јелеˮ ( Светлана Арсић). 

 Радови публиковани у електронском Зборнику акредитованог републичког 

стручног скупа учитеља 

– Дан особа са аутизмом ( Тања Селаковић). 

 Стручно усавршавање у установи 

– 14. новембра 2018. на Наставничком већу је одржано предавање „Безбедност деце на 

интернетуˮ које је реализовао Раде Лекић, председник удружења Иреволуција; 

– 14. новембра 2018. је одржано предавање „Аутизам и аутизму слична стања-

аутистични спектарˮ које је  извео логопед Школе Светлана Матић; 

– 26. и 27. новембра 2018. је одржана обука наставника за коришћење електронског 

дневника. Сви наставници, учитељи, разредне старешине, дефектолози и стручни 

сарадници присуствовали су обуци коју су водиле учитељице Светлана Арсић и 

Мирјана Беговић; 

– 10. децембра 2018. је одржано предавање за запослене Школе, на седници 

Наставничког већа, под називом „Школа да, дрога неˮ, предавачи су били Мила 

Максимовић, заменик Вишег јавног тужиоца, и Јелена Петровић, инспектор 

малолетничке деликвенције. Посебно је забрињавајућа чињеница да је 

распрострањеност и доступност наркотика, у разним облицима, из дана у дан све већа, 

због тога је од изузетне важности што пре деловати и обратити се надлежним 

установама када постоји и најмања сумња да су деца успела да набаве наркотике и 

почела да их користе; 

– у децембру и јануару, су одржани Угледни часови кроз дигиталне садржаје- 

представљање платформе www.eucionica.rs и дигиталних уџбеника, реализатор је 

Светлана Арсић; 

– 1. фебруара 2019. наставници Школе су присуствовали радном састанку у оквиру 

стручног усавршавања унутар установе. Зорица Милић, педагог, и чланови колектива 

који су прошли обуку су припремили практичне задатке који ће наставницима помоћи 

да усагласе свој рад са новим Правилником о вредновању квалитета рада 

установе. Бавећи се облашћу Настава и учење, наставници су упознати са делимичним 

променама - поред усмерености рада на исходе, потребно је прилагођавање сваком 

појединачком ученику и наравно обучавање ученика за нове технике учења; 

– 4. фебруара 2019. представници Издавачке куће БИГЗ школство су упознали 

наставнике са новом платформом Mozabook, која ће употпунити електронске уџбенике 

ове издавачке куће. Упознавање са предностима дигиталних и електронских уџбеника у 

овој школској години наставља се за заинтересоване наставне раднике; 

– 18. марта 2019. је одржан тематски дан посвећен теми „Заштита на Интернетуˮ. 

Одржано је предавање за родитеље и просветне раднике школе, јер све што се дешава 

на плану дигиталних технологија подједнако је ново и за одрасле као и за децу, али су 

деца више везана и више присутна, лакше и неискусније приступају садржајима, па је 

зато контрола неопходнија. Исходи овог тематског дана могу се повезати са уводном 

темом. Интернет треба прихватити као што је прихваћена медицина: обратити се када 

http://www.eucionica.rs/
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је потребно, узети колико треба, користити као протетику, али  и даље неговати здраве 

облике живота; 

– 11. априла 2019. Основна школа „Нада Пурићˮ и ове школске године укључила се у 

примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је задужило Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања за припрему стручног материјала, као и 

за организовање и праћење примене Селфија у систему основног и средњег образовања. 

3.5.3. Стручни актив II разреда 

Стручни актив II разреда у школској 2018/2019. години су чиниле: Јелена 

Димитријевић II1, Славица Глишовић II2, Весна Андрић II3, професори разредне 

наставе.  

Реализоване су следеће активности: 

 у току августа 2018. су одржани састанци Стручног већа, договорена је динамика 

рада и план рада Стручног актива II разреда; уређене су учионице и ормари након 

хобловања паркета по учионицама, направљен је распоред дежурства и оквирни план 

стручног усавршавања у школској 2018/2019. години. Актив другог разреда, са својим 

ученицима, припремио је приредбу за пријем првака; 

 одржан је пријем првака, свечана приредба и прозивка у Холу школе. Приредбу су 

извели ученици другог разреда (учествовало је 18 ученика); 

– 3. септембра 2018. је одржан је први састанак Стручног актива II разреда. Разговарало 

се о задужењима у оквиру Стручног већа II разреда (израда  планова, сређивање 

педагошке документације, распореда часова, планирање родитељских састанака, израде 

индивидуалних планова...); 

– 5. септембра 2018. су 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, о наставку сарадње са логопедом и стоматологом у 

Школи; изабрани су представници у Савету родитеља. Договорен је начин и динамика 

сарадње родитеља и учитеља (индивидуални разговори, Дан „Отворених врата“, и сл.); 

– током септембра је припремљена и комплетирана школска документација и  

евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ. Евидентирани су ученици за 

допунски рад и рад по ИОП-у; 

– 13. септембра 2018. је организован спортски дан на базенима СРЦ „Петница”, у 

трајању од 10 до 14 часова. На спортски дан ишло је 60 ученика II разрeда; 

– 14. септембра 2018. у школском дворишту, у 18 часова, одржан је забавни програм 

„Кад си срећан-Журка за нови почетакˮ. У програму су учествовали ученици II разреда. 

Поред ученика Школе, учествовали су и Плесни клуб „Лагунаˮ, Карате клуб „014ˮ, 

Балетска група „Студио Мˮ. Присуствовало је 35 ученика II разреда; 

– 15. септембра 2018. ученици II1 су учествовали у пројекту „У парк крочи, у причу 

ускочиˮ, коју је организовла Матична библиотека „Љубомир Ненадовићˮ, у сарадњи са 

ЈКП „Видракˮ и фирмом „Еуропромˮ Ваљево. Ученици су учествовали у радионицама, 

учили су да се сналазе са мапама и упознали су људе који се баве чистоћом нашег 

града. (учествовало је 15 ученика); 

– 19. септембра 2018. је снимљена емисија „Нестрпљиви сновиˮ са ученицима II1. 

Ученици су говорили о школи, будућности, својим жељама (учествовао је 21 ученик); 

– 17. септембра 2018. је одржан други састанак Стручног актива II разреда. Разговарало 

се о задужењима у оквиру Стручног већа II разреда (родитељски састанци, 

организација амбијенталне наставе и предлог Актива за активности у Дечјој недељи); 
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– 26. септембра 2018. је одржан тематски дан у II разреду „Дан чистих планинаˮ. 

Израда паноа, гледање образовног програма о заштити и значају чистих планина и 

разговор о утицају човека на уништавање и загађење природе (присуствовали су сви 

ученици II разреда); 

– 26. септембра 2018. је одржан трећи састанак Стручног актива II разреда. Договорена 

је реализација активности у Дечјој недељи и радионицама за предшколце у наредном 

периоду; 

– 1. октобра 2018. је организована хуманитарна акција „Друг другуˮ поводом Дечје 

недеље. Ученици су доносили школски прибор и друштвене игре које су поклоњене 

продуженом боравку; 

– 3. октобра 2017. су одржане штафетне игре у дворишту, међуодељењско такмичење 

другог разреда (учествовало је 60 ученика); 

– 4. октобра 2018. је одиграна представа „Школо моја, пређи на другогаˮ за ученике 

млађих разреда, у Свечаној сали школе (присуствовало је 55 ученика); 

– 5. октобра 2018. у организацији Школе, одржано је такмичење „Спортом до здрављаˮ 

у дворишту. Игре су организоване за четири школе из града. Носиоци активности су 

биле Мирјана Беговић и учитељице II разреда (12 ученика); 

– 9. октобра 2018. је реализован излет на Градац и одржана је реализација амбијенталне 

наставе. Обилазак пијаце, Храма, воденице. одржавање наставе поред реке,спортске и 

музичке активности у природи (учествовало је 60 ученика); 

– 10. октобра 2019. је одржана прва у низу радионица за предшколце, под називом „Ово 

сам јаˮ, одржана је у продуженом боравку и предшколци су уживали у међусобном 

представљању, игри „На слово, на словоˮ, плесу и цртању, са учитељицама II разреда.  

– 12. октобра 2018. ученици II разреда су посетили изложбу Старих заната (око 25 

изложених експоната и прибора старих заната), у просторијама Техничке школе у 

Ваљеву. Ученици су се на изложби присетили и обновили знања о бројним занатима о 

којима су учили или су слушали од својих бака или дека. Предмети  који су некада 

израђивале наше занатлије, и њихове алате, прикупљени на једном месту права су 

вредност. Посета изложби је била успешна јер је код ученика пробудила машту, 

креативност, стваралачки дух, а нарочито радост и задовољство. Шетња градским 

улицама  у  групи вршњака је увек посебно расположење за ученике; затим је део 

часова одржан у парку Пећина. (учествовало је 60 ученика); 

– 16. октобра 2018. ученици одељења II2 су провели час у школској библиотеци, који су 

посветили лепом читању. Будући да су наши другаци тек пре годину дана постали 

школарци, развијање лепог читање је и даље један од њихових најважнијих задатака – 

то је задатак без којег нема успешног ученика нити лепог говорника ( 22 ученика)  

– 16. октобра 2018. је одржан општи родитељски састанак за II разред у Свечаној сали 

Школе. Представници Матичне библиотеке су упознали родитеље са могућностима 

колективног учлањења у библиотеку за ученике основних школа. Учитељице су 

упознале родитеље са стандардима у другом разреду, као и о начину оцењивања. 

Испланиран је начин рада и реализација Фестивала јабука у Школи, на ком се очекује 

сарадња родитеља и породице; 

– 19. октобра 2018. је реализован „Фестивал јабукаˮ у дворишту Школе. Поводом 

Недеље здраве хране и Светског дана јабука, ученици, родитељи и учитељице II 

разреда су реализовали продајни фестивал здраве ужине и промоцију здравих стилова 

живота. Новац зарађен од продаје колача и пецива с јабукама, биће употребљен за 

организацију излета у Београд; 

– 5. новембра 2018. је одржан четврти састанак Стручног актива II разреда, на коме је 

анализиран успех и владање ученика у претходном периоду и мере за побољшање 

успеха. Припремљени су подаци за Стручно веће за разредну наставу; 
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– 6. новембра 2018. је реализовано активно учење  излет у Београд. Сакупљени новац 

од Фестивала јабука употребљен је за плаћање превоза за ученике. Најпре су ученици 

гледали представу „Марко Краљевић  од предања до реповањаˮ у Дечјем културном 

центру Београд, затим су посетили Цркву Светог Марка на Ташмајдану, Војни музеј и 

Цркву Свете Петке на Калемегдану. Обишли су калемегданску тврђаву и посматрали су 

ушће Саве у Дунав, радили су пригодне, прилагођене задатке припремљене по систему 

активног учења; 

– 14. новембра 2018. на Наставничком већу је одржано предавање „Безбедност деце на 

интернетуˮ; 

 у новембру је, на нивоу Школе, организован хуманитарна акција прикупљања 

новчаних средстава за операцију ученика Митра Ребића VIII3; 

– 20. новембра 2018. ученици II3 су се колективно учланили у Градску библиотеку. Том 

приликом за ученике је одржан је школски час српског језика „Препоручио бих другу 

да прочитаˮ у просторијама Библиотеке (прирустовао је 21 ученик); 

– 21. новембра 2018. учитељице II разреда су одржале седму по реду радионицу за 

предшколце „Кроз игру расте паметˮ у сали за физичко васпитање; 

– 22. новембра 2018. часу српског језика присутвовале су чланице Интерресорне 

комисије, а поводом медијације ученику Лазару Зарићу, који је предложен за ИОП-2.  

Пошто ученик има личног пратиоца, чланице Комисије су желеле да га посматрају у 

школском окружењу; 

– 26. и 27. новембра 2018. је одржана обука наставника за коришћење електронског 

дневника. Сви наставници, учитељи, разредне старешине, дефектолози и стручни 

сарадници присуствовали су обуци коју су водиле учитељице: Светлана Арсић и 

Мирјана Беговић; 

– 27. новембра 2018. у оквиру планираног редовног родитељског састанка педагог 

Зорица Милић је одржала предавање „Активно слушањеˮ за родитеље ученика II 

разреда. Родитељи су пажљиво саслушали предавање и изнели позитивне утиске о 

применљивости у породици. Затим је одржан родитељски састанак у учионицама, када 

су родитељи упознати са оценама, владањем и радом ученика у току првог 

класификационог периода; 

– 28. новембра 2018. Интерресорна комисија за ученика Лазара Зарића II1, којој је 

присуствовала учитељица Јелена Димитријевић; 

– 1. децембра 2018. је одржана радна субота, наставни дан, надокнада часова од 

четвртка (Спортски дан); 

– 3. децембра 2018. ученици II1 су посетили продајну изложбу ваљевских удружења 

особа са неком врстом хендикепа, на Градском тргу, поводом Дана особа са 

ивалидитетом (учествовало је 20 ученика); 

 током децембра, на предлог Ученичког парламента, прикупљали смо на нивоу школе, 

гардеробу, прибор и књиге за децу са Косова и Метохије; 

– 10. децембра 2018. је одржано предавање за запослене Школе, на седници 

Наставничког већа под називом „Школа да, дрога неˮ. Предавачи су били Мила 

Максимовић, заменик Вишег јавног тужиоца, и Јелена Петровић, инспектор 

малолетничке деликвенције. Посебно је забрињавајућа чињеница да је 

распрострањеност и доступност наркотика, у разним облицима, из дана у дан све већа; 

због тога је од изузетне важности што пре деловати и обратити се надлежним 

установама када постоји и најмања сумња да су деца успела да набаве наркотике или су 

почела да их користе; 

– 12. децембра 2018. је одржан пети Састанак Стручног актива II разреда, на коме се 

разговарало о наградним конкурсима, пројектима и активостима ученика поводом Нове 

године; 
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– 15. децембра 2018. је одржана радна субота, наставни дан, одржавање часова за 

понедељак (31.12.2018.); 

– 17. децембра 2018. у Свечаној сали Школе премијерно је одржана представа „Сајбер 

Деда Мразˮ драмског студија Суперлино агенције. Ликови у представи започели су 

интерактивну чаролију, поучног карактера, али забавну и комичну у којој су деца 

учествовала и уживала (учествовало је 54 ученика); 

– 21. децембра 2018. је одржан тематски дан „Дан зимске чаролијеˮ за све ученике 

млађих разреда. Припрема материјала за украшавање учионица, као и прављење 

сувенира за продају на Градском тргу у оквиру Новогодишњег базара. У оквиру 

пројекта „Кад упознаш заволећеш  Ваљевоˮ. Родитељи ученика присуствовали су 

двочасовној радионици; 

– 27. децембра 2018. ученици II разреда, учествовали су на Новогодишњем вашару на 

Градском тргу, у организацији Туристичке организације Ваљево. Додељен штанд за 

нашу школу, употребили смо за продају сувенира, честитки и украса, као и за 

промоцију школе. Ученици су присуствовали и забавном програму (учествовало је 55 

ученика); 

– 28. децембра 2018. ученици и учитељице II1 и II2 су имали новогодишње приредбе за 

родитеље у Свечаној сали. У учионицама је одржано славље и журка поводом Нове 

године (присуствовали су сви ученици); 

– 14 јануара 2019. је одржан шести састанак Стручног актива II разреда, на коме је 

разговарано о предстојећим обавезама, реализацији Трибине и радионица за 

предшколце и прослави Школске славе Светог Саве, као и о сређивању документације 

за крај полугодишта и организовању родитељских састанака; 

 11. јануара 2019. у Музичкој школи је одржана Трибина „Реформа програма наставе и 

учењаˮ. Фокус је на исходима и активностима ученика, а не на садржајима. Трибини су 

присуствовале учитељице II разреда; 

– од 21. до 25. јануара 2019. ученици су припремали програм, паное и радове за изложбу 

поводом школске славе Светог Саве. Дистрибуиран је тематски часопис Издавачке куће 

Витез, посвећен животу и раду Светог Саве; 

– 25. јануара 2018. је одржан тематски дан „Свети Сава-приче о животу великанаˮ; 

одржан је у сва три одељења другог разреда (присуствовао је 61 ученик). Часове је 

испланирала и осмислила Јована Ћебић, мастер учитељ, приправница у Школи; 

– 27. јануара 2017. је обележена школска слава Свети Сава. Тог дана су свештеници и 

наш вероучитељ Јован Новитовић освештали славско жито у Холу школе. Након тога 

су ученици II разреда, на нивоу својих одељења, одржали час посвећен Светом Сави. 

Одржана је и молитва за здравље нашег друга Константина. Након тога је одржана 

свечана приредба за госте. Све три учитељице II разреда су добиле Светосавску 

похвалу за допринос раду и развоју школе; 

– 30. јануара 2019. је одржана информативна Трибина за родитеље будућих првака. За 

време трајања Трибине, будући прваци су били на спортској радионици „Игром до 

знањаˮ у сали за физичко, коју су одржале учитељице II разреда. На Трибини, Јелена 

Димитријевић је најавила нови циклус бесплатних радионица у другом полугодишту, 

од 20. 2. 2019. које се одржавају средом од 18 до 19 часова;  

– 31. јануара 2019. су одржани родитељски састанци на крају првог полугодишта; 

– 1. фебруара 2019. наставници Школе су присуствовали радном састанку у оквиру 

стручног усавршавања унутар установе. Зорица Милић, педагог, и чланови колектива 

који су прошли обуку, припремили су практичне задатке, који ће наставницима помоћи 

да усагласе свој рад са новим Правилником о вредновању квалитета рада 

установе. Бавећи се облашћу Настава и учење, наставници су упознати са делимичним 
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променама  поред усмерености рада на исходе, потребно је прилагођавање сваком 

појединачком ученику и наравно обучавање ученика за нове технике учења; 

– 4. фебруара 2019. представници Издавачке куће Бигз школство упознали су 

наставнике са новом платформом Mozabook, која ће употпунити електронске уџбенике 

ове издавачке куће. Упознавање са предностима дигиталних и електронских уџбеника у 

овој школској години, наставља се за заинтересоване наставне раднике; 

 Зимски распуст је планиран од 1. 2. 2019. до 17. 2. 2019., али због епидемије грипа 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело одлуку да се зимски 

распуст продужи за још једну недељу. Часови ће бити надокнађени по посебном плану; 

 у току фебруара, учитељица Јелена Димитријевић је ангжована у Издавачкој кући 

Бигз, на писању рецензије за уџбеник Свет око нас 2, аутора Сање Благданић, Славице 

Јовић и Зорице Ковачевић, као и на изради петнаестоминутних вежбања за часове 

обраде из истог предмета; 

– 25. фебруара 2019. је почела настава у другом полугодишту школске 2018/2019;  

– 27. фебруара 2019. је одржан седми састанак Стручног актива II разредa. Договорени 

су термини за одржавање бесплатних радионица из енглеског језика, за заинтересоване 

ученике; договорено је да се редовно води  школска документација; урађени су ИОП-и 

за друго полугодиште; евидентирани су ученици за математичко такмичење „Кенгурˮ; 

– од 28. фебруара до 21. марта 2019. Основна школа „Нада Пурићˮ, у сарадњи са 

организацијом AIESEC, реализовала је радионице енглеског језика, које су водили 

инострани студенти, квалификовани за рад са ученицима. У периоду четири недеље, 

ученици млађих разреда имали су прилику да унапреде своје знање из енглеског језика, 

заједно са три веселе организаторке; Катарином и Викторијом из Белорусије и Марием 

из Туниса. На радионици је учествовало 155 ученика. Студенткиње су биле врло 

задовољне радом са децом и сарадњом са Школом. Из Ваљева су понеле лепе успомене 

и надају се да ће ускоро опет имати прилику да га посете; 

– 6. марта 2019. ученици II1 су посетили вртић „Наша радостˮ, и њихов Осмомартовски 

вашар, који је био хуманитарног карактера (присуствовала су 22 ученика); 

– 18. марта 2019. је одржан тематски дан посвећен теми „Заштита на Интернетуˮ. 

Предавање је одржано за родитеље и просветне раднике школе. Предавач је био Влада 

Арсић, новинар; 

– 18. марта 2019. је одржано Школско такмичење рецитатора у Свечаној сали Школе. 

Учествовало је шесторо ученика II2, од којих се за Градску смотру пласирао Вук 

Гавриловић. Ментор је била учитељица Славица Глишовић; 

– 21. марта 2019. је одржано Међународно математичко такмичење „Кенгур без 

границаˮ. Учествовало је  28  ученика II разреда.; 

– 21. марта 2019. је обележен је Дан Школе свечаном приредбом у холу Школе. 

Програм је започео извођењем школске химне, где је хор заблистао у новом и 

допуњеном саставу. Под руководством Биљане Тодоровић, наставника музичке 

културе, овог пута запевали су не само ученици Школе, већ и њихови наставници 

(Славица Глишовић и Јелена Димитријевић); 

– 26. марта 2019. године у 12 сати је одржана 51. Градска смотра рецитатора „Песниче 

народа могˮ, за млађи школски  узраст, на великој сцени Центра за културу. Школу су 

представљали ученици: Вујић Виктор IV3, Гавриловић Вук II2, Мандић Лена I1, 

Марковић Филип IV1, Солдатовић Матија IV3 и Теодора Ћосић III1; 

– 27. марта 2019. је одржана радионица за предшколце „Пролећна разгледницаˮ, коју су 

осмислиле и реализовале учитељице II разреда; 

– 29. марта 2019. у Свечаној сали Школе ученици II разреда су гледали представу 

„Наградаˮ, коју су извели ученици V разреда са учитељицом Мирјаном Беговић; 
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– 30. марта 2019. у нашој Школи су одржани Зимски сусрети учитеља Србије, у 

организацији Савеза учитеља РС и Друштва учитеља Ваљева. На пет програма обуке 

учествовало је преко сто педесет учитеља, наставника и васпитача из Ваљева, Лајковца, 

Мионице, Осечине. У Холу школе, представили су се издавачи уџбеника и дидактичких 

материјала: Едука, Бигз, Атос, Креативни центар, Логос, Завод за уџбенике, Вулкан 

знање и Клет; 

– 2. априла 2019. ученици млађих разреда, заједно са својим учитељицама, 

организовали су књижевно дружење у Свечаној сали Школе како би обележили 

Међународни дан дечје књиге. Обележавање Дана дечје књиге започело је 1967. 

године, а датум тог светковања није случајно одабран – 2. априла рођен је велики 

бајкописац, Ханс Кристијан Андерсен. Желећи да промовишу читање и подстакну 

љубав према књизи, ученици су одлучили да овог пута своју пажњу и труд поклоне 

једном чаробном песнику који нас је пре неколико дана напустио – Добрици Ерићу. 

Радосни и мудри Добричини стихови звонили су дуго и живо Свечаном салом, јер су их 

ученици рецитовали са пуно љубави и надахнућа. Одгледали смо и кратке филмове о 

њему и његовом животу и раду (рецитовало је 15 ученика); 

– 6. априла 2019. У Београду, у сали Дома омладине је одржан Симпозијум „Дигитално 

компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјалаˮ. Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Ваљева су 

организатори скупа и одласка наших учитеља на тај скуп. Симпозијуму је 

присуствовала Јелена Димитријевић, учитељица; 

– 11. априла 2019. Основна школа „Нада Пурић“ и ове школске године се укључила у 

примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи. Ученици и наставници попуњавали су анонимне анкете у кабинету 

информатике и рачунарства. Након попуњавања анкета, сви наставници и ученици који 

су обухваћени овим испитивањем, добили су Селфи сертификате; 

– 11. априла 2019. је одржан осми састанак Стручног актива II разреда, на коме је 

извршена анализа рада ученика у претходном периоду, дневни ред и теме општих 

родитељских састанака који ће бити одржани током априла и начин организације 

одласка у Модерну галерију на предстојеће концерте. Договорено је да се у наредним 

данима интезивирају припреме за спортска такмичења, Мале олимијске игре и 

Спортске игре младих; 

– 12. априла 2019. ученици II разреда су присуствовали промотивном концерту 

Музичке школе „Живорад Грбићˮ у Модерној галерији у Ваљеву. На концерту 

„Инструмент међу сликамаˮ, ученицима су се представили професори и ученици 

дувачког одсека, у циљу популаризације и промоције Музичке школе; након тога, 

ученици су посетили Цркву Покрова Пресвете Богородице (присуствовала су 62 

ученика); 

– 18. априла 2019. у Свечаној сали Школе је одржано предавање за родитеље свих 

ученика II разреда. Предавање „Како да порастемо здрави и снажниˮ одржала је Вера 

Лазић, дипломирани фармацеут (април месец је месец фармације). Предавач се посебно 

осврнуо на значај витамина у исхрани деце, јер су деца у фази раста и развоја и 

правилној исхрани треба посветити посебну пажњу. После предавања родитељи су у 

учионици имали родитељски састананак; 

– 22. априла 2019. је одржан Дан планете Земље који се и обележава сваког 22. априла. 

Циљ обележавања је да подстакне  на размишљање колико водимо рачуна  о животној 

средини и јединој планети коју имамо. Ученици II разреда су учествовали у 

обележавању Дана планете земље кроз едукативни квиз. Квиз су припремили ученици 

и учитељице трећег разреда, који су такође и говорили стихове  еколошких песама, 
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правили еколошки пано  и показали своје  осмишљене поруке (учествовало је 60 

ученика); 

– 24. априла 2019. ученици II1 су посетили Васкршњи базар на Градском тргу, у 

организацији удружења особа са инвалидитетом. Поводом Васкрса, особе са 

инвалидидтетом излажу и продају своје украсе и накит, а ми их у томе подржимо, 

дружимо се и упознајемо (учествовао је 21 ученик);  

 – 25. априла 2019. у школском дворишту ученици III2 су организовали Ускршњи базар 

који су врло радо посетили ученици II разреда  и на тај начин су подржали хуманитарну 

акцију; 

 –  26. априла 2019. је почео пролећни распуст, који је трајао до  6. маја 2019. године; 

 у другој половини априла, сви ученици II разреда су били обухваћени истраживањем 

о прехрамбеним навикама, здравој храни и искуствима са школском кухињом, као и 

родитељи ученика. У току састанка са родитељима, они су попунили анкету и добили 

су упутства како да ученици попуњавају своје дневнике исхране у току 7 дана (од 6. до 

12. 5. 2019.). На тај начин, укључени смо у пројекат Strength2Food, финансираног од 

стране Европске уније, а који је подржало Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. (учествовали су сви ученици и родитељи); 

– 8. маја 2019. је присуствовала Интерресорна комисија за ученика Нину Петровић, II3,  

којој је присуствовала и учитељица Весна Андрић; 

– 9. маја 2019. је одржана радионица за предшколце „Игре без границаˮ, у организацији 

учитељица II разреда; 

– 9. маја 2019. је одржан девети састанак Стручног актива II разреда, на коме су 

договорене мере за побољшање успеха и владања у наредном периoду, направљен 

распоред контролних вежби и договорен је критеријум оцењивања; 

– 10. маја 2019.  је одржан већ традиционалан Крос РТС-а кроз Србију, са почетком у 

10 часова на спортском терену Школе. Учесници Кроса су били ученици млађих 

разреда. Додељене су дипломе ученицима који су освојили прво, друго и треће место. 

(Дечаци: Немања Вишић, прво место, Виктор Божић, друго место и Стефан Радуловић, 

треће место. Девојчице: Сташа Ковачевић, прво место, Ања Суботић, друго место и 

Јана Игић, треће место); 

– 10. маја 2019. Ватрогасна служба Ваљево је одржала показну вежбу за ученике I, II, 

IV и VI разреда. Ученици су упознати са опасностима ванредних ситуација и начинима 

како правилно да поступе када се нађу у опасности. Показна вежба je одржана у 

школском дворишту; 

– 14. маја 2019. Интерресорна комисија за ученика Ненада Поповића II3, којој је 

присуствовала и учитељица Весна Андрић; 

– 15. маја 2019. Bигз школство је организовало фото-конкурс „Моја школа је посебна 

по....ˮ где су учитељи могли да промовишу школу и на тај начин освоје вредне награде. 

Послато је десет фотографија; 

– од 17. до 19. маја 2019. учитељица Јелена Димитријевић и три ученика II разреда, 

Сташа Ковачевић, Вук Гавриловић и Милош Келеува били су гости ОШ „Иво Лола 

Рибарˮ у Великом Градишту. Позвани су да буду учесници пројекта „Велико Градиште 

 мој градˮ, кроз који су упознали ово место, његову околину, значај и историју. 

Пројекат је обухватио разноврсне културне програме, радионице, посете, обиласке, 

пловидбу Дунавом до Голупца, дружење са осталим учесницима и домаћинима, посету 

рибњаку и фарми, као и боравак на Сребрном језеру. Након тродневне посете, посетили 

су и Виминацијум, археолошко налазиште код Костолца и упознали су се са значајем и 

аутентичношћу овог места; 

– 20. маја 2019. су одржане Мале олимпијске игре на градском нивоу, у хали Студент у 

Ваљеву. Екипа II разреда је освојила прво место и пласман на Међуокружни ниво 
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такмичења у Сремској Митровици, најбрже савладавши полигон спретности у 

конкуренцији пет екипа. Екипу је припремала Весна Ивановић, професор физичког 

васпитања. Остали ученици су били значајна подршка са трибина (учествовало је 12 

ученика); 

– 23. маја 2019. су одржане Спортске игре младих у Ваљеву, у присуству преко пет  

хиљада ученика, њихових родитеља и наставника у ваљевској Хали спортова; 

– 24. маја 2019. је одржан Међуокружни ниво такмичења Мале олимпијске игре, у 

Сремској Митровици, у савладавању полигона спретности. Ученици II разреда су 

освојили друго место у својој категорији (учествовало је 12 ученика). Екипу су 

предводиле Весна Андрић, учитељица, и Весна Ивановић, професор физичког 

васпитања; 

– 28. маја 2019. ученици II разреда су уређивали школско двориште у акцији „Не прљај! 

Немаш изговорˮ и тако помогли својим другарима из III разреда који су конкурисали за 

вредне награде; 

– 31. маја 2019. ученици II разреда су присуствовали промотивном концерту Музичке 

школе „Живорад Грбићˮ у Модерној галерији у Ваљеву. На концерту „Инструмент 

међу сликамаˮ, ученицима су се представили професори и ученици гудачког одсека, у 

циљу популаризације и промоције Музичке школе (присуствовало је 60 ученика); 

– 7. јуна 2019. ученици II разреда су имали јединствену прилику и велику част, да 

присуствују концерту Александрe Мохорко, харфисткиње из Словеније. Ваљевка по 

мајци, одржала је два наступа за наше ученике, на ком је представила свој изузетан 

инструмент и предивне композиције. Александра је, такође, занимљивом причом 

упознала ученике са харфом, а ученици су могли да пробају и засвирају овај 

инструмент (присуствовало је 58 ученика); 

– 10. јуна 2019.  је одржан десети састанак Стручног актива II разреда. Договорено је да 

се среде педагошка евиденција и документација, ураде евалуације ИОП-а, извештај 

рада актива и стручног усавршавања. Родитељи ученика су попунили анкету обавезних 

изборних предмета за школску 2019/2020. годину; 

– 12. јуна 2019. у Центру за културу је одржана завршна математичка свечаност за 

ваљевску општину, на којој су похваљени и награђени најуспешнији такмичари. Од 

наших ученика II разреда, похваљени су: Ања Суботић II3, Бојан Ђорђевић и Андрија 

Димитријевић из II1, за успех на математичком такмичењу „Кенгур без границаˮ; 

– 13. јуна 2019.  у Свечаној сали Школе је одржана приредба „Чека нас лето, топло и 

дугоˮ за родитеље и породице ученика  II1, поводом завршетка  II разреда (учествовало 

је 19 ученика); 

– 13. и 14. јуна 2019. часови су реализовани у природи, на базенима СРЦ Петница за 

ученике II2 и II3 (присуствовало је 40 ученика); 

– 14. јуна 2019. је завршена настава у другом полугодишту школске 2018/2019. године. 

Ученици II1 су организовали одељењску журку поводом краја школске године; 

– 15. и 16. јуна 2019. је одржан XXXIII Сабор учитеља Србије „Унапређивање наставне 

праксе кроз размену професионалних искуставаˮ у Београду, на Економском и 

Учитељском факултету. Сабор учитеља је акредитовани стручни скуп који има за циљ 

упознавање учесника са актуелним темама из области образовања и васпитног рада и 

развој професионалних компетенција учесника у области општеобразовних и изборних 

предмета, планирања наставе оријентисане на исходе, ваннаставног и инклузивног 

образовања, као и подстицање примене нове методологије у настави кроз презентацију 

и размењивање примера добре праксе и мотивисање учесника за примену иновација, а 

све у циљу остваривања образовних исхода. Јелена Димитријевић је на Сабору учитеља 

презентовала свој рад „Сачувајмо јелеˮ из области ликовне културе, а њен други рад 

„Богата јесен  тематски дан”, је публикован у Е-зборнику Сабора учитеља; 
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– 15. јуна 2019. ученици Ања Суботић и Немања Додевски, са учитељицом 

Александром Антонијевић, посетили су  Фестивал „Позориште у паркуˮ, на 

Ташмајдану у Београду, као и Музеј илузија; 

– 24. јуна 2019. је одржан семинар за раднике Школе „Даровито дете у разреду  од 

скривеног талента до ИОП-а 3ˮ (присуствовале су све три учитељице); 
 – 28. јуна 2019. су одржани родитељски састанци, на којима је саопштен успех ученика и 

подељене су књиге одличним ученицима и похвале за постигнуте успехе; 

 током јуна месеца, организована је хуманитарна акција „Срцем за Митровићеˮ, у коју 

су се укључили ученици, родитељи и радници Школе. Градска иницијатива да се 

породици Митровић, чија деца су наши ђаци, обезбеди кров над главом и основни 

животни услови, а Маји Митровић операција руке, проширила се и на материјалну или 

било какву другу помоћ; 

– током године, учитељице Стручног актива II разреда су посетиле по 10 часова својих 

колега; такође, присуствовале су промоцијама нових уџбеника издавачких кућа Клет, 

Нови логос, Фреска, Бигз, Едука, Кућа знања и Вулкан.  

 Стручно усавршавање у установи 

 14. новембра 2018. на Наставничком већу је одржано предавање „Безбедност деце на 

интернетуˮ које је реализовао Раде Јекић, председник удружења Иреволуција; 

 14. новембра 2018. је одржано предавање „Аутизам и аутизму слична стања  

аутистични спектарˮ; предавач је био логопед Школе Светлана Матић; 

– 26. и 27. новембра 2018. је одржана обука наставника за коришћење електронског 

дневника. Сви наставници, учитељи, разредне старешине, дефектолози и стручни 

сарадници присуствовали су обуци коју су водиле учитељице: Светлана Арсић и 

Мирјана Беговић; 

– 10. децембра 2018. је одржано предавање за запослене Школе, на седници 

Наставничког већа под називом „Школа да, дрога неˮ. Предавачи су били Мила 

Максимовић, заменик Вишег јавног тужиоца, и Јелена Петровић, инспектор 

малолетничке деликвенције. Посебно је забрињавајућа чињеница да је 

распрострањеност и доступност наркотика, у разним облицима, из дана у дан све већа. 

Због тога је од изузетне важности што пре деловати и обратити се надлежним 

установама када постоји и најмања сумња да су деца успела да набаве наркотике и 

почела да их користе; 

– 1. фебруара 2019. наставници Школе су присуствовали радном састанку у оквиру 

стручног усавршавања унутар установе. Зорица Милић, педагог, и чланови колектива 

који су прошли обуку, припремили су практичне задатке, који ће наставницима помоћи 

да усагласе свој рад са новим Правилником о вредновању квалитета рада 

установе. Бавећи се облашћу Настава и учење, наставници су упознати са делимичним 

променама - поред усмерености рада на исходе, потребно је прилагођавање сваком 

појединачком ученику и наравно обучавање ученика за нове технике учења; 

– 4. фебруара 2019. представници Издавачке куће Бигз школство упознали су 

наставнике са новом платформом Mozabook, која ће употпунити електронске уџбенике 

ове издавачке куће. Упознавање са предностима дигиталних и електронских уџбеника у 

овој школској години, наставља се за заинтересоване наставне раднике (присуствовале 

су све три учитељице); 

– 18. марта 2019. је одржан тематски дан посвећен теми „Заштита на Интернетуˮ. 

Предавање је одржано за родитеље и просветне раднике школе, јер све што се дешава 

на плану дигиталних технологија подједнако је ново и за одрасле као и за децу, али су 

деца више везана и више присутна, лакше и неискусније приступају садржајима, па је 
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зато контрола неопходнија. Предавач је био Влада Арсић, новинар и публициста (све 

три учитељице и девет родитеља ученика); 

– 11. априла 2019. Основна школа „Нада Пурић“ и ове школске године се укључила у 

примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи (присуствовале су све три учитељице); 

– учитељице II разреда су реализовале пет радионица за предшколце Града Ваљева. 

 Стручно усавршавање ван установе 

– 26. октобра 2018. је одржана „Методичка радионица – додатна настава и математичка 

такмичења у млађим разредима основне школеˮ, у трајању од 8 сати у ОШ „Нада 

Пурићˮ  водитељи  професор Војислав Андрић и професорка Иванка Томић (Славица 

Глишовић и Весна Андрић); 

– 11. јануара 2019. је одржан стручни скуп Трибина „Улога наставних средстава и веб 

алата у савременој наставиˮ у трајању од 1 сат, а реализован је у Музичкој школи 

„Живорад Грбићˮ (присуствовале су све три учитељице); 

– 11. јануара 2019. је одржано саветовање на тему „Вођење евиденције и издавање 

јавних исправа у основној школиˮ које је реализован у Основној школи „Нада Пурићˮ у 

трајању од 3 сата (присуствовале су све три учитељице); 

– 20. марта 2018. је одржан „Програм  е-обуке  наставника за укључивање финансијског 

описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије-основна школаˮ, у 

трајању од 16 сати (присуствовале су све три учитељице); 

– 30. марта 2019. је одржано стручно усавршавање „Преиспитај себе – унапреди 

наставуˮ које је реализовано у  Основној школи „Нада  Пурићˮ  у трајању од 8 сати – 

Зимски сусрети учитеља (присуствовале су све три учитељице); 

– 6. априла 2019. је одржан стручни скуп „Дигитално компетентан наставник за 

примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјалаˮ – симпозијум, 

који је реализован у Дому омладине Београд , у трајању од 6 сати (присуствовала је 

Јелена Димитријевић); 

– 8. априла 2019. је реализован поступак самовредновања „SELFIE 2018-2019, session” у 

оквиру Селфи инструмента реализован у  Основној школи „Нада  Пурићˮ  у трајању од 

1 сат (присуствовале су све три учитељице); 

– 15. и 16. јуна 2019. је одржан „XXXIII Сабор учитеља Србије –Унапређивање 

наставне праксе кроз размену професионалних искуставаˮ (СУРС Београд),  у трајању 

од 10 сати (2 бода), у Београду;  

– 24. јуна 2019. је одржан семинар „Даровито дете у разреду-од скривеног талента до 

ИОП-а 3.ˮ, у трајању од 8 сати (присуствовале су све три учитељице). 

 Радови презентовани на стручним скуповима 

– 16. јуна 2019. – на „XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних искустава“ презентован је рад „Сачувајмо јелеˮ, Јелене 

Димитријевић. 

Радови публиковани у електронском Зборнику акредитованог републичког 

стручног скупа учитеља 

– 16. јуна 2019. – на „XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних искустава“, у Београду, публикован је рад Јелене 

Димитријевић „Богата јесенˮ, у е-зборнику Сабора. 
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3.5.4. Стручни актив III разреда 

Стручни актив III разреда у школској 2018/2019. години су чиниле: Виолета 

Кењић III1, Марина Ковачевић, Марија Јанковић (од 18. 9. 2019. године) III2, Новка 

Мосуровић Андрић III3, професори разредне наставе. У току августа 2018. су одржани 

састанци Стручног већа, договорена је динамика рада и план рада Стручног актива III 

разреда; уређене су учионице, направљен је распоред дежурства и оквирни план 

стручног усавршавања у школској 2018/2019. години. 

Стручни актив III разреда реализовао је следеће активности: 

– 4. септембра 2018. је одржан први састанак Стручног већа млађих разреда. 

Разговарало се о задужењима у оквиру Стручних актива по  разредима (израда  

планова, сређивање педагошке документације, распореда часова...); 

– 12. септембра 2018. су одржани родитељски састанци: родитељи су упознати са 

календаром рада Школе, кућним редом Школе, обавештени су о потребној опреми и 

прибору, наставним и ваннаставним активностим ; 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; 

– 13. септембра 2018. је организован спортски дан на базенима СРЦ Петница, у трајању 

од  10 до 14 часова. На спортски дан ишло је 60 ученика III разреда; 

– 14. септембра 2018. у школском дворишту, у 18 часова, је одржан забавни програм 

„Журка за нови почетакˮ. Поред ученика Школе, учествовали су и Плесни клуб 

„Лагунаˮ, Карате клуб „014ˮ, Балетска група „Студио Мˮ. Присуствовало је 10 ученика 

III разреда; 

– 17. септембра 2018. је одржан други састанак Стручног актива III разреда. 

Разговарало се о задужењима у оквиру Стручног већа III разреда (родитељски састанци, 

организација амбијенталне наставе и предлог Актива за активности у Дечјој недељи); 

– 18. септембра 2018. је одржан промотивни час Женског рукометног клуба „Металацˮ 

у малој сали Школе; 

– 21. септембра 2018.  ученици сва три одељења колективно су се учланили у Народни 

музеј; том приликом су обишли сталне поставке у свим објектима Музеја, као и уличну 

поставку „Ваљево, град болницаˮ; 

– 28. септембра 2018. је одржан III састанак Стручног актива III разреда. Договорена је 

реализацији активности у Дечјој недељи и радионицама за предшколце у наредном 

периоду; 

– 28. септембра 2018. на литерарном и ликовном конкурсу ,,Зашто волим Јафуˮ коју је 

организовао Еуропром, похваљен је и награђен литерарни рад Јована Рајовића III1; 

– 1. октобра 2018. је организована хуманитарна акција „Друг другуˮ поводом Дечје 

недеље. Ученици су доносили школски прибор и друштвене игре које су поклоњене 

продуженом боравку; 

– 3. октобра 2018. у оквиру планираних активности поводом Дечје недеље, 

организована је посета Друштву особа са инвалидитетом због резултата литерарног 

конкурса „Разлике нас спајајуˮ; 

– 3. октобра 2018. у оквиру планираних активности поводом Дечје недеље  у Свечаној 

сали Школе је одиграна представа „Школо моја, пређи на другогаˮ; 

– 4. октобра 2018. поводом Дечје недеље је одржана „Забавна олимпијадаˮ за ученике 

млађих разреда у Спортској хали „Студентˮ. Екипа III разреда је освојила прво место;                  
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– 5. октобра 2018. у оквиру планираних активности поводом Дечје недеље је одгледана 

представа „Ја град, ти градˮ у Првој основној школи; 

– 6. октобра 2018. у оквиру планираних активности поводом Дечје недеље је одржана 

„Трка за срећније детињствоˮ у организацији Црвеног крста Ваљево; 

– 8. октобра 2018. на литерарном конкурсу ,,Подели дарˮ Јован Рајовић  III1 је освојио 

прво место са песмом ,,Џеп успоменаˮ; 

– 12. октобра 2018. ученици III разреда су посетили изложбу Старих заната, (око 25 

старих заната), у  просторијама Техничке школе. Након посете ученици III2 и III3 су 

посетили затворени базен ове установе и уживали у купању;  

– 13. октобра 2018. на четвртом пливачком митингу ,,Војвода Живојин Мишић“ у 

Петници,  Наталија Савић III1 је  освојила треће место и бронзану медаљу; 

– 17. октобра 2018. је одржана промоција дечијег одељења Градске библиотеке 

„Љубомир Ненадовићˮ у Свечаној сали Школе; 

– 19. октобра 2018. ученици III разреда су посетили „Фестивал јабукаˮ у  дворишту 

Школе, који је одржан у организацији ученика II разреда; 

– 19. октобра 2018. је реализована израда еко-постера за онлајн такмичење, изазов „Не 

прљај! Немаш изговор!ˮ; 

– 25. октобра 2018. ученици одељења III3 су посетили Ватрогасни дом Ваљево и 

присуствовали показној вежби; 

– 25. октобра 2018. у Културном центру у Мионици су додељене награде ученицима 

који су учествовали на ликовном и литерарном конкурсу ,,Правилна исхрана – улагање 

у будућностˮ, који је организовао Завод за јавно здравље Ваљево. Јован Рајовић III1 је 

освојио прво место на литерарном конкурсу; 

– 31. октобра 2018. Актив учитеља III разреда је у Школи  одржао бесплатну радионицу 

за предшколце под називом „Имам циљ - вежбањем до здрављаˮ;   

– 1. новембра 2018. је реализована израда рада за конкурс „Да смеће не буде већеˮ. На 

овај начин организатор дванаестог по реду Фестивала науке, а уједно и овог  конкурса, 

жели да смањи бацање кеса у смеће и покаже разне начине њиховог другачијег 

коришћења;  

– 1. новембра 2018. одељење III3 је заједно са својом учитељицом реализовало 

пројектну активност под називом „Пут млекаˮ у сарадњи са Пољопривредном школом 

Ваљево; 

– 7. новембра 2018. одељења III1 и III3 су заједно посетили биоскоп и гледали филм 

„Мумини и зимска чаролијаˮ. Биоскоп је посетило 35 ученика; 

– 13. новембра 2018. је одржан састанак Стручног актива III  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;  

– 13. новембра 2018. ученици III1 и III2 су се колективно учланили у Матичну 

библиотеку ,,Љубомир Ненадовићˮ; 

– 13. новембра 2018. на школском првенству у пливању (Колубарски округ), Наталија 

Савић је освојила друго место и сребрну медаљу; 

– 14. новембра 2018. на Наставничком већу је одржано предавање „Безбедност деце на 

интернетуˮ; 

– 15. новембра 2018. ученици III1, III2 и III3 са својим учитељицама су се пријавили за 

учешће у пројекту ,,Покрениимо нашу децуˮ; 

– 20. новембра 2018. је одржан систематски преглед ученика III1; 
– 21. новембра 2018. је одржан систематски преглед ученика III2; 
– 22. новембра 2018. је одржан систематски преглед ученика III3; 
– 26. и 27. новембра 2018. је одржана обука наставника за коришћење електронског 

дневника. Сви наставници, учитељи, разредне старешине, дефектолози и стручни 
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сарадници су присуствовали обуци коју су водиле учитељице Светлана Арсић и 

Мирјана Беговић; 

– 27. новембра 2018. ученици III разреда Школе су имали прилику да посете Сајам 

науке који се одржава у Ваљевској гимназији. Средњошколци су заједно са својим 

професорима припремили и изводили експерименте пред многобројним посетиоцима 

ове лепе манифестације; 

– 4. децембра 2018. у оквиру планираног редовног родитељског састанка, Снежана 

Маринковић, нутрициониста из Завода за јавно здравље, одржала је предавање под 

називом „Правилна исхрана деце школског узрастаˮ за родитеље ученика III разреда. 

Након тога је одржан родитељски састанак у учионицама; 

– 4. децембра 2018. је одржана изложба поводом стогодишњице од Првог светског рата 

у холу Школе. Изложбу су посетили сви ученици; 

– 7. децембра 2018. на литерарном конкурсу за месец новембар  ,,Подели дарˮ Јован III1 

је освојио прво место; 

– 8. децембра 2018. у Ужицу је одржано такмичење у пливању ,,Слобода опенˮ, на 

којем је Наталија Савић III1 освојила два трећа места и две бронзане медаље; 

– 10. децембра 2018. је одржано предавање за запослене Школе, на седници 

Наставничког већа под називом „Школа да, дрога неˮ, предавачи су били Мила 

Максимовић, заменик Вишег јавног тужиоца, и Јелена Петровић, инспектор 

малолетничке деликвенције; 

– 10. децембра 2018. у Свечаној сали Школе ученици одељења III2 су одржали 

мултимедијалну презентацију под називом „Мој завичај – моје Ваљевоˮ;  

– 12. децембра 2018. је одржан састанак Стручног актива III разреда на коме се 

разговарало о наградним конкурсима, пројектима и активостима ученика поводом Нове 

године; 

– 12. децембра 2018. ученици одељења III2 заједно са својим мамама су учествовали у 

радионици под називом „Правимо честитке за вршњаке у Францускојˮ. Ово је почетак 

једне међународне сарадње између две школе; 

– 12. децембра 2018. наставница енглеског језика Наташа Андрић Несторовић је заједно 

са учитељицом Новком Мосуровић Андрић одржала бесплатну радионицу за 

предшколце  Града Ваљева под називом „Игром до енглескогˮ. Предшколци су кроз 

занимљиве игре именовали боје, бројали, певали, бојили и уживали уз музику и покрет; 

– 12. децембра 2018. ученици III1 су посетили Матичну библиотеку ,,Љубомир 

Ненадовићˮ и учествовали су у радионици ,,Папирна крилаˮ коју је водила Катарина 

Јосовић; 

– 14. децембра 2018. почев од овог датума ученици сва три одељења III разреда су 

посетили Народни музеј и учествовали у реализацији планираних радионица. Прва у 

низу носи назив „Сеча кнезова и улога Ненадовића у Првом српском устанкуˮ; 

– 17. децембра 2018. у Свечаној сали Школе је премијерно одржана представа „Сајбер 

Деда Мразˮ драмског студија Суперлино агенције. Ликови у представи започели су 

интерактивну чаролију, поучног карактера, али забавну и комичну у којој су деца 

учествовала и уживала; 

– 24. децембра 2018. у хуманитарној акцији ,,Сви за Косметˮ прикупљена је одећа и 

школски прибор; 

– 25. децембра 2018. је одржан пројекат ,,Кад упознаш заволећешˮ на Градском тргу. У 

пројекту су узели учешће ученици сва три одељења. Циљ акције је промоција Града и 

Школе; 

– 26. децембра 2018. ученици III3 су посетили новогодишњу изложбу у Клубу особа са 

инвалидитетом; 
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– 26. децембра 2018. ученици III3 су извели новогодишњу представу под називом 

„Новогодишња чаролијаˮ; 

– 27. и 28. децембра 2019. ученици одељења III2  су у Свечаној сали Школе заједно са 

учитељицом извели новогодишњу представу „Деда Мраз ће ипак доћиˮ; 

– 28. децембра 2018. ученици III3 су учествовали у радионици израде новогодишњих 

честитки  на дечијем одељењу Градске библиотеке; 

– 9. јануара 2019. је одржан састанак Стручног актива III 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; 

 9. јануара 2019. на другом таблином Божићном конкурсу за Најлепшу божићну песму 

Јован Рајовић III1  је освојио прво место у млађој категорији од I до IV разреда; 

– 9. јануара 2019. на литарарном конкурсу ,,Подели дарˮ за месец децембар Јован 

Рајовић III1 је освојио прво место; 

– 11. јануара 2019. ученици III1 и III3 су ишли на клизање испред  Центра  за културу; 

– 11. јануара 2019. у Музичкој школи је одржана Трибина „Реформа плана и програма 

наставе и учењаˮ. Фокус је на исходима и активностима ученика, а не на садржајима. 

Трибини су присуствовале учитељице III разреда; 

– 17. јануара 2019. ученици III2 и III3 су ишли на клизање испред  Центра  за културу; 

– 18. јануара 2019. је одржано Школско такмичење из Математике. Учествовало је 18 

ученика III разреда. На Општинско такмичење су се пласирали следећи ученици: 

Вишња Ђурђевић, Диона Даниловић и Василије Трифковић из одељења III3, Никола 

Веселић, Дуња Поповић, Маша Милошевић, Страхиња Уверић, Душан Ичагић и 

Невена Тепић из одељења III2; 

 – 23. јануара 2019. Актив учитеља III разреда је одржао бесплатну радионицу за 

предшколце под називом „Славски обичаји – Свети Саваˮ. Предшколци су  с пажњом 

отпратили презентацију о Светом Сави, весело су певали химну, а затим уживали 

у  украшавању славског колача од теста правећи шаре; 

– 24. јануара 2019. Актив учитеља III разреда је одржао тематски дан под називом 

„Свети Сава – наш учитељˮ. Активност реализована у кабинету техничког уз сарадњу 

са вероучитељем Јованом Новитовићем. Тематском дану присуствовало 60 деце; 

– 27. јануара 2019. је обележена школска слава Свети Сава. Тог дана свештеник 

Драгомир Јовановић је освештао славско жито. Након тога су ученици III разреда, на 

нивоу својих одељења, одржали час посвећен Светом Сави. Свим ученицима је читана 

Молитва за здравље; 

– 30. јануара 2019. сва три одељења су узела учешће у другом по реду „Не прљај! 

Немаш изговор!ˮ изазову. Задатак је био прављење играчке од рециклираног 

материјала; 

– 31. јануара 2019. су одржани родитељски састанци на крају првог полугодишта. 

Планиран је зимски распуст од 1. 2. 2019. до 17. 2. 2019;  

– 1. јануара 2019. наставници Школе су присуствовали радном састанку у оквиру 

стручног усавршавања унутар установе. Зорица Милић, педагог и чланови колектива 

који су прошли обуку, припремили су практичне задатке, који ће наставницима помоћи 

да усагласе свој рад са новим Правилником о вредновању квалитета рада 

установе. Бавећи се облашћу „Настава и учењеˮ, наставници су упознати са 

делимичним променама  поред усмерености рада на исходе, потребно је 

прилагођавање сваком појединачком ученику и наравно обучавање ученика за нове 

технике учења; 

– 4. фебруара 2019. представници Издавачке куће Бигз школство упознали су 

наставнике са новом платформом Mozabook, која ће употпунити електронске уџбенике 
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ове Издавачке куће. Упознавање са предностима дигиталних и електронских уџбеника 

у овој школској години, наставља се за заинтересоване наставне раднике; 

–  25. фебруара 2019. је почела настава у другом полугодишту школске 2018/2019.; 

– 25. фебруара 2019. на ликовном и литерарном конкурсу ,,Новогодишња чаролијаˮ 

коју је организовао Дечији савез Града Врања, Јован Рајовић III1 је освојио прво место; 

– 26. фебруара 2019. одржан је састанак Стручног актива III разреда. Договорено је да 

се интензивирају припреме ученика за такмичење из математике и рецитовања; 

договорено је да се редовно води  школска документација; урађени су ИОП-и за друго 

полугодиште; евидентирани су ученици за математичко такмичење „Кенгур без 

границаˮ; 

–  26. фебруара 2019. на осамнаестом јавном конкурсу  љубавне ,,Пјесме над пјесмамаˮ 

поводом дана заљубљених на тему ,,Без љубави твојеˮ Јован Рајовић III1 је освојио 

трећу награду; 

– 27. фебруара 2019 на Међународној дечијој изложби малог формата 2018. „Мини 

рестартˮ узело је учешће 10 ученика из сва три одељења III разреда, а ученик Сава 

Николић је добио диплому за успешан излагачки рад; 

– 27. фебруара 2019. Основна школа „Нада Пурић“, у сарадњи са организацијом 

AIESEC, реализовала је радионице енглеског језика, које су водили инострани 

студенти, квалификовани за рад са ученицима. У периоду од пет недеља ученици 

млађих разреда имали су прилику да унапреде своје знање из енглеског језика, заједно 

са три организаторке: Катарином и Викторијом из Белорусије и Марием из Туниса. На 

радионици је учествовало 155 ученика. Студенткиње су биле врло задовољне радом са 

децом и сарадњом са Школом. Из Ваљева су понеле лепе успомене и надају се да ће 

ускоро опет имати прилику да га посете; 

– 1. марта 2019. ученици одељења III2 су посетили дечије одељење Градске библиотеке 

ради учешћа у радионици „Коришћење инернета за изнамљивање књигаˮ; 

– 2. марта 2019. је одржано Општинско такмичење из математике у Основној школи 

„Владика Николај Велимировићˮ. Учествовало укупно 9 ученика. Ученица одељења 

III3, Вишња Ђурђевић освојила је трећу награду; 

– 8. марта 2019.  ученици одељења III2 су  пред мамама извели рецитал посвећен Осмом 

марту; 

– 12. марта 2019. ученици одељења III3 су присуствовали пливачком часу у СРЦ 

Петница у пратњи своје учитељице и професора физичког васпитања Бранка 

Јовановића; 

– 12. марта 2019. на ликовном и литерарном конкурсу ,,Најбоља – најдража мама на 

светуˮ, који је организовао Дечији савез града Врања, Јован Рајовић је освојио прво 

место; 

– 14. марта 2019. сва три одељења III разреда припремала су музички спот за трећи по 

реду „Не прљај! Немаш изговор!ˮ изазов; 

– 14. марта 2019. ученици одељења III3 припремали су се за Шаховски турнир са 

шаховским велемајстором Ненадом Поповићем; 

– 18. марта 2019. је одржан тематски дан посвећен теми „Заштита на интернетуˮ. 

Одржано је предавање за родитеље и просветне раднике Школе, јер све што се дешава 

на плану дигиталних технологија подједнако је ново и за одрасле као и за децу, али су 

деца више везана и више присутна, лакше и неискусније приступају садржајима, па је 

зато контрола неопходнија; 

– 20. марта 2019. је одржано Школско такмичење рецитатора у Свечаној сали Школе. 

Теодора Ћосић III1 се пласирала на Општинско такмичење; 

– 20. марта 2019. Актив учитељица III разреда је одржао још једну у низу бесплатних 

радионица за предшколце Града Ваљева  под називом „Музичко заплитање и 
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расплитањеˮ. Деца су уживала у различитим играчким, певачким, али и ликовним 

активностима; 

– 21. марта 2019. је одржано Међународно математичко такмичење „Кенгур без 

границаˮ. Учествовало је 18 ученика III разреда;  

– 21. марта 2019. поводом Међународног дана поезије ученици III1 су учествовали у 

радионици ,,Весело пероˮ у Матичној библиотеци Љубомир Ненaдoвић; 

– 21. марта 2019. је обележен Дан Школе свечаном приредбом у холу Школе. Ученици 

одељења  III2 су уредили пано за ову прославу. 

– 26. марта 2019. је одржана 51. Градска смотра рецитатора „Песниче народа могˮ за 

млађи узраст, на великој сцени Центра за културу. Школу су представљали ученици: 

Теодора Ћосић III1, Вујић Виктор IV3, Марковић Филип IV1 и Солдатовић Матија IV3. 

На Окружну смотру рецитатора пласирали су се: Филип Марковић IV1 који је освојио 

друго место, рецитујући песму од Мирослава Антића „Братˮ и Матија Солдатовић IV3 

који је освојио треће место, рецитујући песму од Недељка Попадића „Не знам да се 

љубимˮ. 

– 30. марта 2019. Зимски сусрети учитеља Србије, у организацији Савеза учитеља РС и 

Друштва учитеља Ваљева, су одржани у нашој Школи. На пет програма обуке 

учествовало је преко сто педесет учитеља, наставника и васпитача из Ваљева, Лајковца, 

Мионице, Осечине. У Холу школе, представили су се издавачи уџбеника и дидактичких 

материјала  Едука, Бигз, Атос, Креативни центар, Логос, Завод за уџбенике, Вулкан 

знање и Клет; 

– 30. марта 2019. на Еуропромовом литерарном конкурсу ,,Домаћа прича наш изборˮ су 

награђени најбољи основци. Одељенска заједница III1 је награђена ваучером и 

захвалницом; 

– 2. априла 2019. ученици млађих разреда, заједно са својим учитељицама, су 

организовали књижевно дружење у Свечаној сали Школе како би обележили 

Међународни дан дечје књиге. Желећи да промовишу читање и подстакну љубав према 

књизи, ученици су одлучили да овог пута своју пажњу и труд поклоне једном чаробном 

песнику који нас је пре неколико дана напустио – Добрици Ерићу. Ученици свих 

одељења млађих разреда рецитовали су Добричине песме. Гледање телевизијске 

емисије у којој гостује Добрица и говори о свом животу и делу припремила је 

учитељица Марија Јанковић; 

– 3. априла 2019. је одржано такмичење у шаху, где је Богдан Исаиловић III3 освојио 

прво место на Општинском такмичењу и прво место на Међуопшинском такмичењу у 

категорији млађих шахиста, а Диона Даниловић III3, добила медаљу за најмлађег 

учесника на турниру;  

– 9. априла 2019. Основна школа „Нада Пурићˮ и ове школске године се укључила у 

примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи. Министарство просвете, науке и технолошког развоја задужило је Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања за припрему стручног материјала, као и 

за организовање и праћење примене Слефија у систему основног и средњег образовања. 

Школски Селфи тим чинили су мр Ана Савковић, директор Школе, Мирјана Беговић, 

наставник разредне наставе, и Слађана Ранковић, библиотекар Школе. Координатор 

Селфи тима била је Мирјана Беговић.  Након савладане онлајн Селфи обуке, Школски 

Селфи тим испланирао је спровођење самовредновања коришћењем Селфи 

инструмента, упознао друге руководиоце, наставнике и ученике о њиховом учешћу у 

процесу самовредновања и организовао саму реализацију овог подухвата. 

Самовредновање у Школи је организовано у периоду од 8. до 14. априла 2019. године.  

Ученици и наставници попуњавали су анонимне анкете у кабинету информатике и 

рачунарства. Према плану Селфи пројекта, право учешћа у самовредновања имају 
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ученици од III до VIII разреда и сви наставници школе. Након попуњавања анкета, сви 

наставници и ученици добили су Селфи сертификате; 

– 11. априла 2019. на литерарном конкурсу  „Моје детеˮ под називом „Пробудимо 

успаване речиˮ, у категорији млађих основаца, Јован Рајовић III1 је освојио прво место; 

– 12. априла 2019. на ликовном и литерарном конкурсу „Правилна исхрана – улагање у 

будућностˮ, коју је организовао Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батутˮ, Јован Рајовић III1 је освојио треће место; 

– 12. априла 2019. је одржан састанак Стручног актива III разреда, на коме је извршена 

анализа рада ученика у претходном периоду, дневни ред родитељских састанака који ће 

бити одржани током априла; 

– 16. априла 2019. у оквиру пројекта WWF „Заштићена подручја за природу и људеˮ, 

представници ОШ „Владика Николај Велимировићˮ, амбасадори НП „Тараˮ 

представили су друштвенуј игрицу „МедоВатура – корачај право, живи здравоˮ. 

Ученици одељења III1 су заједно са својом учитељицом премијерно одиграли игрицу и 

са ауторима продискутовали о здравим стиловима живота; 

– 18. априла 2019. у Свечаној сали Школе је одржано предавање за родитеље свих 

ученика III разреда. Предавање „Како васпитавати децу да одговоре вршњачком 

насиљуˮ одржала је Зорица Милић, педагог Школе; 

– 20. априла 2019. Актив учитеља III разреда је заједно са вероучитељем присуствовао 

Смотри стваралаштва „Повезујмо сеˮ у Книћу како би презентовали свој рад „Свети 

Сава – наш учитељˮ; 

– 22. априла 2019. је обележен Дан планете Земље у Свечаној сали Школе. Ученици сва 

три одељења III разреда су отпевали своје еколошке песме са којима су учествовали на 

„Не прљај! Немаш изговор!ˮ изазову, а ученици II разреда су рецитовали еколошке 

песме. Затим је учитељица Марија Јанковић водила еко-квиз који је сама припремила за 

ученике II разреда; 

– 23. априла 2019. ученици одељења  III2 су заједно са учитељицом у школској 

библиотеци обележили Међународни дан књиге и посветили га животу и делу Јована 

Јовановића Змаја; 

– 24. априла 2019. Актив учитеља III разреда је заједно са вероучитељем Јованом  

Новитовићем одржао угледну активност испред Храма Васкрсења Господњег у Ваљеву 

под називом „Научи, нашарај, поклони – радост осетиˮ; 

 25. априла 2019. у школском дворишту ученици III2  су организовали Васкршњи базар 

који су посетили ученици свих одељења Школе; 

– 26. априла 2019. је почео пролећни распуст, који је трајао до  6. маја 2019. године;  

– 8. маја 2018. је одржан састанак Стручног актива 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 спортска такмичења; 

– 10. маја 2019. је одржан већ традиционалан Крос РТС-а кроз Србију, на спортском 

терену Школе. Учесници Кроса су били ученици млађих разреда. Додељене су дипломе 

ученицима који су освојили прво, друго и треће место; 

– 10. маја 2019. Ватрогасна служба Ваљево је одржала показну вежбу за ученике III 

разреда. Ученици су упознати са опасностима ванредних ситуација и начинима како 

правилно да поступе када се нађу у опасности. Показна вежба је одржана у школском 

дворишту; 

– 12. маја 2019. на XVII београдском фестивалу писаца за децу „Витезово пролећеˮ, 

награђени су похвалом и књигом ученици Борис Раковић, Миња Радовић, Лазар Косић 

и Сава Николић из одељења III1; 
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– 15. маја 2019. Актив учитеља III разреда је одржао радионицу за предшколце под 

називом „Вежбе, музика, игра, радост – здрави стилови живљењаˮ;  

– 16. маја 2019. на Међународном фестивалу писаца за децу „На крилима детињстваˮ у 

Бачкој Тополи, Јован Рајовић је освојио Гран при песмом „Сила за крилаˮ; 

– 15. маја 2019. Бигз школство је организовало фото-конкурс „Моја школа је посебна 

по...ˮ где су учитељи могли да промовишу школу и на тај начин освоје вредне награде. 

На конкурс се пријавиле учитељице одељења III1 и III2; 

– 17. маја 2019. на Табла фесту у Нишу Јован Рајовић III1 је освојио прво место у 

категорији литерарних радова за средњи узраст; 

– 17. маја 2019. нашу Школу је посетила госпођа Карол Милошевић, директорка 

Основне школе „Пјер Рубеˮ из Града Рубеа на северу Француске. Ученици одељења 

III2, заједно са својом учитељицом Маријом Јанковић, отпочели су још у децембру 

дружење са вршњацима из Француске; 

– 18. маја 2019. ученици одељења III2 су заједно са мамама и учитељицом Маријом 

Јанковић посетили Народни музеј у Ваљеву који је и ове године свима отворио врата у 

току Ноћи музеја. Током посете, поред сталне поставке, обишли су и поставку 

„Одрастање у неколико причаˮ, одгледали наступ Дечијег хора ЦЗНТК Абрашевић и 

„Чобанске игреˮ у извођењу Дома културе Извор; ученици су играли и помало 

заборављене и запостављене друштвене игре и фотографисали се испред паноа 

„Делимо успомене заједноˮ;  

– 18. и 19. маја 2019. је одржана „Пројектна настава у ИКТ окружењуˮ. Програм обуке 

наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, реализован је у 

„Првој основној школиˮ; 

– 21. и 22. мај 2019. ученици сва три одељења III разреда су на иницијативу својих 

учитељица отпочели уређење школског дворишта. Циљ ове акције је, на првом месту,  

да се улепша простор у коме сви заједно проводимо већи део дана, али и да се трећаци 

по четврти пут у току ове школске године пријаве за „Не прљај! Немаш изговор!ˮ 

изазов;                                                                                                                                            

– 21. маја 2019. у Спортској хали „Студентˮ су одржане Мале олимпијске игре у којима 

се екипа дечака пласирала на Међуокружно такмичење у Сремској Митровици; 

– 23. маја 2019. на литерарном и ликовном конкурсу „Осмехни се здравоˮ Јован Рајовић 

III1 је освојио треће место; 

– 23. маја 2019. су одржане Спортске игре младих у Ваљеву у присуству преко пет  

хиљада ученика, њихових родитеља и наставника у ваљевској Хали спортова. У 

десет дисциплина: мали фудбал, одбојка, баскет, рукомет, атлетика, тенис, стони 

тенис, шах и између две ватре такмичили су се ученици ваљевских школа, а 

победници су се пласирали на Државно првенство у Београду, док ће најбољи у 

Србији представљати нашу земљу на финалном такмичењу у Сплиту. Спортске игре 

младих у Ваљеву подржали су градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић са 

сарадницима, а овом празнику спорта у нашем граду присуствовала је Ивана 

Јовановић, председница Дунав осигурања Спортских игара младих Србије. Ученици 

III разреда су се такмичили у игри „Између две ватреˮ и заузели четврто место; 

– 24. маја 2019. у Сремској Митровици је одржано Међуокружно такмичење Малих 

олимпијских игара у којима је екипа дечака освојила четврто место; 

–  25. маја 2019. у Бањи Врујци је одржан Међународни фестивал дечијег стваралаштва    

„Креативна чаролијаˮ коме су присуствовали ученици одељења III1. За ликовне радове 

похваљени су Борис Раковић, Сава Николић, Лазар Косић, Теодора Ћосић, Лена 

Радојичић, Лука Милошевић и Данијел Јовановић. Они су учествовали у Карневалу и 

добили похвалу за учешће; 
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– 29. маја 2019. поводом Светског дана без дуванског дима у ОШ „Прота Матеја 

Ненадовићˮ у Бранковини организована је додела награда за најуспешније ученике. На 

литерарном конкурсу Јован Рајовић је освојио прво место, а на ликовном конкурсу је 

награђен рад Саве Николића, ученика одељења III1; 
– 31. маја 2019. на литерарном конкурсу који је организовала ОШ „Алекса Шантићˮ у 

Калуђерици поводом манифестације „Шантићеви даниˮ, Јован Рајовић III1 је освојио 

треће место;  

– 1. јуна 2019. на конкурсу за примере добре праксе за XXXIII Сабор учитеља 

Рапублике Србије из наше школе послато је осам радова. Три рада изабрана су за 

презентовање на радионицама у току трајања Сабора, 15. и 16. јуна 2019. у Београду. 

Осталих пет радова изабрани су за Електронски зборник радова. Рад учитељице Новке 

Мосуровић Андрић изабран је за презентовање, а заједнички рад актива учитеља III 

разреда и вероучитеља је ушао у Зборник Сабора; 

– 1. јуна 2019. ученица одељења III3 Тара Чулић је освојила прво место на Купу Белгије 

у бициклизму и седмо место у Паризу у истој дисциплини; 

– 7. јуна 2019. актери представе  „Наградаˮ су отишли у Панчево на свечану доделу 

награда на 8. БУДИ фестивалу. Програм се одржавао у БИГ тржном центру, а наши 

ученици су и извели део победничке представе пред публиком. Са њима су, у пратњи 

учитељице Марије Јанковић, ишле и две ученице III разреда: Тамара Дражић III2 и 

Вишња Ђурђевић III3, које су као награду за успехе у спорту добиле заједнички излет с 

старијим другарима; 

– 11. јуна 2019. представници Полицијске управе Ваљево су посетили сва три одељења 

III разреда и одржали предавање на тему „Безбедност за свеˮ, након чега су ученици 

могли да провере своја знања везана за ову тему израдом тестова;  

– 12. и 13. јуна 2019. ученици одељења III3 су провели дане у СРЦ „Петница” у Ваљеву;                                                                                                                                                                         

– 12. јуна 2019. на првом Међународном еко-конкурсу „Оаза еко радоваˮ у Подгорици, 

похваљен је рад Јована Рајовића III1 и објављен је у Зборнику; 

– 13. јуна 2018. је одржан састанак Стручног актива III разреда. Договорено је да се 

среде педагошка евиденција и документација, ураде евалуације ИОП-а, извештај рада 

актива и стручног усавршавања. Родитељи ученика су попунили анкету обавезних 

изборних предмета и другог страног језика за школску 2018/2019. годину; 

 – 14. јуна 2019. ученици одељења III1 су одржали у својој учионици завршну приредбу 

за родитеље;  

– 14. јуна 2019. ученици одељења III2 су одржали у Свечаној сали Школе завршну 

приредбу за родитеље која је изведена у виду мултимедијалне презентације свега 

урађеног у току ове школске године; 

– 14. јуна 2019. ученици одељења III3 су уређивали цветни лого Школе у школском 

дворишту;                                                                                                                                           

– 17. јуна 2018. је одржано 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 (учествовале су Слободанка 

Ашковић, Милена Миловановић, Биљана Сеничић и Марија Јанковић);  

– 22. јуна 2019. ученици одељења III2 и III3 су заједно са својим учитељицама узели 

учешће на 4. Ди Фесту на Дивчибарама; 

– 24. јуна 2019. у Свечаној сали Школе запослени су присуствовали семинару под 

називом „Од скривеног талента до ИОП – а 3ˮ; 

– 28. јуна 2018. су одржани родитељски састанци, на којима је саопштен успех ученика 

и подељене су књиге одличним ученицима и похвале за постигнуте успехе; такође, 

присуствовале су промоцијама нових уџбеника издавачких кућа Клет, Нови логос, 

Фреска, Бигз, Едука, Кућа знања и Вулкан;  
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 Стручно усавршавање у установи 

 Током године, учитељице Стручног актива III разреда су посетиле по 10 часова 

својих колега. Такође, присуствовале су промоцијама нових уџбеника издавачких кућа 

Клет, Нови логос, Фреска, Бигз, Едука, Кућа знања, и Вулкан; 

 14. новембра 2018. на Наставничком већу је одржано предавање „Безбедност деце на 

интернетуˮ које је реализовао Раде Лекић, председник удружења Иреволуција; 

– 14. новембра 2018. је одржано предавање „Аутизам и аутизму слична стања - 

аутистични спектарˮ које је извео логопед Школе Светлана Матић; 

– 26. и 27. новембра 2018. је одржана обука наставника за коришћење електронског 

дневника. Сви наставници, учитељи, разредне старешине, дефектолози и стручни 

сарадници присуствовали су обуци коју су водиле учитељице Светлана Арсић и 

Мирјана Беговић; 

– 10. децембра 2018. на седници Наставничког већа је одржано предавање за запослене 

Школе под називом „Школа да, дрога неˮ; предавачи су били Мила Максимовић, 

заменик Вишег јавног тужиоца, и Јелена Петровић, инспектор малолетничке 

деликвенције;  

– 24. јануара 2019. Актив учитеља III разреда је одржао тематски дак под називом 

„Свети Сава – наш учитељˮ. Активност реализована у кабинету техничког уз сарадњу 

са вероучитељем Јованом Новитовићем. Тематском дану присуствовало 60 деце; 

– 1. фебруара 2019. наставници Школе су присуствовали радном састанку у оквиру 

стручног усавршавања унутар установе. Зорица Милић, педагог и чланови колектива 

који су прошли обуку, припремили су практичне задатке, који ће наставницима помоћи 

да усагласе свој рад са новим Правилником о вредновању квалитета рада 

установе. Бавећи се облашћу Настава и учење, наставници су упознати са делимичним 

променама  поред усмерености рада на исходе, потребно је прилагођавање сваком 

појединачком ученику и обучавање ученика за нове технике учења; 

– 4. фебруара 2019. представници Издавачке куће Бигз школство упознали су 

наставнике са новом платформом Mozabook, која ће употпунити електронске уџбенике 

ове издавачке куће; 

 11. априла 2019. Основна школа „Нада Пурићˮ и ове школске године се укључила у 

примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи. Министарство просвете, науке и технолошког развоја задужило је Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања за припрему стручног материјала, као и 

за организовање и праћење примене Слефија у систему основног и средњег 

образовања; 

 учитељице III разреда су реализовале пет радионица за предшколце Града Ваљева: 

– 31. октобра 2018. радионица „Имам циљ - вежбањем до здрављаˮ; 

– 12. децембра 2018. радионица „Игром до енглескогˮ; 

– 23. јануара 2019. радионица „Славски обичаји – Свети Саваˮ; 

– 20. марта 2019. радионица „Музичко заплитање и расплитањеˮ; 

– 15. маја 2019. радионица „Вежбе, музика, игра, радост – здрави стилови живљењаˮ.                                                                                                                                      

 Стручно усавршавање ван установе 

– 22. октобра 2018. је одржана „Методичка радионица – додатна настава и математичка 

такмичења у млађим разредима  основне школеˮ, у трајању од 8 сати, у ОШ „Сестре 

Илићˮ; водитељи су били професор Војислав Андрић и професор Сава Максимовић; 

–  26. октобра 2018. је одржана „Методичка радионица – додатна настава и математичка 

такмичења у млађим разредима основне школеˮ, у трајању од 8 сати, у ОШ „Нада 

Пурићˮ; водитељи су били професор Војислав Андрић и професор Иванка Томић;  
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– 11. јануара 2019. је одржан стручни скуп Трибина „Улога наставних средстава и веб 

алата у савременој наставиˮ, у трајању од 1 сат, а реализован је у Музичкој школи 

„Живорад Грбићˮ; 

– 11. јануара 2019. је одржано саветовање на тему „Вођење евиденције и издавање 

јавних исправа у основној школиˮ, реализовано је у Основној школи „Нада Пурићˮ, у 

трајању од 3 сата; 

– од 7. до 21. јануара 2019. је одржан „Програм е-обуке  наставника за укључивање 

финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије-

основна школаˮ, у трајању од 16 сати; 

 – 30. марта 2019. је одржано стручно усавршавање „Преиспитај себе – унапреди 

наставуˮ, реализовано је у  ОШ  „Нада  Пурићˮ,  у трајању од 8 сати – Зимски сусрети 

учитеља; 

– 6. априла 2019. је одржан стручни скуп „Дигитално компетентан наставник за 

примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјалаˮ – симпозијум, 

који је реализован у Дому омладине Београд/ ОШ „Дринка Павловићˮ, у трајању од 6 

сати; 

– 8. априла 2019. је одржан поступак самовредновања „SELFIE 2018-2019, session” у 

оквиру Селфи инструмента реализован је у ОШ „Нада  Пурићˮ у трајању од 1 сат;  

– 20. априла 2019. је одржана смотра стваралаштва „Повезујмо сеˮ у Книћу ( 

презентовање примера добре праксе ), у трајању од 6 сати; 

– од 15. до 16. јуна 2019. је одржан „XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање 

наставне праксе кроз размену професионалних искуставаˮ (СУРС Београд),  у трајању 

од 10 сати (2 бода), у Београду.  

 Радови презентовани на стручним скуповима 

– 20. априла 2019. на смотри стваралаштва „Повезујмо сеˮ у Книћу презентован је рад 

„Свети Сава – наш учитељˮ (Новка Мосуровић Андрић, Виолета Кењић, Јован 

Новитовић и Марија Јанковић); 

– 16. јуна 2019. на „XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних искустава“ презентован је рад „Пут млекаˮ (Новка 

Мосуровић-Андрић, др Дејан Митровић, Марко Стојановић, Мирјана Јакић Вељић); 

 Радови публиковани у електронском Зборнику акредитованог републичког 

стручног скупа учитеља 

– 16. јуна 2019. на „XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе 

кроз размену професионалних искуставаˮ, у Београд, публиковани су радови: „Научи, 

нашарај, поклони – радост осетиˮ (Марија Јанковић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић 

Андрић, Јован Новитовић) и „Сваки дан раздраган – Здрави и срећниˮ (Новка 

Мосуровић Андрић).                                           

3.5.5. Стручни актив IV разреда 

Стручни актив IV разреда у школској 2018/2019. години су чиниле: Слободанка 

Ашковић IV1, Милена Миловановић IV2, Драгана Кузмановић IV3 и Јована Ћебић (од 

30. априла 2019. године), професори разредне наставе. У току августа 2018. 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 2018/2019. години. 

Стручни актив IV разреда реализовао је следеће активности: 
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– 3. септембра 2018. је одржан први састанак Стручног актива IV разреда. Разговарало 

се о задужењима у оквиру Стручног већа IV разреда (израда  планова, сређивање 

педагошке документације, распореда часова); 

– 5. септембра 2018. су 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, 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; 

– 13. септембра 2018. је организован Спортски дан на базенима СРЦ Петница, у 

трајању од 10 до 14 часова. На спортски дан ишло је 60 ученика IV разреда; 

– 14. септембра 2018. у школском дворишту, у 18 часова, је одржан забавни програм 

„Журка за нови почетакˮ. У програму су учествовали ученици IV разреда. Поред 

ученика Школе, учествовали су и Плесни клуб „Лагунаˮ, Карате клуб „014ˮ и Балетска 

група „Студио Мˮ. Присуствовало је 43 ученика IV разреда; 

– 17. септембра 2018. је одржан други састанак Стручног актива IV разреда. 

Разговарало се о задужењима у оквиру Стручног већа IV разреда (родитељски састанци 

и предлог Актива за активности у Дечјој недељи); 

– 28. септембра 2018. је одржан трећи састанак Стручног актива IV разреда. Договорена 

је реализација активности у Дечјој недељи и радионицама за предшколце у наредном 

периоду; 

– 2. октобра 2018. је организована хуманитарна акција „Друг другуˮ поводом Дечје 

недеље. Ученици су доносили школски прибор и друштвене игре које су поклоњене 

продуженом боравку; 

– 3. октобра 2018. у оквиру планираних активности поводом Дечје недеље у Центру за 

културу одржано је такмичење у рецитовању песама Десанке Максимовић под називом 

„Десанки у частˮ; 

– 3. октобра 2018. поводом Дечје недеље Матична библиотека „Љубомир Ненадовићˮ је 

организовала дружење ученика са дечјим писцем и аутором књижевности и 

позоришних комада за децу, Дејаном Алексићем, под насловом „Шта сам оно хтео да 

кажемˮ. Дружење се одржало у Клубу за страну књигу у 12 часова, коју су посетили 

ученици IV разреда са својим учитељицама. На занимљив, духовит и загонетан начин 

водио је разговор са ученицима како би одржао њихову пажњу, подстакао их да читају 

и да схвате да је место књиге у свакодневном животу детета важно; 

– 4. октобра 2018. у хали Студент је одржана „Забавна олимпијадаˮ за ученике млађих 

разреда градских школа; 

– 5. октобра 2018. у Центра  за културу у 16:30 часова, одржана је Породична  

квизијада, забавно такмичење између одабраних породица на нивоу основних школа 

Града Ваљева, које је организовала Основна школа „Милован Глишићˮ. Родитељи 

Немања Урошевић и Биљана Урошевић и деца Ђурђина Урошевић I1  и Ђорђе 

Урошевић IV1 су били представници у такмичењу Основне школе „Нада Пурићˮ. Уз 

подршку многобројне публике, такмичари су активно учествовали у занимљивим 

играма. Породица Урошевић, од седам такмичарских породица, заузела је друго место 

и освојила вредне награде; 

– 10. октобра 2018. ученици IV разреда су посетили изложбу Старих заната (око 25 

старих заната), у просторијама Техничке школе. Ученици су се на изложби присетили и 
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обновили знања о бројним занатима о којима су учили у III разреду у изборном 

предмету Народна традиција или су слушали од својих бака или дека. Предмете које су 

некада израђивале наше занатлије, и њихове алате, прикупљени на једном месту права 

су вредност. Посета изложби је била успешна, јер је код ученика пробудила машту, 

креативност, стваралачки дух, а нарочито радост и задовољство. Шетња градским 

улицама у групи вршњака је увек посебно расположење за ученике; 

– 24. октобра 2018.  у Школи је одржана радионица „Радујемо сеˮ, за предшколце града 

Ваљева. У радосном и ведром расположењу деца су певала новогодишње песме, играла 

уз музику и бојила новогодишње украсе. Радионицу су испланирале и реализовале 

учитељице IV разреда: Слободанка Ашковић, Милена Миловановић и Јована Ћебић.  

– 31. октобра 2018. ученици IV1 су реализовали час Српског језика у библиотеци 

Школе посвећан Михајлу Пупину; 

– 1. новембра 2018.  Полицијска управа Ваљево је реализовала предавање у Школи за 

ученике IV разреда. Овом приликом су релизоване две теме: „Полиција у служби 

грађанаˮ и „Безбедно учешће деце у саобраћајуˮ. Предавање су реализовали 

представници полицијске управе града Ваљева: Филиповић Јелена, Слађана 

Максимовић, школски полицајац, и Александар Обрадовић, саобраћајни полицајац. 

Присуствовали сви ученици IV разреда;  

– 2. новембра 2018. ученици  IV1 су са учитељицом посетили  Дечју библиотеку. Имали 

су радионицу „Папирна крилаˮ, коју је реализовала библиотекарка Катарина Јосовић у 

библиотеци. За усавршавање читања и мотивације за читање добро је увек наћи нове 

текстове  и упознати се са књигама  из свих области примерених узрасту. Управо тако, 

на радионици су имали прилику да виде бројне дечје књиге и из свих да чују 

одговарајући одломак што их је врло мотивисало. Свако је за себе имао да одабере 

књиге које га занимају из области које воли. Природа, географија, музика, 

композитори, научници, историја, математика, дечји романи, народна књижевност итд. 

На крају радионице ученици су се такмичили у загонеткама. У оквиру Пројекта 

„Колективно учлањењеˮ Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовићˮ Ваљево, ученици 

IV1 су остварили колективно учљањење, јер се пријавило више од десет ученика и тако 

остварили попуст при учлањењу; 

– 7. новембра 2018. је одржан четврти 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; 

– 14. новембра 2018. на Наставничком већу је одржано предавање „Безбедност деце на 

интернетуˮ, које је реализовао Раде Лекић, председник удружења Иреволуција. Као и 

предавање „Аутизам и аутизму слична стања-аутистични спектарˮ које је извела 

логопед Школе, Светлана Матић; 

– 21. новембра 2018. у Свечаној сали Школе је одржана радионица „Јесење бојеˮ, за 

предшколце. Научили су песму „Јесенˮ уз коју су осмислили кореографију; бојама су 

исказали виђење јесени. Радионицу су реализовале учитељице IV разреда: Слободанка 

Ашковић, Милена Миловановић и Драгана Кузмановић; 

– 23. новембра 2018. у оквиру планираног редовног родитељског састанка, педагог 

Зорица Милић, одржала је предавање „Контрола бесаˮ за родитеље ученика IV разреда. 

Родитељи су пажљиво саслушали предавање и изнели позитивне утиске о 

применљивости у породици. Затим је одржан родитељски састанак у учионицама; 

– 26. и 27. новембра 2018. је одржана обука наставника за коришћење електронског 

дневника. Сви наставници, учитељи, разредне старешине, дефектолози и стручни 

сарадници присуствовали су обуци коју су водиле учитељице Светлана Арсић и 

Мирјана Беговић; 
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– 27. новембра 2018. сви ученици IV разреда су посетили 6. фестивал науке ученика 

Ваљевске гимназије. Средњошколци су заједно са својим професорима припремили и 

изводили експерименте пред многобројним посетиоцима ове манифестације; 

– 28. новембра 2018. је одржано такмичење из информатичке писмености „Дабарˮ на 

школском нивоу. На такмичењу су учествовали сви ученици IV разреда. Ментор је био 

Никола Рајевац, наставник техничког и информатичког образовања. На занимљив и 

интерактиван начин кроз ово такмичење ученици су се упознали са областима 

рачунарства и информатике; 

– 10. децембра 2018. је одржано предавање за запослене Школе, на седници 

Наставничког већа под називом „Школа да, дрога неˮ. Предавачи су били Мила 

Максимовић, заменик Вишег јавног тужиоца, и Јелена Петровић, инспектор 

малолетничке деликвенције. Посебно је забрињавајућа чињеница да је 

распрострањеност и доступност наркотика, у разним облицима, из дана у дан све већа, 

због тога је од изузетне важности што пре деловати и обратити се надлежним 

установама када постоји и најмања сумња да су деца успела да набаве наркотике и 

почела да их користе; 

– 12. децембра 2018. је одржан састанак Стручног актива IV разреда, на коме се 

разговарало о наградним конкурсима, пројектима и активостима ученика поводом Нове 

године; 

– 17. децембра 2018. у свечаној сали Школе премијерно је одржана представа „Сајбер 

Деда Мразˮ драмског студија Суперлино агенције. Ликови у представи су започели 

интерактивну чаролију, поучног карактера, али забавну и комичну у којој су деца 

учествовала и уживала;  

– 27. децембра 2018. ученици IV рaзреда су са својим учитељицама посетили Народни 

музеј у Ваљеву. Три одељења IV разреда су у три различита термина (IV1 27. децембра 

у 11.30 часова, IV3  28. децембра у 10.30 часова и IV2  у 11.30 часова), у музеју, имали 

радионицу „Сеча кнезова и улога Ненадовића у Првом српском устанкуˮ. У 

претходном периоду ученици су из предмета Природа и друштва у оквиру наставне 

теме Прошлост Србије учили о Првом српском устанку. Већ стечени ниво знања 

допринео је да ученици са пажњом и разумевањем слушају предавање које је 

реализовала Марина Ћировић. На крају радионице нарочиту пажњу им је привукао 

квиз који су веома успешно решили;   

– 9. јануара 2019. је одржан 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; 

– 11. јануара 2019. у Музичкој школи је одржана Трибина „Реформа плана и програма 

наставе и учењаˮ. Фокус је на исходима и активностима ученика, а не на садржајима. 

Трибини су присуствовале учитељице IV разреда; 

– 16. јануара 2019. је одржана радионица за предшколце под називом „Зимске радостиˮ. 

Разговарали смо о зимским чаралијама на снегу, о припремама, поклонима, 

празницима. Ову радионицу су организовале и водиле учитељице Драгана Кузмановић, 

Александра Антонијевић и Јована Ћебић; 

– 19. јануара 2019. је одржано Школско такмичење из Математике. Учествовало је 15 

ученика IV разреда. Пласирали су се на Општинско такмичење следећи ученици: 

Филип Mарковић IV1, Лазар Јовановић IV1, Андреј Јовановић IV2, Неда Сандић IV2, 

Вања Танасијевић IV3 и Матија Солдатовић IV3; 

– 27. јануара 2019. је обележена 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; 
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– 31. јануара 2019. је одржана приредба „Живот је диванˮ за родитеље ученика IV1 

поводом краја првог полугодишта школске 2018. године; затим су одржани родитељски 

састанци на крају првог полугодишта; 

 планиран је зимски распуст од 1. фебруара 2019. до 17. фебруара 2019., али због 

епидемије грипа Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело одлуку 

да се зимски распуст продужи за још једну недељу;  

– 1. фебруара 2019. наставници Школе су присуствовали радном састанку у оквиру 

стручног усавршавања унутар установе. Зорица Милић, педагог, и чланови колектива 

који су прошли обуку, припремили су практичне задатке који ће наставницима помоћи 

да усагласе свој рад са новим Правилником о вредновању квалитета рада 

установе. Бавећи се облашћу Настава и учење, наставници су упознати са делимичним 

променама - поред усмерености рада на исходе, потребно је прилагођавање сваком 

појединачком ученику и наравно обучавање ученика за нове технике учења; 

– 4. фебруара 2019. представници Издавачке куће Бигз школство су упознали 

наставнике са новом платформом Mozabook, која ће употпунити електронске уџбенике 

ове издавачке куће. Упознавање са предностима дигиталних и електронских уџбеника у 

овој школској години, наставља се за заинтересоване наставне раднике; 

– 25. фебруара 2019. је почела настава у другом полугодишту школске 2018/2019. 

године; 

– 26. фебруара 2019. је одржан састанак Стручног актива IV разред. Договорено је да се 

интензивирају припреме ученика за такмичење из математике и рецитовања. 

Договорено је да се редовно води  школска документација. Урађени су ИОП-и за друго 

полугодиште. Евидентирани су ученици за математичко такмичење „Кенгурˮ; 

– 27. фебруара 2019. Основна школа „Нада Пурићˮ, у сарадњи са организацијом 

AIESEC, је реализовала радионице Енглеског језика, које су водили инострани 

студенти, квалификовани за рад са ученицима. У периоду од пет недеља, ученици 

млађих разреда имали су прилику да унапреде своје знање из енглеског језика, заједно 

са три организаторке: Катарином и Викторијом из Белорусије и Марием из Туниса. На 

радионици је учествовало 155 ученика. Студенткиње су биле врло задовољне радом са 

децом и сарадњом са Школом. Из Ваљева су понеле лепе успомене и надају се да ће 

ускоро опет имати прилику да га посете; 

– 27. фебруара 2019. је одржана радионица за предшколце под називом „Игра за 

подстицање сарадњеˮ. Радионицу су реализовале учитељице Слободанка Ашковић, 

Милена Миловановић и Јована Ћебић; 

– 2. марта 2019. је одржано Општинско такмичење из математике у Основној школи 

„Владика Николај Велимировићˮ, учествовало је 6 ученика;  

– 18. марта 2019. је одржан тематски дан посвећен теми „Заштита на Интернетуˮ. који 

је представљен родитељима и просветним радницима школе, јер све што се дешава на 

плану дигиталних технологија подједнако је ново и за одрасле као и за децу, али су 

деца више везана и више присутна, лакше и неискусније приступају садржајима, па је 

зато контрола неопходнија. Исходи овог тематског дана могу се повезати са уводном 

темом. Интернет треба прихватити као што је прихваћена медицина: обратити се када 

је потребно, узети колико треба, користити као протетику, али  и даље неговати здраве 

облике живота; 

– 18. марта 2019. је одржано Школско такмичење рецитатора у Свечаној сали Школе;  

– 21. марта 2019. је одржано Међународно математичко такмичење „Кенгур без 

границаˮ (чествовало је 17 ученика IV разреда);  

– 21. марта 2019. је обележен Дан Школе свечаном приредбом у холу Школе. Програм 

је започео извођењем школске химне, где је хор заблистао у новом и допуњеном 

саставу. Под руководством Биљане Тодоровић, наставника музичке културе, овог пута 
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запевали су не само ученици Школе, већ и њихови наставници. Након тога, учитељица 

Јована Ћебић је поздравила присутне госте, подсећајући их на дугу традицију успешног 

рада и постојања Школе;  

– 26. марта 2019. је одржана 51. Градска смотра рецитатора „Песниче народа могˮ за 

млађи узраст, на великој сцени Центра за културу. Школу су представљали ученици: 

Вујић Виктор IV3, Марковић Филип IV1 и Солдатовић Матија IV3. На Окружну смотру 

рецитатора пласирали су се: Филип Марковић IV1 који је освојио друго место, 

рецитујући песму од Мирослава Антића „Братˮ, и Матија Солдатовић IV3 који је 

освојио треће место, рецитујући песму од Недељка Попадића „Не знам да се љубимˮ; 

– 26. марта 2019. одржано је предавање Сачувајмо планету у Матичној библиотеци 

„Љубомир Ненадовићˮ, за ученике IV1.  У току предавања ученици су добили домаће 

задатке које ће реализовати на часовима Ликовне културе, а које ће приказити 22. 

априла на Дан планете Земље; 

– 29. марта 2019. у свечаној сали Школе, ученици IV разреда су гледали представу 

„Наградаˮ, коју су извели ученици V разреда са учитељицом Мирјаном Беговић;  

– 30. марта 2019. у нашој Школи је одржан Зимски сусрети учитеља Србије, у 

организацији Савеза учитеља РС и Друштва учитеља Ваљева. На пет програма обуке је 

учествовало преко сто педесет учитеља, наставника и васпитача из Ваљева, Лајковца, 

Мионице, Осечине итд. Наша школа је као и увек, отворила своја врата за просветне 

раднике који увек желе да чују и науче нешто ново, а што ће им користити да унапреде 

свој рад и повећају своје компетенције, као и да одрже корак са савременим токовима 

наставе, учења и образовања. У холу Школе представили су се издавачи уџбеника и 

дидактичких материјала - Едука, Бигз, Атос, Креативни центар, Логос, Завод за 

уџбенике, Вулкан знање и Клет; 

– 2. априла 2019. ученици млађих разреда, заједно са својим учитељицама, 

организовали су књижевно дружење у Свечаној сали Школе како би обележили 

Међународни дан дечје књиге. Обележавање Дана дечје књиге започело је 1967. 

године, а датум тог светковања није случајно одабран – 2. априла рођен је велики 

бајкописац, Ханс Кристијан Андерсен. Желећи да промовишу читање и подстакну 

љубав према књизи, ученици су одлучили да овог пута своју пажњу и труд поклоне 

једном чаробном песнику који нас је пре неколико дана напустио – Добрици Ерићу. 

Радосни и мудри Добричини стихови звонили су дуго и живо Свечаном салом, јер су их 

ученици рецитовали са пуно љубави и посвећености. Подсетили смо се и како је наш 

велики детињасти песник рецитовао своје стихове, као и како је гледао на своје 

стваралаштво и живот „што му поче бајкомˮ; 

– 10. априла 2019. у Школи је одржана радионица „Лутке и музикаˮ  за предшколце. 

Деца су погледала снимак луткарске представе, затим су сами на задату или самостално 

постављену ситуацију изводили представу. На крају су уз музику осмислили   

кореографију. Радионицу су планирале и реализовале учитељице Мирјана Беговић, 

Милена Миловановић и Слободанка Ашковић; 

– 11. априла 2019. Основна школа „Нада Пурићˮ и ове школске године се укључила у 

примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе - 

Селфи. Министарство просвете, науке и технолошког развоја задужило је Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања за припрему стручног материјала, као и 

за организовање и праћење примене Слефија у систему основног и средњег образовања. 

Школски Селфи тим чинили су мр Ана Савковић, директор Школе, Мирјана Беговић, 

наставник разредне наставе, и Слађана Ранковић, библиотекар Школе. Координатор 

Селфи тима је била Мирјана Беговић.  Након савладане онлајн Селфи обуке, Школски 

Селфи тим је испланирао спровођење самовредновања коришћењем Селфи 

инструмента, упознао друге руководиоце, наставнике и ученике о њиховом учешћу у 
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процесу самовредновања и организовао саму реализацију овог подухвата. 

Самовредновање у Школи је организовано у периоду од 8. до 14. априла 2019. године.  

Ученици и наставници попуњавали су анонимне анкете у кабинету информатике и 

рачунарства. Према плану Селфи пројекта, право учешћа у самовредновања имају 

ученици од III до VIII разреда и сви наставници школе. Након попуњавања анкета, сви 

наставници и ученици добили су Селфи сертификате; 

– 12. априла 2019. је одржан састанак Стручног актива IV разреда, на коме је извршена 

анализа рада ученика у претходном периоду, дневни ред родитељских састанака који ће 

бити одржани током априла; 

– 18. априла 2019. у свечаној сали Школе је одржано предавање за родитеље свих 

ученика IV разреда. Предавање „Како да порастемо здрави и снажниˮ је одржала Вера 

Лазић, дипломирани фармацеут (април месец је месец фармације). Предавач се посебно 

осврнуо на значај витамина у исхрани деце, јер су деца у фази раста и развоја и 

правилној исхрани треба посветити посебну пажњу. После предавања родитељи су у 

учионици имали родитељски састананак; 

– 22. априла 2019. се обележава Дан планете Земље. Циљ обележавања је да подстакне 

на размишљање колико водимо рачуна о животној средини. Ученици IV1, са својом 

учитељицом Слободанком Ашковић, су учествовали у обележавању Дана планете 

Земље кратким програмом који су спремили  и извели у башти некадашњег Дома 

војске, а у дворишту будуће Библиотеке. Говорили су стихове еколошких песама, 

представили еколошки пано и показали своје осмишљене поруке. Програм су пратили и 

допринели активности ученици из градских школа. У потреби за што већим зеленилом  

и изградњи свести о чувању и неговању природе и зеленила, ученици су у дворишту 

засадили дрво, заједно са другарима из ОШ „Сестре Илићˮ, који су, такође, припремали 

краћи  програм. Дрво ће расти, освежавати, правити хлад и стварати нови кисеоник. 

Деца ће се са радошћу сећати и вечно памтити да је 22. април Дан планете Земље и да о 

свом окружењу треба увек размишљати;  

– 23. април 2019. у Мионици је одржана Окружна смотра рецитатора „Песниче народа 

могˮ. У категорији млађег школског узраста такмичили су се: Филип Марковић IV1 

који је рецитовао песму „Братˮ од Мирослава Антића  и  Матија Солдатовић  IV3 који је 

рецитовао је  песму „Не знам да се љубимˮ, од Недељка Попадића. Према одлуци 

стручног жирија Катарине Вићентијевић, глумице, Зорана Ћосића, глумца, и 

Мирослава Трифуновића, позоришног редитеља,  Филип Марковић IV1  је освојио 

четврто место и награђен је књигом  „Десанка Максимовић  Споменицаˮ од Велибора 

Берка Савића; 

– 25. априла 2019. у школском дворишту ученици III2  су организовали Ускршњи базар 

који су врло радо посетили ученици IV2  и на тај начин су подржали хуманитарну 

акцију; 

– 26. априла 2019. је почео пролећни распуст, који је трајао до  6. маја 2019. године; 

– 8. априла 2019. је одржан 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; 

– 10. маја 2019. је одржан традиционалан Крос РТС-а кроз Србију, са почетком у 10 

часова на спортском терену Школе. Учесници Кроса су били ученици млађих разреда. 

Додељене су дипломе ученицима који су освојили прво, друго и треће место; 

– 10. маја 2019. ватрогасна служба Ваљево је одржала показну вежбу за ученике I, IV и 

VI разреда. Ученици су упознати са опасностима ванредних ситуација и начинима како 

правилно да поступе када се нађу у опасности. Показна вежба одржана је у школском 

дворишту; 
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– 15. маја 2019. је одржан Општи родитељски састанак за родитеље наших будућих 

ђака првака. Родитељима су се обратиле директор Школе, педагог, логопед, 

вероучитељ и учитељице будућег првог разреда, који су им дали основне информације 

везане за осамостаљивање ученика,  визуелне, тактилне и аудитивне перцепције, 

предмете, изборне предмете, уџбенике и продужени боравак.  

– 15. маја 2019. Бигз школство је организовало фото-конкурс „Моја школа је посебна 

по...ˮ где су учитељи промовисали Школу тако што су слали фотографије, значајних и 

лепих активности и на тај начин добили прилику да освоје вредне награде; 

– 18. и 19. маја 2019. је реализована „Пројектна настава у ИКТ окружењуˮ, програм 

обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења, у „Првој 

основној школиˮ. Програм обуке су прошле учитељице Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић, Биљана Сеничић и Марија Јанковић; 

– 23. маја 2019. су одржане Спортске игре младих у Ваљеву, у присуству преко пет  

хиљада ученика, њихових родитеља и наставника у ваљевској Хали спортова. У 

десет дисциплина: мали фудбал, одбојка, баскет, рукомет, атлетика, тенис, стони 

тенис, шах и између две ватре такмичили су се ученици ваљевских школа, а 

победници су се пласирали на државно првенство у Београду, док ће најбољи у 

Србији представљати нашу земљу на финалном такмичењу у Сплиту. Спортске игре 

младих у Ваљеву подржали су градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић са 

сарадницима, а овом празнику спорта у нашем граду је присуствовала Ивана 

Јовановић, председница Дунав осигурања Спортских игара младих Србије. Ученици 

IV разреда су се такмичили у игри Између две ватре и заузели су треће место;  

 од друге половине маја па до краја школске године, а у договору са учитељима, 

предметни наставници су презентовали свој предмет ученицима IV разреда и на тај 

начин се упознали са њима; 

– 7. јуна 2019. ученици су имали јединствену прилику и велику част, да присуствују 

концерту Александрe Мохорко, харфисткиње из Словеније. Ваљевка по мајци, одржала 

је два наступа за наше ученике, када је представила свој изузетан инструмент и 

предивне композиције. Александра је, такође, занимљивом причом упознала ученике са 

харфом, а ученици су могли да пробају и засвирају овај инструмент. Наши ученици су 

препознали изузетност и посебност музике на харфи, па су Александру награђивали 

дугим аплаузима. 

– 7. јуна 2019. је одржана приредба на шпанском и немачком језику за ученике IV 

разреда. Приредбу су извели ђаци V и VI разреда наше Школе. Публика је уживала у 

песми, игри и скечевима на страном језику; 

– 12. јуна 2019. у Свечаној сали Школе је одржана приредба за родитеље ученика IV2  

поводом завршетка IV разреда. Одржан је састанак Стручног актива IV разреда. 

Договорено је да се среде педагошка евиденција и документација, ураде евалуације 

ИОП-а, извештај рада актива и стручног усавршавања. Родитељи ученика су попунили 

анкету обавезних изборних предмета и другог страног језика за школску 2019/2020. 

годину;  

– 13. јуна 2019. часови су реализовани у природи, поред реке Градац. Леп и сунчан дан 

су искористили за систематизацију градива, игру и дружење;  

– 14. јуна 2019. је завршена настава у другом полугодишту школске 2018/2019. године. 

У холу Школе је одржана „Журка за срећан крај четвртог разредаˮ свих ученика IV 

разреда, заједно са својим учитељицама; 

– 17. јуна 2019. је одржано 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 (Слободанка Ашковић, 

Милена Миловановић, Биљана Сеничић и Марија Јанковић); 
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– 28. јуна 2019. су одржани родитељски састанци, на којима је саопштен успех ученика 

и подељене су књиге одличним ученицима и похвале за постигнуте успехе; 

 током године, учитељице Стручног актива IV разреда, посетиле су по 10 часова 

својих колега; такође, присуствовале су промоцијама нових уџбеника издавачких кућа: 

Клет, Нови логос, Фреска, Бигз, Едука, Кућа знања и Вулкан. 

 Стручно усавршавање у установи 

– 14. новембра 2018. на Наставничком већу је одржано предавање „Безбедност деце на 

интернетуˮ које је реализовао Раде Лекић, председник удружења Иреволуција; 

– 14. новембра 2018. је одржано предавање „Аутизам и аутизму слична стања-

аутистични спектарˮ које је извео логопед Школе Светлана Матић; 

– 26. и 27. новембра 2018. је одржана обука наставника за коришћење електронског 

дневника. Сви наставници, учитељи, разредне старешине, дефектолози и стручни 

сарадници присуствовали су обуци коју су водиле учитељице Светлана Арсић и 

Мирјана Беговић; 

– 10. децембра 2018. је одржано предавање за запослене Школе, на седници 

Наставничког већа под називом „Школа да, дрога неˮ. Предавачи су били Мила 

Максимовић, заменик Вишег јавног тужиоца, и Јелена Петровић, инспектор 

малолетничке деликвенције. Посебно је забрињавајућа чињеница да је 

распрострањеност и доступност наркотика, у разним облицима, из дана у дан све већа, 

због тога је од изузетне важности што пре деловати и обратити се надлежним 

установама када постоји и најмања сумња да су деца успела да набаве наркотике и 

почела да их користе; 

– 1. фебруара 2019. наставници Школе су присуствовали радном састанку у оквиру 

стручног усавршавања унутар установе. Зорица Милић, педагог, и чланови колектива 

који су прошли обуку, припремили су практичне задатке, који ће наставницима помоћи 

да усагласе свој рад са новим Правилником о вредновању квалитета рада 

установе. Бавећи се облашћу Настава и учење, наставници су упознати са делимичним 

променама  поред усмерености рада на исходе, потребно је прилагођавање сваком 

појединачком ученику и наравно обучавање ученика за нове технике учења; 

– 4. фебруара 2019. представници Издавачке куће Бигз школство упознали су 

наставнике са новом платформом Mozabook, која ће употпунити електронске уџбенике 

ове издавачке куће. Упознавање са предностима дигиталних и електронских уџбеника у 

овој школској години, наставља се за заинтересоване наставне раднике; 

– 18. марта 2019. је одржан тематски дан посвећен теми „Заштита на Интернетуˮ. 

Одржано је предавање за родитеље и просветне раднике школе, јер све што се дешава 

на плану дигиталних технологија подједнако је ново и за одрасле као и за децу, али су 

деца више везана и више присутна, лакше и неискусније приступају садржајима, па је 

зато контрола неопходнија. Исходи овог тематског дана могу се повезати са уводном 

темом. Интернет треба прихватити као што је прихваћена медицина: обратити се када 

је потребно, узети колико треба, користити као протетику, али  и даље неговати здраве 

облике живота; 

– 11. априла 2019. Основна школа „Нада Пурић“ и ове школске године се укључила у 

примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи. Министарство просвете, науке и технолошког развоја задужило је Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања за припрему стручног материјала, као и 

за организовање и праћење примене Слефија у систему основног и средњег 

образовања; 

 учитељице IV разреда су реализовале пет радионица за предшколце Града Ваљева:  

24. октобра 2018. – радионица „Радујемо сеˮ; 
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– 22. новембра 2018. – радионица  „Јесење бојеˮ; 

– 16. јануара 2019. – радионица „Зимске радостиˮ; 

– 27. фебруара 2019. – радионица „Игра за подстицање сарадњеˮ; 

– 10. априла 2019. – радионица „Лутке и музикаˮ;    

 Стручно усавршавање ван установе 

– 26. октобра 2018. је одржана „Методичка радионица – додатна настава и математичка 

такмичења у млађим разредима основне школеˮ, у трајању од 8 сати у ОШ „Нада 

Пурићˮ,  водитељи су били професор Војислав Андрић и професор Иванка Томић; 

– 11. јануара 2019. је одржан стручни скуп Трибина „Улога наставних средстава и веб 

алата у савременој наставиˮ у трајању од 1 сат, а реализован у Музичкој школи 

„Живорад Грбићˮ; 

– 11. јануара 2019. је одржано саветовање на тему „Вођење евиденције и издавање 

јавних исправа у основној школиˮ које је реализовано у Основној школи „Нада Пурићˮ 

у трајању од 3 сата; 

– 20. марта 2019. је одржан „Програм  е-обуке  наставника за укључивање финансијског 

описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије-основна школаˮ, у 

трајању од 16 сати; 

– 30. марта 2019. је одржано стручно усавршавање „Преиспитај себе – унапреди 

наставуˮ које је реализовано у  ОШ  „Нада  Пурићˮ  у трајању од 8 сати (Зимски 

сусрети учитеља); 

– 6. априла 2019. је одржан стручни скуп „Дигитално компетентан наставник за 

примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјалаˮ – симпозијум, 

који је реализован у Дому омладине Београд/ ОШ „Дринка Павловићˮ, у трајању од 6 

сати; 

– 8. априла 2019. је реализован поступак самовредновања „SELFIE 2018-2019, sessionˮ у 

оквиру Селфи инструмента реализован у  ОШ  „Нада  Пурићˮ, у трајању од 1 сат; 

– 20. априла 2019. је одржана смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу 

„Покренимо сеˮ у организацији Удружења гружанских учитеља, одржаног у Книћу, у 

трајању од 6 сати; 

– 1. јуна 2019. је одржано стручно усавршавање „Игром кроз граматику – врста и 

служба речи, анализа рееченицеˮ, програм је реализован у ОШ „Свети Саваˮ у 

Памбуковици, у трајању од 8 сати; 

– 15. и 16. јуна 2019. је одржан „XXXIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање 

наставне праксе кроз размену професионалних искуставаˮ (СУРС Београд),  у трајању 

од 10 сати (2 бод), у Београду; 

 такође, присуствовале су промоцијама нових уџбеника издавачких кућа: Клет, Нови 

логос, Фреска, Бигз, Едука, Кућа знања и Вулкан.  

3.5.6. Продужени боравак 

 Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима I и II 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 петнаест 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 2018/2019. године у Продуженом боравку су радиле учитељице 

Биљана Сеничић и Мирјана Беговић. 
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 Рад у Продуженом боравку се одвијао у две смене (I разред и II разред). 

Структура васпитне групе је била следећа: I разред – 36 ученика, II разред – 31 ученик. 

 Радно време у Продуженом боравку било је од 8 до 17 часова. 

 Преглед и врсте активности у Продуженом боравку: 

1. Израда домаћих задатака. 

2. Обнављање научених садржаја и провера. 

3. Рад на припремљеном материјалу (вежбање). 

 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, квизови, асоцијације.  

6. Koришћење компјутера – игрице, музика, филмови итд. 

 Слободне активности у Продуженом боравку: 

1. Игре без граница (сваки дан). 

2. Оловка пише срцем (понедељак и четвртак). 

3. Шарам – стварам (понедељак и петак). 

4. Видео пројекције – Дигитална учионица (среда) . 

5. Језичка радионица (среда – посета школској библиотеци). 

6. Мала школа великих ствари (уторак и четвртак). 

7. Певам, плешем, глумим (уторак и 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: 

– 3. септембра 2018. је одржана израда паноа „Летњи погледиˮ; 

– 4. септембра 2018. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 5. септембра 2018. је одржана Ликовна радионица „Совице – добродошлицеˮ; 

– 13. септембра 2018. је реализован Спортски дан у СРЦ „Петница”; 

– 14. септембра 2018. је реализовано дружење у школском дворишту „Журка за срећан 

почетак школске годинеˮ, где су наступале ученице V разреда са својом кореографијом 

„Мењам данеˮ, ученици II разреда уз „Мајмунски плесˮ и Студио М (присуствовали и 

ученици Продуженог боравка); 

– 17. септембра 2018. за све ученике I разреда, у Свечаној сали, је одржано предавање 

активиста Црвеног крста и Патронажне службе Дома здравља Ваљево о заштити и 

понашању ученика у саобраћају (присуствовало и 15 ученика Продуженог боравка); 

– 18. септембра 2018. је одржана израда школског паноа „Пролази летоˮ; 

– 26. септембра 2018. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 26. септембра 2018. је одржан родитељски састанак у Продуженом боравку 

(организација рада и активности, правила понашања, исхрана ученика, потребан 

материјал и прибор за рад, дигитална учионица, разно). Састанку је присуствовало 30 

родитеља; 

– током септембра јр припремљена и комплетирана школска евиденција и 

документација за ученике који похађају Продужени боравак, попуњени су подаци у 

дневницима рада. У сарадњи са осталим учитељима, направљен је план активности за 

обележавање Дечје недеље; 

– 1. октобра 2018. је уређен школски пано поводом Дечје недеље, под називом „Дечја 

игра – играмо се балонима од сапуницеˮ; 
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– 3. октобра 2018. ученици боравка су учествовали на 7. ликовном конкурсу „Нацртај, 

обој, освојиˮ, који је расписала компанија „Форма Идеалеˮ (учествовало је 13 ученика 

боравка); 

– 4. октобра 2018. је одржана представа „Школо моја пређи на другогаˮ у Свечаној сали 

Школе (представу гледало и 13 ученика боравка); 

– 5. октобра 2018. у школском дворишту, у оквиру Дечје недеље, одржане су „Игре без 

границаˮ у организацији учитељица Продуженог боравка, за све ученике II разреда 

градских основних школа; 

– 10. октобра 2018. је одржана прва Трибина за родитеље предшколаца града Ваљева, 

којом почиње циклус у пројекту Школе. Трибину су реализовале учитељице I разреда, 

Зорица Милић, педагог, и Светлана Матић, логопед (Трибини су присуствовале 

учитељице боравка); 

– 19. октобра 2018. у школском дворишту је одржан „Фестивал јабукаˮ у организацији 

Актива II разреда. Фестивалу је присуствовало и 18 ученика Продуженог боравка; 

– 30. октобра 2018. је одржана израда школског паноа „Јесенˮ; 

– 31. октобра 2018. је одржана израда школског паноа „Јесен је криваˮ; 

– 1. новембра 2018. Полицијска управа Ваљева је  реализовала предавања „Полиција у 

служби грађанаˮ и „Безбедно учешће деце у саобраћајуˮ за све ученике IV разреда. 

Предавање су водили Александар Обрадовић,  саобраћајни полицајац, Јелена 

Филиповић, представник полицијске управе града Ваљева, и Слађана Максимовић, 

школски полицајац. Предавању је присуствовало и 17 ученика Продуженог боравка; 

– 7. новембра 2018. је одржана пета радионица за предшколце под називом „Весели 

прстићиˮ. Радионицу су осмислиле и водиле Светлана Матић, логопед, и учитељице 

боравка; 

– 13. новембра 2018. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 14. новембра 2018. је одржана шеста радионица за предшколце под називом „Јесењи 

градˮ. Радионицу осмислиле и водиле Мирјана Лукић, наставница ликовне културе и 

учитељице боравка; 

– 14. новембра 2018. је одржано Наставничко веће на ком је одржано предавање о 

безбедности деце на интернету;  

– 26. и 27. новембра 2018. је одржана обука за Електронски дневник за све наставнике и 

стручну службу Школе. Обуку су водиле учитељице Мирјана Беговић и Светлана 

Арсић; 

– 3. децембра 2018. је организована изложба у холу Школе поводом сто година од 

завршетка Првог светског рата. Изложбу посетили сви ученици Продуженог боравка; 

– 17. децембра 2018. је изведена представа „Сајбер Деда Мразˮ у Свечаној сали Школе 

у извођењу драмског студија „Супер распустˮ из Београда. Представу је  гледало 29 

ученика Продуженог боравка; 

– 18. децембра 2018. је одржана израда школског паноа „Новогодишње радостиˮ; 

– 21. децембра 2018. ученици у боравку су правили новоговишње честитке, китили 

јелку и украшавали пано; 

– 25. децембра 2018. ученици у боравку су правили сувенире и украсе  у оквиру 

пројекта „Кад упознаш – заволећешˮ, које су презентовали и продавали на Градском 

тргу; 

– 26. децембра 2018. је одржана радионица за предшколце „Новогодишња чаролија - У 

свету лутакаˮ, коју су реализовале учитељице Продуженог боравка; 

– током јануара је вођена педагошка евиденција и документација, направљен је план 

активности за обележавање школске славе и подељена су задужења за приредбе; 

учитељице Продуженог боравка су ангажоване на пословима за упис будућих првака; 
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– 24. јануара 2019. је одржано уређење школског и паноа у Продуженом боравку 

поводом школске славе; 

– 27. јануара 2019. је обележена школска слава Свети Сава; 

– 30. јануара 2019. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 30. јануара 2019. у свечаној сали Школе је одржана друга Трибина за родитеље 

предшколаца Ваљева, под називом „Припрема за полазак у школуˮ. Трибини су 

присуствовале и учествовале у реализацији и учитељице из Продуженог боравка; 

– од 1. до 25. фебруара 2019. је трајао други део зимског распуста за ученике. Наставни 

радници су за време зимског распуста дежурали у школи, по утврђеном распореду. 

Зимски распуст је био продужен за пет наставних дана који су надокнађени кроз 

сажимање градива; 

– 4. фебруара 2019. представници Издавачке куће Бигз школство упознали су 

наставнике са новом дигиталном платформом „Mozabook”, која ће употпунити 

електронске уџбенике ове издавачке куће; 

– 4. марта 2019. је уређен школски пано и пано у Продуженом боравку поводом Дана 

жена; 

– 6. марта 2019. је одржана радионица за предшколце „Наше мамеˮ коју су реализовале 

учитељице из боравка; 

– 13. марта 2019. је одржана музичка радионица за предшколце „У свету музикеˮ у 

кабинету музичке културе. Радионицу су водиле учитељице Продуженог боравка и 

Биљана Тодоровић, наставница музичке културе; 

– 14. марта 2019. је одржано предавање ,,Безбедно учешће деце у саобраћајуˮ у 

организацији МУП-а Ваљево. Присуствовало је 17 ученика из Продуженог боравка; 

– 20. марта 2019. је одржано школско такмичење рецитатора у Свечаној сали. 

Присуствовало је 13 ученика из Продуженог боравка; 

– 21. марта 2019. је одржана свечаност поводом Дана школе. Део програма је садржао 

представу „Наградаˮ, која је тада премијерно изведена. У представи игра седам ученика 

V2 разреда, а аутор представе је учитељица Мирјана Беговић; 

– 29. марта 2019. у Свечаној сали Школе је изведена представа „Наградаˮ за ученике IV 

разреда; 

– 2. априла 2019. у знак сећања на Добрицу Ерића, у Свечаној сали је одржано 

„Песничко поднеˮ и том приликом су ученици рецитовали његове песме и имали 

прилику да погледају филм и збирке његових песама. Присуствовали су и ученици 

Продуженог боравка; 

– 2. априла 2019. у Градској библиотеци „Љубомир Ненадовићˮ, поводом Дана дечје 

књиге, изведена је представа „Наградаˮ за ученике других школа; 

– током априла, ученици Продуженог боравка су учествовали у обележавању Недеље 

здравих зуба, ликовним и литерарним радовима; 

– 10. априла 2019. у Школи је одржана радионица за предшколце „Лутке и музикаˮ.  

Радионицу су планирале и реализовале учитељице Мирјана Беговић, Милена 

Миловановић и Слободанка Ашковић;  

– од 8. до 14. априла 2019. у Школи је спроведено Селфи самовредновање међу свим 

запосленима. Координатор тима је била учитељица Мирјана Беговић; 

– 16. априла 2019. је реализовано уређење школског и паноа у Продуженом боравку – 

„Васкрсˮ; 

– 17. априла 2019. је одржана радионица за предшколце „Интерактивно учењеˮ у 

учионици за интерактивну наставу. Радионицу су водиле учитељице Продуженог 

боравка; 



 79 

– 23. априла 2019. у хали Студент су одржане Спортске игре младих и у фискултурној 

сали Школе, где се одржавала игра „Између две ватреˮ. Двадесет ученика 

продуженог боравка је присуствовало играма; 

– 24. априла 2019. је одржана радионица за предшколце „У сусрет Васкрсуˮ у 

Продуженом боравку; 

– 25. априла 2019. је изведена представа „Наградаˮ за предшколске групе вртића 

„Колибриˮ и ОШ „Нада Пурићˮ; 

– 9. маја 2019. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

– 10. маја 2019. је одржан Крос РТС-а у школском дворишту, ком су присуствовали и 

ученици Продуженог боравка, а потом је одржана и показна вежба Ватрогасне службе 

Ваљево; 

– поводом ликовног и литерарног конкурса „Орално здравље чувајмо од најранијег 

узрастаˮ и „Штетност дуванског димаˮ Завода за јавно здравље, ученици Продуженог 

боравка су током маја узели учешће на конкурсу, цртали и писали саставе и песме на 

задате теме; 

– 10. маја 2019. је одржана Трибина за родитеље будућих ученика I разреда „Подршка 

будућем прваку и припрема за полазак у школуˮ; Трибину су водиле Зорица Милић, 

педагог, Светлана Матић, логопед, Јован Новитовић, вероучитељ и учитељице будућег 

првог разреда Слободанка Ашковић, Милена Миловановић и Мирјана Беговић; 

– 28. маја 2019. је уређен школски пано и пано у Продуженом боравку са темом „Лето 

је близуˮ; 

– 7. јуна 2019. представа „Наградаˮ је освојила прву награду на „8. БУДИˮ конкурсу у 

Панчеву у категорији „Припрема, ПОЗОРиште, садˮ. Приликом доделе награде, 

изведен је део представе пред публиком у БИГ тржном центру; 

– 7. јуна 2019. у Свечаној сали је одржан концерт Александрe Мохорко, харфисткиње 

из Словеније, којем је присуствовало 16 ученика Продуженог боравка; 

– 15. јуна 2019. позоришна представа „Наградаˮ је учествовала на манифестацији 

„Позориште у паркуˮ у организацији уметничког удружења БАЗААРТ уз подршку 

Малог позоришта „Душко Радовићˮ; 

– 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; 

– 21. јуна 2019. је одржана седница Стручног већа за разредну наставу; 

 Стручно усавршавање 

– 25. октобра 2018. је одржана обука за координаторе за Електронски дневник у Новом 

Саду, којој су присуствовале Мирјана Беговић и Светлана Арсић; 

– 26. октобра 2018. смо присуствовали семинару „Методичка радионица – додатна 

настава и математичка такмичења у млађим разредима основне школеˮ; 

– 14. новембра 2018. смо присуствовали предавању на Наставничком већу „Безбедност 

деце на интернетуˮ, предавач је био Раде Лекић, и „Аутизам и аутизму слична стања – 

аутистични спектарˮ, предавач је била Светлана Матић; 

– 26. и 27. новембра 2018. је одржана обука за Електронски дневник за све наставнике и 

стручну службу, коју су водиле  Мирјана Беговић и Светлана Арсић, координатори; 

– 6. децембра 2018. смо присуствовали на Методичкој радионици из математике 

„Решавање проблемских задатака методом дужиˮ предавача др Војислава Андрића у 

Ваљеву; 

– 10. децембра 2018. смо присуствовали на предавању на Наставничком већу „Школа 

да, дрога неˮ, предавачи су били Мила Максимовић и Јелена Петровић; 
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– 10. јануара 2019. смо присуствовали на Методичкој радионици из математике 

„Пребројавање коначних скуповаˮ предавача др Војислава Андрића у Ваљеву; 

– 11. јануара 2019. смо присуствовали Трибини „Улога наставних средстава и веб алата 

у савременој наставиˮ у Ваљеву; 

– 11. јануара 2019. је одржано саветовању на тему „Вођење евиденције и издавање 

јавних исправа у основној школиˮ у Ваљеву; 

– 21. јануара 2019. је одржан „Програм е-обуке наставника за укључивање 

финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије – 

основна школаˮ  електронским путем; 

– 1. фебруара 2019. је одржан радни састанк на Наставничком већу „Нови Правилник о 

вредновању квалитета рада установеˮ, предавач је била Зорица Милић; 

– 4. фебруара 2019. смо присуствовали презентацији нове дигиталне платформе 

„МozaBookˮ Издавачке куће Бигз у Ваљеву; 

– 14. марта 2019. смо присуствовали на Методичкој радионици из математике 

„Решавање проблема методом правоугаоника” предавача др Војислава Андрића у 

Ваљеву; 

– 18. марта 2019. је одржано предавање „Заштита на интернетуˮ Владе Арсића у 

Свечаној сали; 

– 30. марта 2019. су одржана стручна усавршавања „Преиспитај себе – унапреди 

наставуˮ и „Сазнај, запамти и оживи – будућност задиви – народна традицијаˮ у 

Ваљеву; 

– од 4. до 14. априла 2019. је одржано учешће у поступку самовредновања „SELFIE 

2018 – 2019, session 2ˮ  у оквиру Селфи инструмента; тим: Ана Савковић, Слађана 

Ранковић и Мирјана Беговић, координатор; 

– 4. априла 2019. смо присуствовали на Методичкој радионици из математике „Обим и 

површина”, предавача Саве Максимовића у Ваљеву; 

– 8. јуна 2019. су одржане обуке „Edpuzzleˮ електронским путем; 

– 15. и 16. јуна 2019. смо присуствовали стручном скупу „XXXIII Сабор учитеља 

Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искуставаˮ у 

Београду; 

– 24. јуна 2019. је одржано стручно усавршавање „Даровито дете у разреду – од 

скривеног талента до ИОП-а 3ˮ у Ваљеву, предавачи су били Момчило Степановић и 

Весна Петровић.  

3.6. Стручни тимови 

3.6.1. Тим за стручно усавршавање 

 Чланови Тима за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у 

школској 2018/2019. години били су: Биљана Тодоровић, професор музичке културе – 

координатор, Зорица Милић, педагог, Ана Савковић, директор Школе, Марија 

Јанковић, 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 2018/2019. године реализовани су следећи облици стручног 

усавршавања: 
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Септембар 

Ван установе 

– од 14. 9. до 16. 9. 2018. је одржана VII научно-стручна конфереција балканског савеза 

васпитача БАПТА, на Копаонику. Тема конференције је била „Култура и уметност у 

предшколском васпитању и образовању”. Презентатор ауторских радова на 

конферецији била је Биљана Тодоровић, професор музичке културе (8 бодова); 

– излагање и презентовање ауторског рада у пленарном делу на тему „Музичка 

уметност – интегрални део културе у предшколском васпитању и образовању”. Рад је 

објављен у Зборнику радова (40 бодова); 

– презентација стручног рада на тему „Нека сва чула уживају”. Рад је објављен у 

Зборнику радова (40 бодова); 

У установи 

– 7. 9. 2018. је одржана презентација на тему „Правилник о друштвено корисном раду”, 

у Економској школи Ваљево. Пезентацији је присуствовала Гордана Нешић (2 бода);  

– 18. 9. 2018. је одржана обука за ес-дневник – Катарина Живковић (2 бода); 

– 27. 9. 2018. су одржани „Дани туризма” – организатор Сузана  Јаневска (8 бодова). 

Октобар 

Ван установе 

– од 5. 10. до 7. 10. 2018. је одржан први регионални скуп инструктора АУН програма, 

на Златибору. Скупу је присуствовала Зорица Милић, педагог и остварила право на 24 

бода;  

– 8. 10. 2018. су издата уверења о савладаној обуци стручног усавршавања „Програм 

обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”, која је 

реализована (10. 7. 2018) у трајању од 16 сати и (8 сати онлајн). Обуку су похађале 

Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић. 

– 26. 10. 2018. је одржан семинар „Додатна настава математике и математичка 

такмичења у млађим разредима основне школе”. Семинару су присуствовали: Ана 

Савковић, Јасмина Стојановић, Светлана Арсић, Тања Селаковић, Славица Глишовић, 

Весна Андрић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић-Андрић, Марина Ковачевић, 

Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Мирјана Беговић, Биљана Сеничић, 

Марија Јанковић. Сваки учесник остварио је право на 8 бодова – укупно 104 бода; 

– 26. и 27. 10. 2018. је одржан семинар „Стручни мобилни тим школе за децу и ученике 

са сметњама у развоју као модел подршке инклизивном образовању” (Зорица Табић – 

16 бодова). 

Новембар 

Ван установе 

– 2. и 3. 11. 2018. је одржан III Симпозијум логопеда Србије у Београду. Тема 

Симпозијума била је „Рана интревенција у логопедској пракси”. Симпозијуму је 

присуствовала Светлана Матић, логопед и стекла право на 2 зелена бода; 

– 6. 11. 2018. је одржана конференција „El Sistema – образовање за 21. век”, програм 

музичког образовања за маргинализовану децу, који спроводи удружење музичке 

уметности MUSIC ART PROJECT. Конференција је одржана у Београду а 

присуствовала је Биљана Тодоровић и остварила право на 8 бодова; 

– 17. 11. 2018. је одржан семинар „Прати, процени и објективно оцени”. Семинару је 

присуствовао Саша Перић, професор историје (8 бодова); 
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– 23. 11. 2018. је одржан семинар „Пут књиге у школској библиотеци”, организован у 

Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић” у Ваљеву. Семинару су присуствовали 

библиотекари Школе Драган Павловић и Слађана Ранковић и остварили право на 8 

бодова – укупно 16 бодова; 

У установи 

– 6. 11. 2018. је одржана презентација на тему „Први светски рат”. Учесник на 

презентацији била је Сузана Јаневска (2 бода); 

– 13. 11. 2018. је одржана презентација „Здрав начин живота”, присуствовала је Сузана 

Јаневска (2 бода); 

– 14. 11. 2018. је одржано предавање на тему „Аутизам и аутизму слична стања – 

аутистични спектар”. Предавању су присуствовали сви чланови Наставничког већа (2 

бода). Предавање је водила Светлана Матић, логопед (5 бодова). Истог дана одржано је 

предавање на тему „Безбедност на интернету” за све чланове Наставничког већа (2 

бода); 

– 19. 11. 2018. је одржано предавање на родитељском састанку за V и VII разред на 

тему „Контрола беса”. Предавњу су присуствовале разредне старешине: Јелена 

Лазаревић, Мирјана Смоловић, Маја Станковић, Вања Анђелковић, Радмила Ђуровић, 

Рајна Бранковић (2 бода – укупно 12 бодова). Предавање је одржала Зорица Милић, 

педагог Школе (5 бодова); 

– 21. 11. 2018. је одржано предавање на родитељском састанку на тему „Превенција 

насиља”. Предавању су присуствовале разредне старешине VI разреда Зорица Томић, 

Мирјана Лукић и Биљана Тодоровић (2 бода – укупно 6 бодова). Предавање је одржала 

Зирица Милић, педагог Школе (5 бодова); 

– 26. и 27. 11. 2018. је одржана обука за Електронски дневник за све наставнике у 

Школи. Првог дана, обука је одржана за учитеље, разредне старешине и три 

дефектолога, а другог дана за наставнике који нису разредне старешине, три 

дефектолога и стручну службу. Обуку су водиле учитељице Мирјана Беговић и 

Светлана Арсић које су уједно и школски координатори. Обука за учеснике (2 бода) а 

за координаторе (5 бодова); 

– 29. 11. 2018. је одржана трибина „Говор и моторика”. Трибину је водила Светлана 

Матић, логопед (5 бодова); 

– 30. 11. 2018. је одржано предавање на тему „Достигнућа младих, оснивање ученичких 

компанија, бизнис етика”, у Пољопривредној школи са Домом ученика Ваљево; 

учествовала је Катарина Живковић (24 бода); 

– 30.11. и 1. 12. 2018. је одржан семинар „Даровитост у предшколској установи и школи 

– препознавање и додатна подршка”. Семинар је организован у Економској школи 

Ваљево. Присуствовала је Гордана Нешић, професор немачког језика и остварила је 16 

бодова. 

Децембар 

Ван установе 

– од 1. 12. до 30. 1. 2018/19. одржана је „Активно оријентисана настава математике” 

(интернет), Образовно креативног центра. Обуку је похађала Јелена Лазаревић и 

остварила 30 сати СУ; 

– 5. 12. 2018. на конкурсу „Дигитални час” учествовала је Мирјана Беговић, са радом 

„Твоје тело”. Конкурс је организовало Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација. Рад је прихваћен и објављен у Зборнику радова за 2018/19. годину 

чиме је остварила 40 бодова стручног усавршавања; 
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– 6. 12. 2018. у холу ОШ „Андра Савчић” логопед Светлана Матић је одржала 

предавање за родитеље I разреда на тему „Говор и дислексија” (5 бодова); 

– 7. 12. 2018. на семинару у Београду, који је организовао Gete институт, учествовале  

су Ивана Вујић и Душица Рајевац и оствариле по 8 бодова. Тема семинара била је „Поп 

и рок музика у настави немачког језика”; 

У установи 

– 10. 12. 2018. је одржано предавање на Наставничком већу на тему „Школа да, дрога 

не”. Сви чланови већа остварили су по 2 бода. 

Јануар 

Ван установе 

– од 7. 1. до 21. 1. 2019. је одржан семинар (онлајн) Пилот-пројекат „Укључивање 

финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије”.  

Семинар су похађали: сви учитељи, Биљана Тодоровић, Слађана Ранковић и Ана 

Савковић. Након обуке, учесници су заједнички израдили пројекат из области Новац и 

трансакције, на тему „Кад упознаш, заволећеш Ваљево”. Остварено је по 24 бода 

стручног усавршавања; 

– 11. 1. 2019. је одржана трибина „Реформа плана и програма наставе и учења” (сектор 

за предшколско и основно образовање и васпитање) и „Улога наставних средстава и 

веб-алати у савременој настави”. Присуствовали су: Славица Глишовић, Јелена 

Димитријевић, Светлана Арсић, Мирјана Беговић, Тања Селаковић, Биљана Тодоровић, 

Јасмина Стојановић, Ана Савковић, Новка Мосуровић-Андрић, Виолета Кењић, Весна 

Андрић, Биљана Сеничић, Милена Миловановић и Марија Јанковић. Остварена су по 2 

зелена бода; 

– од 14. до 28. 1. 2019. је одржан семинар „Укључивање финансијског описмењавања у 

систем образовања и васпитања Републике Србије” (онлајн). Семинар је похађао Саша 

Перић, наставник историје и остварио 16 бодова стручног усавршавања; 

– 25. 1. 2019. издата су уверења о савладаној обуци сталног стручног усавршавања 

„Програм обуке за запослене у образовању/ дигитална учионица/ дигитално 

компетентан наставник – увођење електонских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала”. Обука је реализована у августу (28. 8. 2018.), а похађале су је Рајна 

Бранковић и Мирјана Смоловић и оствариле по 19,5 бодова; 

– 30. 1. 2019. је одржана трибина за родитеље будућих првака, у холу Школе, водиле су 

је Зорица Милић – педагог и учитељице: Јасмина Стојановић, Тања Селаковић, 

Светлана Арсић и Јелена Димитријевић (по 5 бодова); 

У установи 

– 25. 1. 2019. је одржан тематски дан „Путем првог учитеља”. Тематски дан су 

реализовали учитељи II разреда. Остварено је по 10 бодова стручног усавршавања; 

– 23. 1. 2019. је организована радионица за предшколце од стране Актива III разреда. 

Тема радионице била је „Славски обичаји”. Остварено је по 2 бода.  

Фебруар 

У установи 

– 1. 2. 2019. је одржана вежба у примени Правилника у припреми и анализа квалитета 

Наставних активности – часа (обука за наставнике). Обуку су похађали: Никола 

Рајевац, Славица Глишовић, Маја Станковић, Јелена Лазаревић, Милена Миловановић, 

Милосав Милић, Новка-Мосуровић-Андрић, Слободанка Ашковић, Вања Анђелковић, 

Јасна Мирковић, Катарина Живковић, Марија Вуковић, Милкица, Биљана Сеничић, 
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Биљана Тодоровић, Мирјана Беговић, Оливера Продановић, Светлана Матић, Јелена 

Димитријевић, Јасмина Стојановић, Данијела Јанковић, Зорица Томић, Ивана Вујић, 

Виолета Кењић, Јован Новитовић, Бранка Старчевић, Марија Аничић, Радмила 

Ђуровић, Весна Андрић, Тања Селаковић, Јована Ћебић, Светлана Арсић, Слађана 

Ранковић. Обуку је реализовала Зорица Милић – педагог. Наставници су остварили по 

2 бода стручног усавршавања; 

– 2. и 3. 2. 2019. је одржана обука за наставнике информатике, у Школи. Обуку су 

похађали Јелена Лазаревић и Никола Рајевац и остварили 16 сати СУ; 

– 4. 2. 2019. је одржана презентација издавачке куће Бигз (платформа МОЗАБУК). 

Презентацији су присуствовали: Милена Миловановић, Милосав Милић, Слободанка 

Ашковић, Мирјана Беговић, Зорица Томић, Јелена Димитријевић, Радмила Ђуровић, 

Бранка Старчевић, Марија Јанковић, Јелена Лазаревић, Славица  Глишовић, Биљана 

Тодоровић, Весна Андрић, Јасмина Стојановић, Јована Ћебић, Новка-Мосуровић-

Андрић. Остварено је по 2 бода стручног усавршавања;  

Ван установе 

– од 1. до 3. 2. 2019. је одржан 60. Републички зимски семинар за професоре српског 

језика. Семинар је одржан на Филолошком факултету у Београду а присуствовала је 

Рајна Бранковић и остварила је 24 бода СУ. 

Март 

У установи 

– 14. 3. 2019. је одржана презентација уџбеника за II и VI разред, издавачке куће Едука. 

Презентацији су присуствовали:  Радмила Ђуровић, Вања Анђелковић, Сузана 

Јаневска, Слађана Ранковић, Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић, Зорица Табић, 

Зорица Томић, Биљана Тодоровић, Милован Лековић, Милосав Милић, Милена 

Миловановић, Слободанка Ашковић, Мирјана Беговић, Виолета Кењић, Новка 

Мосуровић-Андрић, Јелена Лазаревић, Марија Вуковић, Марија Јанковић, Тања 

Селаковић. Остварено је по 1 сат стручног усавршавања; 

– 18. 3. 2019. је одржано предавање на тему „Заштита на интернету – безбедност деце 

на интернету”. Предавање је одржао Влада Арсић, новинар. Предавању су 

присуствовале разредне старешине и учитељи. Остварено је по 2 бод СУ; 

– 19. 3. 2019. је одржана презентација уџбеника за V и VI разред  издавачке куће 

Герундијум. Презентацији присуствовали: Радмила Ђуровић, Зорица Табић, Зорица 

Томић, Сузана Јаневска. Остварен је по 1 сат стручног усавршавања; 

– 19. 3. 2019. је одржана презентација „Отворена врата” – Data Status, у хотелу Гранд. 

Презентацији је присуствовала Сузана Јаневска и остварила 2 бода стручног 

усавршавања;  

– 20. 3. 2019. је одржана презентација „Дигитални уџбеници – предметна настава” 

издавачке куће Клет. Презентацији су присуствовали: Радмила Ђуровић, Сузана 

Јаневска, Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић, Зорица Томић, Милосав Милић, Јелена 

Димитријевић, Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Мирјана Беговић, Вања 

Анђелковић, Новка Мосуровић-Андрић, Слађана Ранковић, Тања Селаковић. Остварен 

је по 1 сат СУ; 

– 20. 3. 2019. је одржано стручно предавање (угледни час) „Приказ дигиталног 

уџбеника предметне наставе немачког језика за 5. разред” које је реализовала Душица 

Рајевац (2 бода); 

– 27. 3. 2019. је одржана презентација уџбеника за II и VI разред издавачке куће Вулкан 

знање. Презентацији су присуствовалi: Радмила Ђуровић, Сузана Јаневска, Мирјана 

Смоловић, Биљана Тодоровић, Зорица Табић, Зорица Томић, Милосав Милић, Јелена 
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Димитријевић, Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Мирјана Беговић, Виолета 

Кењић, Новка Мосуровић Андрић, Марија Јанковић, Тања Селаковић. Остварен је по 1 

сат стручног усавршавања; 

– 30. 3. 2019. је одржан семинар „Преваспитај себе – унапреди наставу”. Семинару је 

присуствовала Марија Јанковић и остварила 8 бодова стручног усавршавања; 

– 30. 3. 2019. у Школи су одржани Зимски сусрети учитеља. Радионицама које су том 

приликом одржане присуствовали су: Ана Савковић, Тања Селаковић, Јасмина 

Стојановић, Милена Миловановић, Марија Јанковић, Славица Глишовић, Јелена 

Димитријевић, Слободанка Ашковић, Весна Андрић, Мирјана Беговић, Биљана 

Сеничић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић-Андрић; 

Ван установе 

– 14. 3. 2019.  је одржан Вебинар ИК Нови Логос. Вебинару су присуствовали: Биљана 

Тодоровић, Зорица Томић, Рајна Бранковић, Смоловић Мирјана Новка Мосуровић-

Андрић. Остварен је по 1 сат СУ; 

– 24. 3. 2019. је одржан Научно стручни скуп „Стандарди и нормативи у лигопедској 

пракси”. Стручни скуп је одржан у Београду, а присуствовала је Светлана Матић - 

логопед и остварила 8 сати СУ. 

Април 

У установи 

– 8. 4. 2019. је одржана презентација уџбеника ИК Нови Логос. Презентацији су 

присуствовали: Биљана Тодоровић, Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић, Зорица 

Табић, Радмила Ђуровић, Сузана Јаневска, Милосав Милић, Јелена Димитријевић, 

Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Мирјана Беговић, Виолета кењић, Новка 

Мосуровић-Андрић, Марија Јанковић, Тања Селаковић. Остварен је по 1 сат СУ; 

– 9. 4. 2019. сви запослени учитељи и предметни наставници су попунили упитник  

везан за пројекат „Електронско самовредновање”- СЕЛФИ. Остварено је по 2 бода 

стручног усавршавања; 

– 25. 4. 2019. је одржана презентација уџбеника ИК Бигз. Презентацији су 

присуствовали: Милован Лековић, Милосав Милић, Јелена Димитријевић, Милена 

Миловановић, Слободанка Ашковић, Зорица Томић, Мирјана Беговић, Виолета Кењић, 

Радмила Ђуровић, Марија Јанковић, Тања Селаковић, Новка Мосуровић-Андрић, 

Мирјана Смоловић, Рајна Бранковић, Биљана Тодоровић, Јелена Лазаревић, Слађана 

Ранковић. Остварен је по 1 сат СУ; 

Ван установе 

– 6. 4. 2019. је одржан семинар на тему „Кључни појмови као инструмент за 

остваривање исхода учења у настави предмета историје”. Семинар је одржан у 

Економској школи Ваљево, а присуствовала је Зорица Томић, професор историје и 

остварила 8 бодова стручног усавршавања; 

– 6. 4. 2019. на симпозијуму „Дигитално компетентан наставник за примену 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, који је одржан у Дому 

омладине у Београду, присуствовале су Новка Мосуровић Андрић, Слободанка 

Ашковић, Јасмина Стојановић и Јелена Димитријевић. Симпозијум је организовао 

Савез учитеља Републике Србије. Учесници су остварили по 1 зелени бод; 

– 6. 4. 2019. је одржан Стручни скуп „Дигитално компетентан наставник за примену 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” – симпозијум, који је 

реализован у Дому омладине Београд/ ОШ „Дринка Павловић”. Присуствовала је 

Слободанка Ашковић и остварила 6 сати СУ; 
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– од 11. 3. до 18. 4. 2019. је одржана онлајн обука „Обука запослених у основним и 

средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних 

капацитета школе – Селфи”. Обуку је похађала Слађана Ранковић и остварила 8 сати 

СУ; 

– 20. 4. 2019. је одржан семинар „Интеграција, корелација и занимација”. Семинар је 

одржан у ОШ „Здравко Јовановић” у Поћути. Семинару је присуствовала Биљана 

Тодоровић и остварила 8 сати стручног усавршавања; 

– 20. 4. 2019. је одржан семинар е-уџбеника Герундијум, који је похађала Радмила 

Ђуровић и остварила 8 сати СУ. Семинар је одржан у ОШ „Владика Николај 

Велимировић”. 

Мај 

У установи 

– 27. 5. 2019. је одржана презентација уџбеника за V и VI разред издавачке куће 

Фреска. Презентацији су присуствовали: Сузана Јаневска, Новка Мосуровић-Андрић, 

Виолета Кењић, Марија Јанковић и Тања Селаковић. Остварен је по 1 сат СУ; 

Ван установе 

– од 12. до 18. 5. 2019. је одржано предавање „Methodik und Didaktik des 

Deutschunterrichtsmit Projektar beit ,,Landeskunde”, Визнек, Немачка. Присуствовала је 

Душица Рајевац и остварила 34 бода СУ; 

– 25. и 26. 5 2019. је одржан семинар „Учење о ратовима 90-их на простору бивше 

Југославије”. Семинар је одржан у Економској школи Ваљево. Семинару је 

присуствовала Зорица Томић и остварила 16 сати СУ; 

– 31. 5. 2019. је одржан семинар „Lernenmit Geschichten”, у Београду. Присуствовале су 

Ивана Вујић и Катарина Живковић и оствариле по 8 бодова СУ.  

Јун 

У установи 

– 24. 6. 2019. је одржан семинар у Школи на тему „Даровито дете у разреду, од 

скривеног талента до ИОП-а 3”. Семинару су присуствовали: Гордана Нешић, Рајан 

Бранковић, Јелена Димитријевић, Светлана Матић, Јована Ћебић, Мирјана Беговић, 

Оливера Продановић, Катарина Живковић, Мирјана Смоловић, Сузана Јаневска, 

Радмила Ђуровић, Маја Станковић, Вања Анђелковић, Мирјана Лукић, Јасна 

Мирковић, Небојша Тодоровић, Зорица Милић, Јован Новитовић, Немања Аћимовић, 

Горанка Лучић Калембер, Светлана Арсић, Сандра Лазаревић, Јасмина Стојановић, 

Тања Селаковић, Слађана Ранковић, Марија Вуковић, Јелена Павловић, Јелена 

Лазаревић, Ана Савковић, Виолета Кењић, Славица Глишовић, Милена Миловановић, 

Слободанка Ашковић, Новка Мосуровић-Андрић, Биљана Сеничић, Весна Андрић. 

Остварено је по 8 сати СУ; 

Ван установе 

– 8. и 9. 6. 2019. је одржана обука „Реализација програма усмерених на исходе учења”, 

у ОШ „Владика Николај Велимировић”, у Ваљеву. Обуку су похађали професори 

немачког језика: Ивана Вујић, Катарина Живковић и Душица Рајевац. Остварено је по 

16 сати непосредне обуке и 8 сати онлајн обуке; 

– 14. и 15. 6. 2019. је одржан 33. Сабор учитеља у Београду. Присуствовали су сви 

учитељи и Биљана Тодоровић, професор музичке културе. Остварено је по 16 бодова 

СУ; 
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– 22. и 23. 6. 2019. је одржана обука „Реализација програма усмерених на исходе 

учења”, у ОШ „Сестре Илић” у Ваљеву. Обуку је похађаo Милосав Милић, професор 

географије и остварио 16 сати СУ (непосредно) и 8 сати онлајн обуке; 

– 22. и 23. 6. 2019. је одржана обука „Реализација програма усмерених на исходе 

учења”, у медицинској школи „Др Миша Пантић” у Ваљеву. Обуку је похађала Јелена 

Лазаревић, професор математике  и остварила 16 сати СУ (непосредно) и 8 сати онлајн 

обуке; 

– 24. и 25. 6. 2019. је одржана обука „Реализација програма усмерених на исходе 

учења”, у ОШ „Владика Николај Велимировић” у Ваљеву. Обуку је похађала Зорица 

Томић, професор историје  и остварила 16 сати СУ (непосредно) и 8 сати онлајн обуке; 

– 29. и 30. 6. 2019. је одржана обука „Реализација програма усмерених на исходе 

учења”, у ОШ „Сестре Илић” у Ваљеву. Обуку је похађала Биљана Тодоровић, 

професор музичке културе и остварила 16 сати СУ (непосредно) и 8 сати онлајн обуке.  

Август 

У установи 

– 22. 8. 2019. је одржан семинар „Образујмо и васпитајмо децу/ ученике да чувају 

животну средину”. Семинару су присуствовали: Јелена Павловић, Јасна Мирковић, 

Милован Лековић, Весна Андрић, Славица Глишовић, Ана Савковић, Вања 

Анђелковић, Милкица Марјановић, Сузана Јаневска, Светлана Арсић, Јелена 

Димитријевић, Мирјана Смоловић, Рајна Бранковић, Светлана Матић, Бранка 

Старчевић, Мирјана Лукић, Горанка Лучић-Калембер, Марија Јанковић, Новка 

Мосуровић-Андрић, Биљана Сеничић, Радмила Ђуровић. Остварено је по 8 сати СУ; 

– 26. 8. 2019. је одржана обука за вођење електронског дневника за све наставнике и 

учитеље. Остварено је по 2 бода СУ. Обуку је водила Мирјана Беговић, координатор и 

остварила 5 бодова  СУ; 

– 29. и 30. 8. 2019. је одржан Семинар „Даровитост у предшколској установи и школи – 

препознавање и додатна подршка”. Семинару су присуствовали: Јелена Павловић, Јасна 

Мирковић, Ана Савковић, Мирјана Смоловић, Рајна Бранковић, Биљана Сеничић . 

Остварено је по 16 сати СУ; 

Ван установе 

– 22. и 23. 8. 2019. је одржана национална обука „Дигитална учионица/ дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала”. Обука је реализована у Школи, а похађали су је четири учитеља – Јасмина 

Стојановић, Тања Селаковић, Милена Миловановић, Слободанка Ашковић и шест 

предметних наставника – Зорица Томић (историја), Милосав Милић (географија), 

Љиљана Павловић (српски језик), Маја Станковић (математика), Небојша Тодоровић 

(техника и технологија), Биљана Тодоровић (музичка култура). Остварено је по  19,5 

сати стручног усавршавања; 

– 26. и 27. 8. 2019. је одржана обука „Реализација програма усмерених на исходе 

учења”, у Београду. Обуку је похађала Мирјана Лукић, наставник ликовне културе и 

остварила 16 сати СУ (непосредно) и 8 сати онлајн обуке. 

3.6.2. Тим за планирање развоја Школе 

 У школској 2018/2019. години Тим за планирање развоја Школе чинили су: 

Милена Миловановић, Јелена Димитријевић, Новка Мосуровић Андрић, професори 

разредне наставе, Рајна Бранковић, професор српског језика, Биљана Тодоровић, 

професор музичка култура, Зорица Милић, педагог, и Ана Савковић, директор. 



 88 

Координатор Тима је била Милена Миловановић. Сарадници у реализацији плана били 

су сви наставни радници и остали запослени. 

 Послови на којима је Тим радио у школској 2018/2019. 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. 

 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 године чинили су следећи чланови: Весна 

Андрић, професор разредне наставе и координатор Тима, Маја Станковић, професор 

математике, Марина Ковачевић – до 18. 9. 2018. године (замена Марија Јанковић) 

професор разредне наставе, Ивана Вујић, професор немачког језика, Зорица Милић, 

педагог Школе, и мр Ана Савковић, директор Школе. 

 Током школске 2018/2019. године одржано је једанаест састанака Тима. 

– 5. септембра 2018. године одржан је први састанак Тима за смовредновање у 

школској 2018/2019. години 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 2018/2019. 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 2017/2018. годину и договорено да се у наредној години 

самовреднују  шест области и то: Школски програм и годишњи план рада 1.2. 

(стандарди 1.2.1.) и 1.4. (стандарди 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4.; 1.4.5.), Настава и учење 2.2. 

(стандарди 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5) и 2.7. (стандарди 2.7.4.), Подршка ученицима 
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4.1, 4.2. (стандарди 4.1.3; 4.1.4. и 4.2.2; 4.2.4), Етос 5.3. и 5.5. (стандарди 5.3.3; 5.5.4. и 

5.5.5.), Организација рада школе и руковођење 6.2. (стандарди 6.2.1.) и Ресурси 7.4. 

(стандарди 7.4.3.). 

– 25. октобра 2018. године одржан је други састанак Тима за смовредновање у школској 

2018/2019. години, на коме је извршен избор учесника у самовредновању, унутар школе 

и ван ње. Направљен је избор инструмената, техника и временске динамике 

самовредовања. Припремљени инструменти за самовредновање, односно анкете за 

ученике планиране у оквиру области „Настава и учење”. 

– 7. 11. 2018. године одржан је трећи састанак Тима за смовредновање у школској 

2018/2019. години. Извршена је и анализа Школског програма и годишњег плана рада и 

њихова усклађеност са елементима школског програма. Такође је извршена и анализа 

усклађености годишњег плана рада школе са акционим планом школског развојног 

планирања. Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на задовољење 

различитих потреба ученика што се може видети кроз листу изборних предмета према 

специфичностима одељења, израде плана рада за ученике који раде по ИОП-у, као и 

планови Тимова програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

 Подела анкета - скала процене мотивације за учење и сагледавање узрока  

неуспеха  ученика млађих разреда за ученике IV разреда.  

– 23. новембра 2018. године одржан је четврти састанак Тима за смовредновање у 

школској 2018/2019. години на коме се након спроведених анкета у области Настава и 

учење (у оквиру ове области спроведена је анкета из књиге „Основи педагошке 

дијагностике” – Борислав Станојловић), 1.5. Скала процене мотивације за учење и 

сагледавање узрока неуспеха ученика млађих разреда (овим инструментом могуће је 

сагледати степен мотивације за учењем ученика, као и могуће разлоге њиховог 

недовољног ангажовања у процесу учења, односно узроке неуспеха у школском 

учењу). Анкетирано је 58 ученика IV разреда. На основу резултата добијених 

анкетирањем можемо закључити да највећи проценат ученика учи да би више умео и 

знао и да би добио бољу оцену. Ученицима којима је тешко је због неразумевања и 

тежине градива. На добијање добре оцене највећи проценат ученика реагује позитивно 

јер добро зна школско градиво и мама ће бити задовољна. Док код ученика који добију 

лошу оцену највише се љуте што лоше знају или нису добро савладали градиво.  

– 21. децембра 2018. године одржан је пети састанак Тима за смовредновање у 

школској 2018/2019. години.У оквиру области „Подршка ученицима”, „Етос”, 

„Ресурси”, Тим за превенцију ризичног понашања деце и младих организовао је 

трибине и предавања са темама подршке ученицима, као и остваривање комуникације 

са њиховим родитељима. 

За ученике су реализоване следеће теме: 

– „Заштитимо децу у саобраћају”, 

– „Безбедност деце на интернету”, 

 – „Школа ДА, дрога НЕ”, 

 – „Безбедна употреба бицикле у саобраћају”. 

За родитеље теме су биле: 

 – „Интернет насиље”, 

 – „Контрола беса”, 

 – „Активно слушање”, 

 – „Ћутљива већина”, 

 – „Удари ти или бежи и тужи”, 

 – „Говор и моторика”, 

 – „Здрава исхрана”. 
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– 28. фебруара 2019. године одржан је шести састанак Тима за смовредновање у 

школској 2018/2019. години. У оквиру области „Подршке ученицима”, „Етосу”, 

„Организација рада школе и руковођење”, „Ресурси” у сарадњи са Тимом за 

професионалну орјентацију и Тима за бригу о талентованим ученицима реализовани су 

групни и индивидуални разговори за заинтересоване родитеље и ученике о избору 

будућих занимања. Организовани су и одласци у све средње школе ради бољег 

упознавања ученика са смеровима које у њима могу уписати. Наставничко веће Школе 

је изразило потребу да се организује стручно усавршавање у вези администрације и 

формирања плана рада за талентоване ученике везано за различите области (ИОП 3). 

Тим за бригу о талентованим ученицима посвећује пажњу специфичним талентима 

ученика Школе необавезно везане за саму наставу, а који би уз пажљиво подстицање и 

неговање могли да се претворе у изузетност. Анализом успеха ученика након 

такмичења и остварених успеха на конкурсима показало се да су у школској 2018/2019. 

години ученици Школе били веома успешни. Тим је у току рада констатовао да 

наставници у пуном капацитету обраћају, пружају логистичку и моралну подршку 

талентованој деци, што је и анализа резултата такмичења показала.Тим ће се и у 

наредним годинама трудити да помогне у афирмацији талентованих ученика на свим 

пољима и у наставним и ваннаставним активностима. 

– 21. марта 2019. године одржан је седми састанак Тима за смовредновање у школској 

2018/2019. години на коме су анализирани резултати на основу анкете спроведене 

код57ученика 6. разреда у области ,,Настава и учење“.У оквиру ове области спроведена 

је анкета из књиге „Основи педагошке дијагностике” – Борислав Станојловић, 1.4. 

Скалер стратегије учења (то је инструмент који се користи за утврђивање планирања 

учења, емоционалног односа према учењу, начинима учења, стратегијама учења и 

слично). На основу ове скале стратегије учења можемо закључити да се најмањи 

проценат односи на питање „Љутим се кад морам да прекинем учење” и то 12,3% у 

оквиру области отпора на дистракторе, а највећи проценат се односи на питање „Кад 

нешто добро научим осећам се одлично” и то 78,5% у оквиру области емоције. У 

оквиру области „Подршка ученицима”, „Етос”, „Ресурси”, Тим за инклузију и Тим за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је својим активностима 

допринео повећању подршке ученицима и њиховим родитељима. У школи су се 

организовале превентивне активности које доприносе безбедности у школској 

заједници, као и развијање и неговање различитих облика активног учешћа родитеља у 

животу школе. Такође ученици и наставници организују заједничке активности чији је 

циљ јачање осећања припадности школи. 

– Одржана је презентација новог Правилника о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детета, ученику и одраслом; 

– Новогодишњи базар ученика са посебним потребама; 

– Подела пакетића – поклон Града; 

– Учешће у пројекту „Кад упознас заволећеш”; 

– Припремљена документација за ученике који  полажу завршни испит а раде по ИОП-

у; 

– Израђени тестови  Завршног испита за ученике који раде по ИОП-у; 

– Предавање „Безбедност у служби грађана”; 

– Чланови ученичког парламента организовали радионицу на тему „Толеранција и ми”; 

– На седници Наставничког већа разматран је степен безбедности у Школи, као и 

процедура у случајевима насиља; 

– Педагог Школе одржао је предавање на тему „Како васпитати децу да одговоре 

вршњачком насиљу”. 
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 Можемо закључити да се и Тимови и Школа баве превенцијом насиља. Овим 

активностима су били обухваћени и ученици и колектив, а у оквиру редовних 

родитељских састанака и родитељи ученика. У току ове школске године, поред 

случајева физичког насиља, Тим се бавио случајевима дигиталног и социјалног насиља 

– 22. априла 2019. године одржан је осми састанак Тима за смовредновање у школској 

2018/2019. години на коме су анализирана сарадња са школским полицајцем и Тимом 

за подршку Рома и унапређење дечјих стандарда. У току школске 2018/2019. године 

дужност школског полицајца је обављао Марко Гогић. У току обављања задатка 

школског полицајца у Школи није било појава ни догађаја који би довели до 

узнемиравања деце, родитеља и запослених. Рад школског полицајца се свео на 

превентивни рад. Тим за подршку Рома и унапређење дечијег стандарда је сарађивао са 

Центром за социјални рад са циљем да обезбеди боље услове за живот и школовање 

ученицима који су социјално, материјалнои емоционално угрожени. Сарадња је 

остварена и са Домом здравља, здравственим медијатором, Градом Ваљевом, 

Заступником мањина и ромским координатором. 

 Реализоване активности су: 

– Активности током дечје недеље; 

– Хуманитарна акција „Друг – другу” – траје током целе године; 

– Учешће на прослави светског  Дана Рома – 8. априла; 

–Хуманитарна акција за породицу ученика Школе под називом „Свим срцем за 

Митровиће”. 

 На крају 2018/2019. године ученици су напредовали према својим могућностима. 

Такође је вођена документација и евиденција о напредовању ученика који раде по 

ИОП-у. 

– 30. маја 2019. године одржан је девети састанак Тима за смовредновање у школској 

2018/2019. години. на коме је ивршен преглед документације и припрема ученика који 

раде по ИОП-у за полагање Завршног испита. 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 примењене све адекватне мере. Појачан је рад 

Тима и Школе у области превенције насиља. 

 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, 

осамостаљивању ученика, изборним предметима и уџбеницима,... 

 На педагошком колегијуму анализиран је извештај са такмичења, направљен је 

план око организације „Мале матуре”, као и организација и подела задужења за 

завршни испит ученика осмих разредаи разматрано је мишљење СТИО за ученике који 

уписују средњу школу а радили су по ИОП-у. 

– 20. јуна 2019. године одржан је десети састанак Тима за смовредновање у школској 

2018/2019. години  на коме је извршена анализа рада Тима за самовредновање, анализа 

самовредновања Школе током школске 2018/2019. године као и анализа рада других 

тимова Школе. Педагошки колегијум је анализирао учешће ученика на такмичењима, 

освајање медаља, похвала и захвалница и све то је пропраћено кроз „Предивне 

новости”. Ове школске године, као и претходне, одржани су сви планирани Општи 

тематски родитељски састанци на којима су присутни имали могућност да чују 

предавања стручних лица о актуелним темама битним за васпитање и образовање 

ученика. Овај вид подршке ће се у будуће организовати сваке школске године. Акценат 

је стављен на стручно усавршавање наставника које се одвија путем угледних часова, 

предавања, узајамних посета часовима, семинара, самосталног усавршавања наставника 
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путем интернета, стручне литературе и стручних часописа. Све активности које су 

одржане током школске 2018/2019. године су забележене на сајту Школе и у 

„Наранџастој свесци”. Анализиране су снаге и слабости у областима Настава и учење, 

Постигнућа ученика, Подршка ученицима и Етос, Организација и руковођење школом 

и Ресурси. 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. 

– 23. августа 2019. одржан је једанаести састанак Тима за смовредновање у школској 

2018/2019. години За новог координатора Тима изабрана је Марија Јанковић. 

Припремљен је нови план рада Тима за самовредновање, план самовредновања, 

акциони план самовредновања за наредну школску 2019/2020. годину. 

3.6.4. Тим за превенцију ризичног понашања деце и младих 

 Чланови тима у школској 2018/2019. години су били: Вања Анђелковић 

(координатор Тима), Виолета Кењић и Јасмина Радановић. У току школске 2018/2019. 

године остварено је 80% Планом предвиђених активности Тима. Сви чланови Тима су 

успешно сарађивали. 

 У току школске 2018/2019. године реализоване су следеће активности:  

 17. септембра 2018. за ученике I разреда у просторијама Школе je одржано 

интерактивно предавање о теми „Заштитимо децу у саобраћајуˮ. Предавање је 

реализовао Црвени крст у сарадњи са Домом здравља и Заводом за јавно здравље са 

циљем превенције саобраћајног трауматизма. Предавачи, Алекса Голић, Зорица 

Јовановић, Снежана Марковић и Славица Филиповић, су на занимљив начин 

представили важне елементе учешћа у саобраћају. Ученици су радо сарађивали у 

предвиђеној дискусији и на крају добили поклон распоред часова; 

 12. октобра 2018. у Свечаној сали Школе je одржано предавање за ученике VII и VIII 

разреда на тему „Безбедност деце на интернетуˮ. Предавање је организовало друштво 

Иреволуција, а реализовао га је члан тог друштва Раде Јекић; 

 16. октобра 2018. у Свечаној сали Школеb je одржано предавање за ученике V и VI 

разреда на тему „Безбедност деце на интернетуˮ. Предавање је организовало друштво 

Иреволуција, а реализовао га је члан тог друштва Раде Јекић; 

 15. новембра 2018. у Свечаној сали Школе je одржано предавање за све родитеље VIII 

разреда на тему „Интернет насиљеˮ. Предавање је реализовао је члан друштва  

Иреволуција Раде Јекић; 

 19. новембра 2018. у Свечаној сали Школе је одржано предавање за све родитеље V 

разреда под називом „Контрола бесаˮ. Предавање је реализовала педагог Школе Зорица 

Милић; 

 27. новембра 2018. у Свечаној сали Школе је одржано предавање за све родитеље II 

разреда на тему „Активно слушањеˮ. Предавање је реализовала педагог Школе Зорица 

Милић; 

 28. новембра 2018. у Свечаној сали Школе у 17 часова је одржано предавање за све 

родитеље IV разреда под називом „Ћутљива већинаˮ. Предавање је реализовала педагог 

Школе Зорица Милић; 

 28. новембра 2018. у Свечаној сали Школе, у 18 часова, одржано је предавање за све 

родитеље VII разреда под називом „Удари ти или бежи и тужиˮ. Предавање је 

реализовала педагог Школе Зорица Милић; 
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 29. новембра 2018. у Свечаној сали Школе је одржано предавање за све родитеље I 

разреда на тему „Говор и моторикаˮ. Предавање је реализовала логопед Школе 

Светлана Матић; 

 29. новембра 2018. у Свечаној сали Школе је одржано предавање за све родитеље IV 

разреда на тему „Контрола бесаˮ. Предавање је реализовала педагог Школе Зорица 

Милић; 

 4. децембра 2018. у Свечаној сали Школе је одржано предавање за све родитеље III 

разреда на тему „Здрава исхранаˮ. Предавање је реализовала Снежана Маринковић, 

нутрициониста и дијететичар из Завода за јавно здравље Ваљево; 

 10. децембра 2018. у Свечаној сали Школе, за ученике VII разреда, одржана је 

трибина у оквиру кампање „Школа ДА, дрога Неˮ, коју спроводи Комисија Владе 

Републике Србије за борбу против наркоманије у школама. Трибину су реализовале 

Данијела Обрадовић, магистар психологије, и Снежана Јовановић, професор техничког 

и информатичког образовања. Предавању су присуствовали и представници Завода за 

јавно здравље Ваљево, који је координатор наведених активности. У исто време 

предавање је одржано и за запослене Школе, на седници Наставничког већа. Предавачи 

су били Мила Максимовић, заменик Вишег јавног тужиоца, и Јелена Петровић, 

инспектор малолетничке деликвенције. Предавачи су присутним ученицима и њиховим 

наставницима указали на бројне опасности које наркоманија доноси. Посебно је 

забрињавајућа чињеница да је распрострањеност и доступност наркотика, у разним 

облицима, из дана у дан све већа, због тога је од изузетне важности што пре деловати и 

обратити се надлежним установама када постоји и најмања сумња да су деца успела да 

набаве наркотике и почела да их користе; 

 12. децембра 2018. у Свечаној сали Школе, за ученике V разреда, одржана је 

радионица на тему „Безбедна употреба бицикла у саобраћајуˮ. Град Ваљево је укључен 

у пројекат „City Walk – Градови за пешакеˮ, који се реализује у оквиру Интер-

регионалног дунавског транснационалног програма, подржаног од Европског фонда за 

регионални развој (ЕРДФ) и Инструмента претприступне помоћи (ИПА). Пројекат 

спроводи конзорцијум од 17 партнера из Словеније, Мађарске, Словачке, Хрватске, 

Румуније, Бугарске, Чешке Републике, Аустрије и Србије, са намером успостављања и 

ширења пешачких зона, пешачког и бициклистичког саобраћаја у градовима дунавског 

региона. Пројекат помаже градовима да смање емисију издувних гасова и буку, постану 

безбеднија и боља места за живот, да повећавају улогу активног транспорта попут 

ходања и превоза бициклом. Пројекат, такође, промовише здраве стилове живота. 

Предавање су одржали експерти Центра за промоцију безбедности саобраћаја из Новог 

Сада – Дејан Таталовић и Марина Спасић, саобраћајни инжењери, а организатор 

активности и представник Града Ваљева био је Бранко Петровић. Радионица је поред 

илустративне презентације укључивала и размену искустава ученика и предавача. Једна 

од занимљивих активности са ове радионице била је и додела бициклистичких дозвола 

ученицима на крају радионице, тиме су предавачи и организатори желели да се на 

интерeсaнтан начина захвале ученицима на указаној пажњи и подстакну их да и 

убудуће буду пажљиви учесници у саобраћају; 

 5. марта 2019. ученици I разреда су учествовали у радионици посвећеној безбедном 

кретању пешака. Радионица за ученике I разреда је представља једну од етапа у 

реализацији пројекта „City Walk – Градови за пешакеˮ, у који се Град Ваљево укључио 

крајем 2018. године. Радионицу су одржали експерти Центра за промоцију безбедности 

саобраћаја из Новог Сада – Маријана Јовановић и Марина Спасић, саобраћајни 

инжењери, а организатор активности и представник Града Ваљева је био Бранко 

Петровић. Прваци су на занимљив и њима приступачан начин учили како треба да се 
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крећу у саобраћају и како треба да прелазе пешачки прелаз. Уз игру и разговор, 

постајали су пажљиви учесници у саобраћају; 

 7. марта 2019. ученици IV разреда су присуствовали радионици „Здрави стилови 

животаˮ, а данашња тема је била посебно занимљива: „CityWalk- кретањем до 

здравља”. Водитељи радионице су били представници Завода за јавно здравље др 

Александра Филиповић и Снежана Маринковић, нутрициониста, као и представник 

Црвеног крста Алекса Томић; 

─ 14. марта 2019. у  Школи, за све ученике I разреда, одржано је предавање „Безбедно 

учешће деце у саобраћајуˮ, које је реализовао Александар Обрадовић, вођа сектора 

прве категорије Полицијске управе Ваљево. Ученици су на слајдовима могли видети 

ситуације које су безбедне и које су небезбедне у саобраћају; на пример: где се играмо, 

како се крећемо тротоаром, како прелазимо улицу, како обилазимо препреке на 

тротоару, како се крећемо путем са и без тротоара и друге. Ученици су могли да 

уочавају и анализирају правилне и погрешне поступке учесника у саобраћају; 

 18. марта 2019. је био тематски дан посвећен теми „Заштита на Интернетуˮ. Одржано 

је пет радионица прилагођених узрасту ученика, а водитељ је био Влада Арсић, писац и 

новинар, који се овој теми посветио у оквиру пројекта фондације „Тијана 

Јурићˮ, подржаног од Делегације Европске уније у Србији. Тежиште теме је било на 

друштвеним мрежама и разоткривању метода којим се жртве уводе у систем уцене, а 

затим о непријатним, понижавајућим и опасним поступцима уцењивача према жртви; 

мотиви за врбовање су различити, најчешће новац, прљави и опасни послови, настране 

и перверзне идеје. Важно је истаћи да осим за ученике, одржано је предавање и за 

родитеље и просветне раднике Школе, јер све што се дешава на плану дигиталних 

технологија подједнако је ново и за одрасле као и за децу, али су деца више везана и 

више присутна, лакше и неискусније приступају садржајима, па је зато контрола 

неопходнија; 

 18. априла 2019. у Свечаној сали Школе је одржан заједнички родитељски састанак за 

родитеље III разреда. Предавач је био педагог Школе Зорица Милић, а тема „Како 

васпитавати децу да одговоре вршњачком насиљуˮ; 

 18. априла 2019.  у 18 часова, у Свечаној сали  Школе, је одржан заједнички 

родитељски састанак за родитеље ученика IV разреда. Предавач је био дипломирани 

фармацеут, Вера Лазић, а тема „Како да порастемо здрави и снажниˮ. Предавање је 

посвећено  обележавању  априла као  месеца  фармације; 

 18. априла 2019. за ученице VI разреда наше Школе одржано је предавaње на тему 

„Пубертетˮ. Овај програм спроводи DNA Global Group DOO агенција, а покренут је и 

развијен од стране Procter&Gambel и одобрен je од Завода за унапређење образовања и 

васпитања; 

 18. априла 2019. у Свечаној сали Школе је одржано предавање за родитеље ученика II 

разреда на тему „Здрава храна и исхрана деце у развојуˮ. Предавање је реализовала 

Вера Лазић, дипломирани фармацеут; 

 24. априла 2019. је одржан општи родитељски састанак за родитеље ученика VIII 

разреда. Тема састанка је била „Превенција болести зависностиˮ. Иако је о овој теми и 

до сада било говора како ученицима, тако и родитељима, ово предавање је реализовано 

као сумирање свега што треба знати о болестима зависности, али и начинима 

превенције и праћења понашања адолесцената у периоду преласка из основне у средњу 

школу, јер је то најкритичнији период оптерећен значајним изазовима, искушењима и 

уклапањима у нове средине и појачане обавезе; 

 24. априла 2019. у Свечаној сали Школе је одржано предавање за родитеље ученика 

VII разреда у оквиру Програма превенције и злоупотребе дрога у школама. Предавач је 
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била Живана Пантић, психолог. Надзор чланови Завода за јавно здравље: др 

Александра Филиповић и  Снежана Маринковић, нутрициониста-дијабетичар; 

 24. априла 2019. за  родитеље ученика V разреда наше Школе је одржано предавaње 

на тему „Пубертетˮ. Предавања је реализовала Славица Филиповић, специјалиста 

јавног здравља, стручна медицинска сестра; 

 10. маја 2019. Ватрогасна служба Ваљево је одржала показну вежбу за ученике I, IV 

и VI разреда. Ученици су упознати са опасностима ванредних ситуација и начинима 

како правилно да поступе када се нађу у опасности. Показна вежба је одржана у 

школском дворишту; 

 15. маја 2019. је oдржан Општи родитељски састанак за родитеље наших будућих 

ђака првака. Родитељима су се обратили директор Школе, педагог, логопед, 

вероучитељ и учитељи будућих I разреда, који су им дали основне информације везане 

за осамостаљивање ученика, визуелне, тактилне и аудитивне перцепције, предмете, 

изборне предмете, уџбенике и продужени боравак; 

 11. јуна 2019. је одржано предавање за ученике III разреда на тему „Безбедно учешће 

ученика у саобраћајуˮ. Предавање је реализовао Александар Обрадовић, вођа сектора 

прве категорије Полицијске управе Ваљево. После предавања ученици су урадили тест 

на коме су показали шта су научили тог дана. 

3.6.5. Тим за промоцију Школе, Школскoг сајта, сарадњу са медијима, редакцију 

Листа, Извештаја 

 Тим за промоцију Школе у школској 2018/2019. 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. 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. Као и претходних година, школски 

часопис „Наш глас“ осмишљаван је и приређиван за Дан школе. 

 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, организовани су угледни 

часови, тематских дана, а отпочела је и реализација пројектне наставе. Наставници су 

се током целе школске године стручно усавршавала кроз велики број активности у 

Школи и ван ње. 

 У току школске 2018/2019. године Тим пратио бројне активности којима се 

промовисала Школа, њени запослени и ученици.  
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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. 

30. 8. 2018. – Поводом пријема првака, у холу Школе је одржана приредба. Приредбу су 

припремиле учитељице другог разреда, са својим ученицима. Ана Савковић, директор 

Школе, и Зорица Милић, педагог,  поздравиле су све присутне и пожелеле им срећан 

почетак школовања. Учитељице првог разреда, Јасмина Стојановић, Тања Селаковић и 

Светлана Арсић су, после прозивке првака, одржале кратак родитељски састанак у 

својим учионицама и том приликом се упознале са својим будућим ученицима и 

њиховим родитељима. Сваки ученик је добио свеску, „Школарку“ и књигу 

„Пажљивко“. 

 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 изгледа и уређењу сајта, као и активном промовисању постигнућа и 

активности школе на друштвеним мрежама. 

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.  

Настављена је непосредна сарадња Предшколске установе и Школа, ради боље и лакше 

транзиције из предшколског припремног програма у школу. 

7. 9. 2018. – Поводом почетка школске 2018/2019. године, на Градском тргу, одржан је 

пријем за све ученике првог разреда.  Том приликом, они су уживали у пригодном 

програму и градско руководство им  је поделило поклоне (школски прибор). Уследило 

је традиционално заједничко фотографисање, које је овековечило почетак образовања 

нове генерације. 

9. 9. 2018. – На дан када Црква прославља Сабор Српских Светитеља у Саборном 

Храму Васкрсења у Ваљеву служен је молебан за почетак нове школске године. 

Ученици Школе су узели учешће у овом молитвеном сабирању, а надлежно 

свештенство им је пожелело пуно успеха у раду. 

10. 9. 2018.  Катарина Живковић, професорка немачког језика у нашој школи, 

гостовала је у Јутарњем програму Телевизије Ваљево Плус. Тема разговора је био 

одлазак на семинар професора немачког језика, који је одржан у Аустрији. Катарина је 

овом приликом образложила новине које ће увести у свој рад, а које су представљене на 

семинару који је посетила. У питању су креативне радионице, игре и представе на 

немачком језику. 

13. 9. 2018. – Већ дуги низ година, ученици Школе се посебно радују једном дану у 

септембру. То је Спортски дан, који се традиционално одржава у СРЦ „Петница“. Сви 

ученици Школе су уживали у купању и играма у базенима, а млађи ученици су имали и 

такмичење у трчању. Сигурни смо да ће овај дан за уживање и наставу у природи бити 

на радост ученика још много година. 

14. 9. 2018. – У школском  дворишту орила се песма и игра, јер се ту одигравала 

„Журка за срећан почетак школске године“. У програму су наступали ученици млађих 

разреда и балерине „Студија М“. Најпре је Ана Савковић, директор Школе, поздравила 

све присутне топлим речима и отворила журку, па су ученици другог разреда извели 
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три музичке нумере – „Десет љутих гусара“, „Мајмунски плес“ и „Кад си срећан“. 

Затим је ученица  Лена Топаловић, ученица петог разреда, извела Вивалдијеву 

композицију на флаути, а потом се придружила својим другарицама, са којима је 

приказала кореографију за песму „Мењам дане“ популарне групе „Фрајле“. За крај су 

балерине „Студија М“ показале шта све знају и вежбају на својим часовима кроз две 

прелепе кореографије. Онда је уследила журка која је употпунила ову лепу школску 

манифестацију, која нам краси септембар већ дуги низ година. 

19. 9. 2018.  Снимљена је емисија „Нестрпљиви снови“ са ученицима II1. Ученици су 

говорили о школи, будућности, својим жељама. Учествовао је 21 ученик овог одељења. 

28. 9. 2018.  Ученици петог разреда који похађају Грађанско васпитање испитали су 

културни и историјски идентитет града Ваљева током шетње од Школе кроз централне 

градске улице до парка Пећина. Пристојно се понашајући, кроз доношење заједничких 

одлука и са жељом да нешто ново науче, ученици су оправдали назив предмета. 

 Октобар 

У октобру су реализоване промотивне и ваннаставне активности везане за Дечју 

недељу. Тим је пратио и бележио најзначајнијие активности у вези са овом 

традиционалном манифестацијом. У реализацију су били укључени и ученици, који су 

добрим делом и били и реализатори. 

1 – 7. 10. 2018. Одржана је Дечја недеља. 

2. 10. 2018. – У ваљевској Техничкој школи отворена је изложба „Климт у нашим 

очима“. Изложбу су поводом 100 година од смрти најпознатијег аустријског сликара 

осмислиле професорке Дина Станимировић и Душица Рајевац, која предаје немачки 

језик и ученицима наше Школе. Посетиоци су уживали у репродукцијама Климтових 

дела, праћеним веома занимљивим текстовима, цитатима и презентацијом о сликаревом 

животу и раду. Изложба је обогаћена веома успелим радовима ученика Техничке 

школе, инспирисаним Климтовим делом. Посебно изненађење био је кутак у ком су и 

посетиоци могли да дају свој ликовни израз у духу Климтовог стваралаштва. 

Задовољство да присуствују овом културном догађају имали су директорка Ана 

Савковић, наставнице Ивана Вујић и Мирјана Смоловић, као и ученици које уче 

немачки језик и учествују у раду литерарне секције. Са изложбе смо понели богатство 

нових сазнања и утисака, а Климт ће још дуго бити у нашим очима! 

2. 10. 2018. – Ученици млађих разреда учествовали су у хуманитарној акцији „Друг 

другу“ поводом Дечје недеље. Ученици су доносили школски прибор и друштвене игре 

које су поклоњене продуженом боравку. 

3. 10. 2018. – Поводом обележавања Дечје недеље, ученици четвртог разреда 

реализовали су такмичење у рецитовања песама, у част песникиње Десанки 

Максимовић. Такмичење је реализовано у холу Центра за културу. Школе које су узеле 

учешће биле су Основна школа „Владика Николај Велимировић“, Основна школа 

„Милован Глишић“, „Прва основна школа“ и Основна школа „Нада Пурић“. Свака 

школа је имала по три представника, ученика четвртог разреда. Победник такмичења је 

био Матија Солдатовић IV3, ученик Школе. 

Чланови Тима и други запослени активно су писали текстове о бројним активностима, 

који су затим били постављани на школски сајт и друштвене мреже. 

3. 10. 2018. – Поводом обележавања Дечје недеље, Матична библиотека „Љубомир 

Ненадовић“ је организовала дружење ученика са Дејаном Алексићем, дечјим писцем и 

аутором књижевних и позоришних комада, под називом „Шта сам оно хтео да кажем“. 

Дружење је реализовано у Клубу за страну књигу, коју су ученици четвртог разреда 

посетили са својим учитељицама. Писац је на занимљив, духовит и загонетан начин 
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водио разговор са ученицима. Тиме је активно држао њихову пажњу, подстакао их да 

читају и да схвате да је место књиге у свакодневном животу изузетно важно. 

3. 10. 2018. –  Све  што је песникиња рекла о Бранковини као свом завичају, могли су да 

осете, доживе и уживају ученици осмог разреда који су кренули трагом поезије Десанке 

Максимовић и нашли се у овом дивном месту, а у оквиру програма Дечје недеље и дана 

посвећеног акцији „ Немој да гуглаш, иди види“. Педесет један ученик и наставници 

Милосав Милић, Весна Ивановић, Љиљана Павловић, Бранка Старчевић и Оливера 

Продановић допринели су да Историјски спомен комплекс у Бранковини у предивном 

октобарском дану оживи од дечје граје, смеха и радозналих, испитивачких и 

истраживачких погледа. 

3. 10. 2018.  Ученици старијих разреда су посетили изложбу ликовних радова у 

Центру за културу Ваљево, поводом Дечје недеље. Том приликом ученицима су 

уручене награде: Уни Стефановић V2 за добијено 2. место, похвале за Марију Перић 

VII1 и ученицима одељења деце са посебним потребама. 

3. 10. 2018.   „Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“ 

слоган је Дечје недеље ове године. Први дан Дечје недеље ученици специјалних 

одељења наше школе, посетили су поклон представу Града Ваљева „Несрећна Кафина“ 

чији је организатор Центар за културу Ваљево. Ученици су из Центра за културу 

изашли одушевљени и пуни утисака. Потом је уследила шетња градом и уживање у 

посластицама. 
4. 10. 2018.  Ученици трећег разреда су поводом Дечје недеље учествовали у 

организованим спортским активностима „За здрав и срећан живот“ у дворишту Школе. 

Прелажење препрека и разне спортске активности учиниле су овај дан занимљивим за 

све ученике. 

5. 10. 2018.  Поводом Дечје недеље, Ивана Вујић и Душица Рајевац, професорке 

немачког језика, и Оливера Продановић, професорка шпанског језика, организовале су 

са ученицима VI и VIII разреда радионицу „Играј се, забави и научи“. Ученици су се 

подсетили неких заборављених игара, научили нове кроз игру и забаву. На тај начин 

ученици су увидели предност друштвених игара у односу на мобилне телефоне. 

5. 10. 2018.  Изложба ликовних радова поводом Дечје недеље, одржана је у Центру за 

културу Ваљево, под мотом „Срећно детињство“. Ученици специјалних одељења наше 

школе добили су диплому поводом учествовања на ликовном конкурсу. Хорић, 

оркестар и рецитатори „Прве основне школе“ употпунили су овај догађај, а наши 

ученици су поносно преузели своју диплому. 

5. 10. 2018.  Наша Школа је била домаћин активности „Спортом до здравља“ која се 

дешавала у оквиру Дечје недеље. активност је обухватала ученике другог разреда 

градских основних школа. Позиву на учешће одазвале су се три основне школе: „Прва 

основна школа“, Основна школа „Сестре Илић“ и Основна школа „Милован Глишић“. 

Ученици су прелазили полигон и учествовали у играма спретности. Екипа наше Школе 

је заузела 1. место, 2. место је заузела Основна школа „Сестре Илић“, 3. место Основна 

школа „Милован Глишић“ и 4. место је заузела „Прва основна школа“. 

5. 10. 2018.  У оквиру планираних активности поводом Дечје недеље, ученици трећег 

разреда су одгледали представу „Ја град, ти градˮ у Првој основној школи. 

У месецу октобру одржана су предавања о безбедности на интернету. Предавања су 

организована и за ученике и за њихове наставнике. 

Ученици трећег разреда узели су учешће на конкурсу SBB фондације „Не прљај, немаш 

изговор“, у изради еколошког бонтона. Таква активност представљала је изузетан 

начин за промовисање Школе и развијености еколошке свести ученика и њихових 

наставника. 
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 Новембар 

У месецу новембру ученици трећег разреда наставили су промовисање Школе кроз 

учешће у новом изазову SBB фондације. Ученици су правили употребни предмет од 

пластичних кеса. 

Тим је у месецу новембру испратио и хуманитарну акцију за ученика осмог разреда, 

Митра Ребића. 

У периоду од 19. до 23. новембра 2019. године у школи је организовано одржано је 

међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености „Дабар“ – школски 

ниво за старији разреде. Чланови Тима су испратили активности око организовања 

такмичења и учествовали у промоцији значаја овог такмичења и његовох резултата. 

20. 11. 2018. – У Центру за културу реализован је ликовни час поводом обележавања 

Дана сећања на жртве саобраћајних незгода. Наведена активност, која је била 

такмичарског карактера, била је намењена ученицима основних школа, са циљем да се 

код деце подигне свест о безбедности у саобраћају. Организатори активности били су 

Савет за безбедност града Ваљева и Основна школа „Нада Пурић“. Учешће на 

ликовном часу узели су ученици шест ваљевских основних школа: „Прве основне 

школе“, Основне школе „Владика Николај Велимировић“, Основне школе „Андра 

Савчић“, Основне школе „Нада Пурић“, Основне школе „Сестре Илић“ и Основне 

школе „Милован Глишић“. 

У месецу новембру пуно пажње је посвећено промоцији библиотеке и учлањењу 

ученика у Градску библиотеку. Такође, промовисано је опремање школске библиотеке 

новим књигама из Пројекта Министарства, просвете, науке и технолошког развоја. 

 Децембар 

Месец децембар протекао је у обележавању значајних датума: Светског дана борбе 

против сиде, Међународног дана особа са инвалидитетом, Међународног дана људских 

права. У школи су организована предавања за ученике и наставнике у оквиру кампање 

„Школа ДА, дрога НЕ“. 

4. 12. 2018.  Oдржана је изложба поводом стогодишњице од Првог светског рата у 

холу Школе. Изложбу су посетили сви ученици. 

12. 12. 2018. – Школа се укључила у пројекат „City Walk – Градови за пешаке“. 

Школа је сређивана за предстојеће новогодишње празнике. Посебан вид промоције 

школе, њених ученика и наставника оставрен је реализацијом пројектне наставе „Кад 

упознаш, заволећеш“ 

24. 12. 2018.  Ученице осмог разреда Сара Савић, Маша Јанковић и Тамара Живковић 

су са вероучитељем гостовале на радију „Источник” ваљевске епархије. Емисија у којој 

су гостовале зове се „Кад анђели проговоре”, где ученици говоре на одређену тему. 

Њихова тема је била „Новозаветне заповести и Христова беседа на гори”. 

 Јануар 

Од месеца јануара Тим је био укључен око активности везаних за организовање 

такмичења ученика. Тим је био укључен и у промотивне активности поводом 

обележавања школске славе – Светог Саве. 

27. 1. 2019. – Традиционално се на Савиндан у холу школе за ученике млађих разреда и 

њихове родитеље  организује освећење жита. Уз свештенике и свог вероучитеља Јована 

Новитовића, ученици првог разреда су говорили „Оче наш“, а затим са осталим 

ученицима присуствовали обреду примања благослова и освећеног жита. Прослава је 

настављена у учионицама где се заорила Светосавска химна, рецитовале и певале песме 

о Светом Сави, такмичило у знању о животу и делу првог српског учитеља.  
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Актив трећег разреда наставио је учешће у пројекту SBB фондације. Трећи изазов овог 

пројекта односио се на прављење играчке од рециклажног материјала. 

30. 1. 2019. – Одржана је  информативна Трибина за родитеље будућих првака.  За 

време трајања Трибине, будући прваци су били на спортској радионици у сали за 

физичко. Зорица Милић, педагог Школе, упознала је присутне родитеље са процедуром 

уписа у први разред. 

 Фебруар 

Од месеца фебруара Тим је пратио активности везане за промоцију нових уџбеника 

издавачаких кућа. Неке промоције биле су организоване управо у Школи („БИГЗ“, 

„Едука“), што је био изузетан начин да се Школа промовише на најбољи могући начин. 

27. 2.  21. 3. 2019. – Основна школа „Нада Пурић“, у сарадњи са организацијом 

AIESEC, реализовала је радионице Енглеског језика, које су водили инострани 

студенти, квалификовани за рад са ученицима.У периоду од пет недеља, ученици 

млађих разреда имали су прилику да унапреде своје знање из енглеског језика, заједно 

са три веселе организаторке – Катарином и Викторијом из Белорусије и Марием из 

Туниса. На радионици је учествовало 155 ученика. Студенткиње су биле врло 

задовољне радом са децом и сарадњом са Школом. Из Ваљева су понеле лепе успомене 

и надају се да ће ускоро опет имати прилику да га посете.  

 Март 

Тим је наставио да прати активности поводом организовања такмичења и наставак 

учешћа у пројекту „City Walk – Градови за пешаке“. Настављене су и активности 

поводом промоције нових уџбеника. Тим је заједно са наставницима српског језика, 

библиотекарем Слађаном Ранковић и заинтересованим ученицима уређивао ново 

издање школског часописа „Наш глас“, који ће бити промовисан на Дан школе. 

1. 3. 2019. – Ученици првог разреда учествовали су у радионици посвећеној безбедном 

кретању пешака. Радионица за ученике првог разреда представља једну од етапа у 

реализацији пројекта City Walk – Градови за пешаке“, у који се Град Ваљево укључио 

крајем 2018. године. Радионицу су одржали експерти Центра за промоцију безбедности 

саобраћаја из Новог Сада – Маријана Јовановић и Марина Спасић, саобраћајни 

инжењери, а организатор активности и представник Града Ваљева био је Бранко 

Петровић. 

5. 3. 2019.  Снимана је емисија „Нестрпљиви снови” у одељењу I1. 

10. 3. 2019. – Ученици VI1 и VI3 су присуствовали радионици „Здрави стилови живота“, 

а данашња тема је била посебно занимљива: „CityWalk – кретањем до здравља“. 

Водитељи радионице су били представници Завода за јавно здравље др Александра 

Филиповић и Снежана Маринковић, нутрициониста, као и представник Црвеног крста 

Алекса Томић. За ову важну радионицу су се заинтересовали и медији, па је део 

догађаја снимала и „Телевизија Ваљево Плус“. 

14. 3. 2019.  Сва три одељења III разреда припремала су музички спот за трећи по реду 

„Не прљај! Немаш изговор!ˮ изазов. 

21. 3. 2019. – Обележен је Дан Школе свечаном приредбом у холу Школе. Програм је 

започео извођењем школске химне, где је хор заблистао у новом и допуњеном саставу. 

Под руководством Биљане Тодоровић, наставника музичке културе, овог пута запевали 

су не само ученици Школе, већ и њихови наставници. Након тога, учитељица Јована 

Ћебић, поздравила је присутне госте, подсећајући их на дугу традицију успешног рада 

и постојања Школе. 

21. 3. 2019. – У Школи одржано је међународно такмичење „Кенгур без граница“ на 

ком се појавило 90 ученика млађих  и 22 ученика старијих разреда. 
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26. 3. 2019.  У склопу прославе Дана града Ваљева у Интернационалном уметничком 

студију „Радован Трнавац Мића“, отворена је изложба „Дечја уметност“, коју 

Интернационални уметнички студио, у сарадњи са основним школама традиционално 

отвара сваке године за Дан града. На овој  изложби представљени су најбољи радови 

ученика од V до VIII разреда основних школа које се налазе на територији Града 

Ваљева. Поставка броји 48 радова, при чему је из сваке школе изложено по 3 рада. Из 

школе „Нада Пурић“ за најбоље изабрани су радови пуни маште и креативности. Да се 

њихови цртежи-слике нађу међу најбољима заслужили су: Александра Радовановић V3, 

Андрија Филиповић VI1 и Ана Вилотијевић V1. 

28. 3. 2019. – Снимана је емисија „Нестрпљиви снови“ у одељењу I2. 

30. 3. 2019. – У школи су одржани „Зимски сусрети учитеља“.  

 Април 

2. 4. 2019. – Ученици млађих разреда, заједно са својим учитељицама, организовали су 

књижевно дружење у Свечаној сали Школе како би обележили Међународни дан дечје 

књиге. Желећи да промовишу читање и подстакну љубав према књизи, ученици су 

одлучили да овог пута своју пажњу и труд поклоне једном чаробном песнику који нас 

је пре неколико дана напустио – Добрици Ерићу. Радосни и мудри Добричини стихови 

звонили су дуго и живо Свечаном салом, јер су их ученици рецитовали са пуно љубави 

и посвећености. 

2. 4. 2019. – У Градској библиотеци „Љубомир Ненадовић“, поводом Дана дечје књиге, 

изведена је представа ученика Школе – „Награда“ за ученике других школа. Представа 

„Награда“ учитељиице Мирјане Беговић и њених бивших ученика представљала је 

један од најбољих начина промовисања Школе како у граду, тако и ван њега. 

19. 4. 2019. – Нашу Школу је посетила госпођа Карол Милошевић, директорка Основне 

школе „Пјер Рубе“ из Града Рубеа на северу Француске. Ученици одељења III2, заједно 

са својом учитељицом Маријом Јанковић, отпочели су још у децембру дружење са 

вршњацима из Француске. Тада су размењивали новогодишње честитке, а овога пута 

деца су преко својих учитељица постављала питања о начину школовања и дружења у 

срединама из којих долазе. Време које су трећаци провели са госпођом Карол 

одговарајући на питања својих вршњака из друге државе омогућило им је да упореде 

начин школовања овде и тамо.  

20. 4. 2019. –  Смотра стваралаштва у васпитно - образовном процесу „Повезујмо се“ у 

организацији Удружења гружанских учитеља, одржаног у Книћу. Запослени Школе су 

презентовали своје радове (Светлана Арсић, Новка Мосуровић Андрић, Виолета 

Кењић, Марија Јанковић, Јасмина Стојановић, Тања Селаковић, Јован Новитовић). 

21. 4. 2019. – Основна школа „Нада Пурић“ и ове школске године укључила се у у 

примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи. 

21. 4. 2019. – Ученици сва три одељења трећег разреда су на иницијативу својих 

учитељица Новке Мосуровић Андрић, Виолете Кењић и Марије Јанковић отпочели  

уређење школског дворишта. Циљ ове акције је, на првом месту,  да се улепша простор 

у коме сви заједно проводимо већи део дана, али и да се трећаци по четврти пут у току 

ове школске године пријаве за "Не прљај! Немаш изговор!" изазов. Том приликом 

помогли су им директор, запослени и ученици из Пољопривредне школе у Ваљеву. 

Њихова стручна помоћ, савети и  компост који су нам поклонили говоре о 

несебичности и доброј сарадњи ове две установе. Ученице поменуте средње школе: 

Ксенија Ђокић, Маја Миловановић, Сара Трифуновић, Кристина Гладовић и Светлана 

Трифуновић су часове своје праксе из хортикултуре провеле у нашој Школи заједно са 

својом професорком Милицом Лазић и тако нам пружиле велику помоћ у току 
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организације и садње цвећа које смо набавили од Ружице Гојковић.  Продукт свега је 

цветни лого школе и наставак уређења осталих зелених површина. 

22. 4. 2019. – Дан планете Земље обележава се 22. априла. Циљ обележавања је да нас 

подстакне на размишљање колико водимо рачуна  о животној средини. Ученици IV1,  са 

својом учитељицом Слободанком Ашковић,  су учествовали у обележавању Дана 

планете Земље  кратким програмом који су спремили  и извели у башти некадашњег 

Дома војске, а  у  дворишту будуће Библиотеке. Говорили су стихове еколошких 

песама, прдставили еколошки пано  и показали своје  осмишљене поруке. Програм су 

пратили и допринели активности ученици из  градских школа. У потреби за што већим 

зеленилом  и изградњи свести о чувању и неговању природе и зеленила,  ученици су у 

дворишту засадили дрво, заједно са другарима  из ОШ „Сестре Илић“, који су, такође, 

припремали краћи  програм.  У Свечаној сали Школе, ученици сва три одељења III 

разреда отпевали су своје еколошке песме са којима су учествовали у „Не прљај! 

Немаш изговор!ˮ изазову, а ученици II разреда су рецитовали еколошке песме. Затим је 

учитељица Марија Јанковић водила еко-квиз који је припремила за ученике II разреда. 

24. 4. 2019. – На платоу испред Храма Вазнесења Господњег у Ваљеву, одржана је 

угледна пројектна активност Активa III разреда Основне школе „Нада Пурић“, у 

преподневној смени, са почетком у 8.30 часова. Угледна пројектна активност носила је 

назив: „Научи, нашарај, поклони – радост осети“.  

25. 4. 2019.  Ученици петог разреда су извели представу „Награда” за предшколце из 

Школе и групе из обданишта „Колибри”. 

 Мај 

10. 5. 2019. – Одржан је већ традиционалан Крос РТС-а кроз Србију, са почетком у 10h 

на спортском терену Школе. Учесници Кроса су били ученици првог, трећег, шестог и 

осмог разреда. Додељене су дипломе ученицима који су освојили прво, друго и треће 

место. 

15. 5. 2019. – BIGZ школство је организовало фото-конкурс „Моја школа је посебна 

по....“, где су учитељи промовисали Школу тако што су слали фотографије значајних и 

лепих активности, и на тај начин добили прилику да освоје вредне награде. 

17.  19. 5. 2019.  Одржане су пројектне активности на Дивчибарама у сарадњи са 

Туристичком организацијом Ваљево, у оквиру њиховог пројекта“Доживи Дивчибаре“. 

Присуствовало је 39 ученика првог разреда. 
21. 5. 2019. – У Свечаној сали Школе одржана је конференција за новинаре поводом 

прве награде на 8. БУДИ међународном конкурсу. Представа ученика Школе 

„Награда“ освојила је прву награду на 8. БУДИ међународном конкурсу „Оно што те 

чини срећним“. Ученици ће победничку представу извести на 8. БУДИ фестивалу у 

Панчеву, који ће трајати од 15. маја до 15. јуна 2019. године. На конференцији су 

учествовали Ана Савковић, директор Школе, Мирјана Беговић, наставник разредне 

наставе и аутор победничке представе, и млади глумци – Лазар Грујичић, Сташа 

Кузељевић, Николина Павловић и Лука Матијевић, ученици одељења V2. 

22. 5. 2019. – Део глумачке екипе: Сташа Кузељевић, Лука Матијевић и Лазар Грујичић, 

заједно са учитељицом Мирјаном Беговић, ауторком представе „Награда“, која је 

победила на 8. БУДИ фестивалу у Панчеву  је гостовао у јутарњем програму ТВ 

Ваљево Плус. 

22. 5. 2019. – На основу Протокола о срадањи између Републике Србије и немачке 

савезне покрајине Баден - Bиртемберг, а у организацији Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије, наставница немачког језика, Душица Рајевац, 

била је са групом професорки немачког језика из Србије од 12. до 18. маја 2019. године 

на стручном усавршавању за наставнике немачког језика у Центру за стручно 
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усавршавање Визнек, (Wiesneck, Institut fur politische Bildung Baden-Wirttemberg) у 

Бухенбаху код Фрајбурга. 

 Јун 

1. 6. 2019.  На конкурсу за примере добре праксе за XXXIII Сабор учитеља Рапублике 

Србије из наше школе послато је осам радова. Три рада изабрана су за презентовање на 

радионицама у току трајања Сабора, 15. и 16. јуна 2019. у Београду. Осталих пет радова 

изабрани су за Електронски зборник радова. Рад учитељице Новке Мосуровић Андрић 

изабран је за презентовање, а заједнички рад актива учитеља III разреда и вероучитеља 

је ушао у Зборник Сабора. 

2. 6. 2019.  У Бранковини је снимљен прилог за ТВ „Прва” о младом песнику Јовану 

Рајовићу III1. О Јовану је говорила његова учитељица Виолета Кењић. Прилог је 

емитован 2. 6. 2019. у емисији „Јутро са Наташом” и 3. 6. 2019. у емисији „150 минута”. 

4. 6. 2019. – У Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву одржано је 

књижевно вече. Говорило се о збирци песама „У једној руци фењер, у другој поезија“ 

ауторке Марије Шкорнички (бившег ученика наше Школе). Том приликом је Драган 

Павловић, библиотекар наше Школе био у улози књижевног аналитичара и писца 

поговора ове књиге. 

5. 6. 2019.  Снимана је дечја ТВ емисија „Нестрпљиви снови” у одељењу III1, о младом 

песнику Јовану Рајовићу. У емисији су говорили његови другови Теодора Ћосић и 

Димитрије Зарић, и његова учитељица Виолета Кењић.  

5. 6. 2019.  Ученице наше Школе Нађа Ђурасовић и Сара Живановић имале су част да 

упознају његову екселенцију изванредног и опуномоћеног амбасадора Велике 

Британије г. Дениса Кифа. У кратком али веома пријатном разговору оне су упознале 

амбасадора са својим сјајним резултатима на такмичењима из енглеског језика, што је 

на њега оставило посебан утисак. Овом приликом, са амбасадором Велике Британије 

сусрела се и Ана Савковић, директор Школе. 

7. 6. 2019.  Актери представе  „Наградаˮ су отишли у Панчево на свечану доделу 

награда на 8. БУДИ фестивалу. Програм се одржавао у БИГ тржном центру, а наши 

ученици су  извели део победничке представе пред публиком. Са њима су, у пратњи 

учитељице Марије Јанковић,  ишле и две ученице III разреда: Тамара Дражић III2 и 

Вишња Ђурђевић III3. 
10. 6. 2019.  На Дивчибарама је одржан састанак епископа Милутина и директора 

школа са подручја Ваљевске епархије, који је већ постао традиционално окупљање. 

Једна од главних тема састанка био је и одзив ученика за верску наставу у школама 

Ваљевске епархије, који представља чак 80% ученика, па је то уједно и најбољи одзив 

за верску наставу у Српској православној цркви. Састанку је присуствовала и мр Ана 

Савковић, директор Школе. Она је истакла изузетан напредак у погледу одзива ученика 

и резултата верске наставе у Основној школи „Нада Пурић“, који је начињен доласком 

ђакона Јована Новитовића за вероучитеља у ову школу.   

15. 6. 2019.  Позоришна представа „Награда” је учествовала на манифестацији 

„Позориште у парку” у организацији уметничког удружења „Базаарт” уз подршку 

Малог позоришта „Душко Радовић” (у Ташмајдан парку). Изведено је девет представа 

из целе Србије. Поред седам ученика V2 који учествују у представи и аутора представе, 

учитељице Мирјане Беговић, ишле су и Слађана Ранковић, библиотекар Школе, Јована 

Ћебић и Александра Антонијевић, учитељице и два ученика II3 Ања Суботић и Немања 

Додевски. У току дана су посетили и Музеј илузија. 

16. 6. 2019.  На „XXXIII Сабору учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава“ презентовани су радови: „Кад упознаш 

заволећеш“ аутора Јасмине Стојановић, Светлане Арсић и Тање Селаковић; „Сачувајмо 
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јеле“  аутора Јелене Димитријевић; „Пут млекаˮ аутора Новке Мосуровић Андрић, др 

Дејана Митровића, Марка Стојановића и Мирјане Јакић Вељић. 

 Јул 

2. 7. 2019. – На фото-конкурсу „Бигз школства“, Школа је освојила друго место.  

На крају школсе године чланови Тима обавестили су колеге о датумима за предају 

извештај о раду у школској 2018/2019. години. Слагањем и лекторисањем Извештаја и 

Летописа Школе бавили су се библиотекари Слађана Ранковић и Драган Павловић и 

приправнице Катарина Мијатовић и Александра Антонијевић. 

3.6.6. Тим за професионалну оријентацију 

 Тим за професионалну оријентацију у школској 2018/2019. години су чинили 

следећи чланови: Љиљана Павловић, наставник српског језика и координатор Тима, 

Милосав Милић, наставник географије, Весна Ивановић, наставник физичке културе, 

Небојша Тодоровић, наставник технике и технологије и Зорица Милић, педагог. 

 Делокруг рада Тима у 2018/2019. години је подразумевао 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 средњошколском 

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 2018/2019. 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 одељењске старешине VIII разреда, у 

сарадњи са педагогом Школе, Тимом за вршњачку професионалну оријентацију и 

Ученичким парламентом. 

 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. новембра 2018. у Школи су гостовали бивши ученици, а садашњи гимназијалци, 

који су представили смерове у Ваљевској гимназији. Присуствовала су сва три одељења 

VIII разреда; 

– 26. фебруара 2019. ученици су присуствовали презентацији Уметничке школе из 

Шапца, која је одржана у Првој основној школи; 

– 28. марта 2019. смо обишли Медицинску школу „Др Миша Пантићˮ. Двадесетак 

заинтересованих ученика добило је одговоре на све што их је занимало у вези са 

смеровима и активностима ове школе;  

– 29. марта 2019. је одржана презентација Ваљевске гимназије, којој су присуствовали 

сви заинтересовани ученици VI и VIII разреда; 
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– 9. априла 2019. је организована посета Техничкој школи, у складу са израженим 

интересовањима ученика. Четрдесет ученика Школе детаљно се информисало о 

смеровима које Техничка школа нуди у школској 2018/2019. години и свему што ова 

установа пружа ученицима; 

– 10. априла 2019. тридесетак заинтересованих ученика је посетило 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. маја 2019. петоро ученика Школе је посетило Ваљевску гимназију, где су им 

представљени смерови и дате важне информације о полагању пријемног испита за 

одређене смерове; 

– 5. јуна 2019. 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. јуна 2019. 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 2018/2019. години чинили 

су: Лукић Мирјана (координатор Тима), наставник ликовне културе, Бранка Старчевић, 

наставник хемије, Слободанка Ашковић, учитељ, Биљана Тодоровић, наставник 

музичке културе, Милован Лековић, наставник физике, Слађана Ранковић, 

библиотекар.  

 Мотив за оснивање овог Тима је посвећивање пажње специфичним талентима 

ученика Школе, необавезно 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; 

‒ налажење 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. 

 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: 
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‒ 13. септембра  2018. је одржан Спортски дан у СРЦ „Петница” за све ученике млађих 

и старијих разреда, где је посвећена пажња њиховом физичком развоју и учењу 

пливања; 

‒ 17. септембра 2018. у оквиру превенције деце у саобраћају, одржано је интерактивно 

предавање; 

‒ 18. септембра 2018. ученици III разреда су присуствовали промотивном часу 

рукомета ЖРК „Металацˮ из Ваљева, час је водио тренер Љиљана Новокмет; 

‒ 21. септембра 2018. ученици III разреда су посетили Народни музеј Муселимов конак 

и уличну поставку „Ваљево- град болницаˮ; 

‒ 28. септембра 2018. на конкурсу „То је био распустˮ издавачке куће „Лагунаˮ и 

компаније „Алкателˮ похваљени су ликовни радови ученица V разреда Ане Тешић и 

Александре Радовановић; 

‒ 1. септембра 2018. ученици I разреда су гледали представу „Несрећна кафанаˮ у 

Центру за културу Ваљево; 

‒ 2. октобра 2018. ученици I разреда су гледали су представу „Хајдуциˮ у Центру за 

културу Ваљево;  

‒ 3. октобра 2018. ученици старијих одељења су посетили изложбу ликовних радова у 

Центру за културу Ваљево поводом „Дечије недељеˮ. Том приликом награду за 

освојено III место примила је Уна Стефановић V2, похвалу Марија Петрић VII1, групни 

рад ученика Одељења деце са посбним потребама; 

‒ 3. октобра 2018. је одржано такмичење рецитатора „Десанки у частˮ у оквиру Дечије 

недеље у Центру за културу Ваљево, ученик наше Школе Матија Солдатовић IV3 

освојио је  I место; 

‒ 3. октобра 2018. ученици IV разреда поводом Дечије недеље су посетили Матичну 

библиотеку „Љубомир Ненадовићˮ и дружили се са дечијим писцем Дејаном 

Алексићем; 

‒ 4. октобра 2018. ученици III разреда су гледали представу „Школо моја пређи на 

другогаˮ; 

‒ 6. октобра 2018. на кеју Колубаре је одржан Крос „За срећније детињствоˮ где су 

ученици наше Школе показали одличне резултате: I разред дечаци: прво место Наум 

Крстић  I3,  друго место Расто Ђермановић I3, треће место Ђурађ Даниловић I1; I разред 

девојчице: прво место Кристина Исаиловић I2; III разред дечаци: прво место Виктор 

Николић III3 , друго место Никола Веселић III2,  треће место Војин Јанковић III3; III 

разред девојчице: прво место Лена Радојчић III1, друго место Јована Исаиловић III2, 

треће место Бојана Јањић III1; IV разред дечаци: прво место Вељко Митровић IV2; VII 

разред девојчице: прво место Тамара Митровић VII1; 

‒ 6. октобра 2018. на литерарном и ликовном конкурсу „Зашто волим ЈАФУˮ награђен 

је ликовни рад Јована Рајовића III1 и Наташе Бошковић II1; 

‒ На литералном конкурсу „Подели дарˮ, који је расписао сајт mojedete.info, Јован 

Рајовић  III1 освојио је место са песмом „Џеп успоменаˮ; 

‒ 10. и 12. октобра 2018. ученици III и IV разреда су посетили изложбу старих заната у 

просторијама Техничке школе; 

‒ 13. октобра 2018. је одржан IV пливачки маратон „Војводе Живојина Мишићаˮ у СРЦ 

Петница; Наталија Савић III1 освојила је III место; 

‒ 23. октобра 2018. ученици старијих разреда су посетили Сајам књига у Београду; 

‒ 25. октобра 2018. на ликовном и литерарном конкурсу „Правилна исхрана – улагање у 

будућностˮ Завода за јавно здравље, за литерарни рад Јован Рајовић III1  је освојио прво 

место, а за ликовни рад Вања Танасијевић IV3 је освојила треће место, рад ученика 

Одељења деце са посебним потребама добио је похвала; 
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‒ 2. новембра 2018. одељења ученика III3 и II2 разреда су учествовала у Међународном 

конкурсу ликовних радова под називом „Мини рестАрт 2018ˮ; 

‒ 2. новембра 2018. одељења ученика III3 и III2 разреда су учествовала на ликовном 

конкурсу XII фестивала науке под називом „Да смеће небуде већеˮ; 

‒ 16. новембра 2018. ученици старијих и млађих разреда су учествовали на ликовном 

конкурсу „Железница очима децеˮ; 

‒ 20. новембра 2018. у Центру за културу у организацији наше Школе, одржана је 

ликовна радионица поводом „Дана сећања на жртве у саобраћајуˮ. Учествовале су по 

две екипе VII и VIII разреда из свих основних школа из Ваљева. На тему „Плакатˮ, 

екипа ученика  VIII разреда наше Школе је освојила треће место, а екипа VII разреда на 

тему „Маскаˮ је освојила друго место. За екипу VIII разреда учествовали су: Вуковић 

Валентина, Ђурасовић Нађа, Живановић Сара, Живковић Тамара, Рафаиловић Ања, 

Ћосић Кристина, Сара Савић и Топаловић Лука. За екипу VII разреда учествовали су: 

Петрић Марија, Митровић Тамара, Попадић Бојана, Димитријевић Тара, Јовановић 

Кристина, Јовановић Давид, Радивојевић Огњен и Алексић Ема; 

‒ 27. новембра 2018. ученици IV разреда су посетили VI фестивал науке ученика 

Ваљевске гимназије; 

‒ 29. новембра 2018. ученици VII и VIII разреда су посетили фестивал науке „Зелена 

будућностˮ у Београду; 

‒ 5. децембра 2018. је одржан историјски час на тему „Сведочење Јеванђеља у Великом 

ратуˮ. Предавачи су били Далибор Чкојић, секретар Одбора за Веронауку ваљевске 

епархије, и Маринко Лугоња, председник удружења за неговање традиције и културе 

ваљевског краја. У оквиру ових предавања постављена је изложба у холу Школе; 

‒ 7. децембра 2018. на литерарном конкурсу „Подели дарˮ, ученик Јован Рајовић III1 је 

освојио прво место; 

‒ 8. децембра 2018. је одржано такмичење пливања у Ужицу „Ужице  опенˮ на коме је 

Наталија Савић  освојила две бронзане медаље, у категорији краул 50 м и прсно 50 м; 

‒ од 12. до 14. децембра 2018. ученици I разреда су посетили Музеј, одржали 

радионицу и обишли поставку; 

‒ 24. децембра 2018. ученице VIII разреда Сара Савић, Маша Јанковић и Тамара 

Живковић су са вероучитељем гостовале на радио „Источникˮ Ваљевске епархије у 

емисији „Кад анђели проговореˮ. Тема разговара била је „Новозаветне заповести и 

Христове беседа на гориˮ; 

‒ од 25. до 28. децембра 2018. ученици млађих разреда наше Школе су учествовали у 

пројекту „Кад упознаш заволећешˮ. У заједничкој организацији Туристичке 

организације Ваљево и ОШ ,,Наде Пурићˮ; 

‒ 9. јануара 2019. на II Божићном конкурсу који је организовала „Таблаˮ, интернет 

часопис за подстицање дечијег стваралаштва, за најлепшу Божићну песму, Јован 

Рајовић III1, у категорији млађих разреда, је освојио прво место, а у категорији старијих 

разреда, Лазар Петровић V3  је освојио исто прво место; 

‒ 9. јануара 2019. на литерарном конкурсу „Подели дарˮ сајта mojedete.info, Јован 

Рајовић III1 је освојио прво место за месец новембар и децембар; 

‒ 11. јануара 2019. ученици III разреда су учествовали на снимању за наградни конкурс 

„Покренимо нашу децуˮ; 

‒ 23. јануара 2019. одржана је презентација о значају рада научника Михаила Пупина, 

Милутина Миланковића и Николе Тесле. Презентацију су организовали и реализовали 

ученици VIII разреда; 

‒ 23. фебруара 2019. на Општинском такмичењу из физике је учествовало 9 ученика 

наше Школе. Најбоље резултате и пласман на Окружно такмичење су остварили 
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ученици: Маша Јовановић VIII3 која је освојила треће место, а похвалу су добили  

Стефан Савић VI3, Часлав Протић VI1 и Урош Исаиловић VI2; 

‒ 23. и 24. фебруара 2019. на Општинском такмичењу из страног језика је учествовало 

осам ученика наше Школе. Најбоље резултате и пласман на Окружно такмичење су 

остварили ученици Димитрије Милошевић VIII3 за освојено друго место из шпанског 

језика и Тијана Тодорчевић VIII3 за освојено треће место из немачког језика; 

‒ 26. фебруара 2019. у ОШ „Андра Савчићˮ је одржана презентација Уметничке школе 

из Шапца. Презентацији су присуствовали ученици наше Школе VII и VIII разреда; 

‒ 26. фебруара 2019. на XVIII јавном конкурсу поводом Дана заљубљених на тему ,,Без 

љубави твојеˮ у категорији „Свици љубавног песништваˮ, Јован Рајовић III1 је освојио 

треће место; 

‒ 26. фебруара 2019. на Међународној изложби малог формата 2018. „Мини рестАртˮ 

награђен је Сава Николић  III1 дипломом за успешно изведен рад; 

‒ 27. фебруара 2019. у просторијама наше Школе је одржана презентација Ваљевске 

гимназије; презентацију је водила психолог Весна Голубовић; 

‒ 2. марта 2019. је одржано Општинско такмичење из математике за ученика млађих и 

старијих разреда. Школу је представило 35 ученика. На Окружно такмичење пласирало 

се 10 ученика: Сташа Кузељевић V2, Ана Тешић V3, Уна Стефановић V2, Стефан Савић 

VI3, Часлав Протић VI1, Лука Протић VI1, Урош Исаиловић VI2, Марија Петрић VII1, 

Милица Бранковић VII3 и Маша Јовановић VIII3; 

‒ 7. марта 2019. је одржано Општинско такмичење из српског језика и језичке културе. 

Школу је представљало осам ученика. Директан пласман на Окружно такмичење су 

оствариле Оливера Филиповић VIII2, која је освојила прво место, Валентина 

Вукомановић VIII1 која је освојила друго место и Нађа Косић V1 која је освојила је 

треће место; 

‒ 9. марта 2019. је одржано Општинско такмичење из историје. Школу је представљало 

шест ученика. На Окружно такмичење су се пласирали Срђан Радовановић VI1 са 

освојеним трећим местом и Предраг Планић VII2 са освојеним другим местом; 

‒ 10. марта 2019. је одржано Општинско такмичење из географије. Школу је 

представљало четири ученика. На Окружно такмичење су се пласирали Предраг 

Планић VII2 са освојеним другим местом и Нађа Богдановић VII са освојеним трећим 

местом; 

‒ 10. марта 2019. је одржано Општинско такмичење из информатике и рачуноводства. 

Школу је представљало шест ученика. На Окружно такмичење су се пласирали Часлав 

Протић VI1 и Лука Протић VI1, који су освојили прво место, Реља Димитријевић VII2  и  

Димитрије Милошевић VIII3  су освојили треће место, а Срђан Радовановоћ VI1 је 

добио похвалу; 

‒ 16. марта 2019. је одржано Окружно такмичење у физици. Школу је представљало 

шест ученика. Најбоље резултате постигли су Часлав Протић VI1 и Лука Протић VI1 

који су добили похвале; 

‒ 19. марта 2019. поводом Дана школе, Ученички парламент је организовао квиз знања 

за ученике V разреда; 

‒ 21. марта 2019. поводом Дана поезије ученици III разреда су посетили Матичну 

библиотеку „Љубомир Ненадовићˮ, а Јован Рајовић V1 је рецитовао своју песму 

„Весело пероˮ; 

‒ 21. марта 2019. на конкурсу под називом „Пробудимо успаване речиˮ, са песмом 

„Нови Живот старих речиˮ ученик Јован Рајовић V1 је освојио прво место; 

‒ 21. марта 2019. у Школи је одржано такмичење ,,Кенгур без границеˮ. Учествовало је 

32 ученика, са похвалом је награђено 6 ученика: Иван Лукић I1, Павле Ђуровић I1, Ања 
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Суботић II3 ,Андрија Димитријевић II1 ,Сташа Кузељевић V2 , Часлав Протић VI1 и 

Лука Протић VI1; 

‒ 23. марта 2019. је одржано Окружно такмичење из математике, ученик Часлав Протић 

VI1 пласирао се на Републичко такмичење пошто је освојио друго место. Остали 

ученици који су добили награде су: Сташа Кузељевић V2 је освојила прво место, Уна 

Стефановић V2 је освојила треће место, Лука Протић VI1 је освојио треће место, а 

похвалу су освојили Ана Тешић V2, Урош Исаиловић V2 и Марија Петрић VII1; 

‒ 23. и 24. марта 2019. је одржано Окружно такмичење из страних језика. Учествовала 

су два ученика наше Школе, а изузетан резултат и пласман на Републичко такмичење је 

остварила Тијана Тодорчевић VIII3 освојивши треће место на такмичењу из немачког 

језика; 

‒ 26. марта 2019. је отворена изложба дечјих ликовних радова у Интернационалном 

уметничком студију „Радован Трнавац Мићаˮ; изложени су радови Александра 

Радовановић V2, Андрије Филиповић VI1 и Ане Вилотијевић V1; 

‒ 26. марта 2019. је одржана Градска смотра рецитатора за ученике млађих разреда на 

великој сцени Центра за културу Ваљево; 

‒ 26. и 27. марта 2019. у центру за културу у Ваљеву је одржана 51. Градска смотра 

рецитатора „Песниче народа могˮ. Школу је представљало десет ученика. Најбоље 

резултате и пласман на Окружну смотру рецитатора остварили су: Филип Марковић 

IV1 који је заузео друго место, Матија Солдатовић  IV3 који је заузео треће место и 

Александра Радовановић V2; 

‒ 30. марта 2019. ученици наше Школе су учествовали у подизању еколошке свести 

грађана у оквиру организације „Сат за нашу планетуˮ под слоганом „Чистији ваздухˮ. 

Конкурс је организовало Друштво истраживача „Владимир Мандић Мандаˮ; изложено 

је девет радова ученика наше Школе; 

‒ 30. марта 2019. у Свечаној сали Школе је изведена представа ученика V разреда 

„Наградаˮ, за ученике II и III разреда; 

‒ 30. марта 2019. на Еуропромовом литерарном конкурсу „Домаћа прича - наш изборˮ, 

награђене су најбоље одељенске заједнице, а то је билo III1 наше Школе; 

‒ 30. марта 2019. је одржано Окружно такмичење Књижевна олимпијада.  

Нашу школу су представљале Миљана Давидовић VIII2  и Сара Живановић VIII1; 

‒ 30. марта 2019. је одржано Окружно такмичење из хемије. Школу су представљала 

три ученика и Марија Петрић VII1  је освојила треће место; 

‒ 31. марта 2019. је одржано Окружно такмичење из информатике и рачунарства и 

ученик Часлав Протић VI1  је заузео прво место; 

‒ 2. априла 2019. Љубитељи лепе песничке речи су организовали Песничко подне 

„Сећање на Добрицу Ерића“ и говорили најомиљеније песмице овог дечјег песника. 

Учествовали су ученици наше Школе од I до IV разреда; 

‒ од 1. до 4. априла 2019. Ваљевски шаховски клуб „Свети Николај Српскиˮ 

организовао је екипно и појединачно првенство Ваљева у Колубарском округу за 

ученике основних школа. На екипном првенству наша Школа је освојила четврто  

место, а ученик Иван Бирташевић V3 и Лука Топаловић  VIII1 су освојили прво место и 

пласман на Републичко такмичење; 

‒ 6. априла 2019. је одржано Окружно такмичење из српског језика и језичке културе. 

Школу је представљало три ученика, а Оливера Филиповић VIII2 је освојила треће 

место и пласман на даље такмичење; 

‒ 7. априла 2019. је одржано Општинско такмичење под називом „Шта знаш о 

саобраћајуˮ, а домаћин је била наша Школа. Школу су представљала три ученика; 

ученик Петар Обрадовић VIII2  је освојио  друго место и пласман на  Окружно 

такмичеље; 
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‒ 8. априла 2019. Град Ваљево је пригодним програмом обележио Светски дан Рома. У 

програму је учествовао хор наша Школе са композицијом ,,Андроверданˮ; 

‒ 10. априла 2019. на ликовни конкурс Црвеног крста, послати су радови ученика 

млађих и старијих разреда, а рад Наташе Омеровић VII3 је добио похвалу; 

‒ 11. априла 2019. на литерарном конкурсу сајта mojedete.info, под називом ,,Пробуди 

успаване речиˮ, Јован Рајовић III1 је освојио прво место; 

‒ 12. априла 2019. на  литерарном конкурсу „Правилна исхрана- улагање у будућностˮ, 

Јован Рајовић III1  је освојио треће место; 

‒ 13. априла 2019. је одржана радионица Центра за културу Ваљево на тему „Свет 

глине и керамикеˮ. Учествовало је дванаест ученика наше Школе, и то V и VI разреда; 

‒ 14. априла 2019. је одржано Окружно такмичење из географије. Нашу Школу је 

представљао Предраг Планић VII2 који је освојио треће место; 

‒ 14. априла 2019. ученици II разреда су присуствовали промотивном концерту 

дувачког оркестра Музичке школе „Живорад Грбићˮ. Концерт је одржан у Модерној 

галерији под називом „Инструмент међу сликамаˮ, а том приликом је наступио Филип 

Милинковић VI2, извођењем композиције на кларинету; 

‒ 18. априла 2019. поводом учешћа на Међународном конкурсу „БУДИˮ са темом „Оно 

што ме чини срећнимˮ, ученици V2 са својим редитељем и учитељицом Миром 

Беговић, снимили су представу „Наградаˮ у Центру за културу Ваљево; 

‒ 20. априла 2019. је одржано Међународно финале уметничког дечијег израза „БУДИˮ 

под слоганом „Оно што ме чини срећнимˮ, под покровитељством амбасаде Израела. 

Радови су слати у две категорије. За макете „Соба из маштеˮ послати су радови 

Нешовановић Кристине и Јовановић Еме, као и рад Аћимовић Емилије  и Радовановић 

Александре. Са ликовним радовима учествовали су: Анђеле Анђелковић V2, Лазара 

Груичића V2,  Олге Глишић V2, Мишковић Урош V2, Нађа Кoсић V1, Ирина Ђурић VI1, 

Тара Димитријевић VII2, Нина Петаковић VI2, као и групни рад ученика Одељења деце 

са посебним потребама; 

‒ 20. априла 2019. у организацији Општине Ваљево и Центра за културу, а поводом 

прославе Дана града, постављена је изложба дечијих ликовних радова „Мој градˮ у 

холу Центра за културу. Наша Школа је учествовала са четрнаест радова, а изложени су 

радови Кристине Јовановић VII2, Тијане Тодорчевић VIII3, Миње Арсенијевић VIII2, 

Елене Матић VII3, Нађе Трифковић VI3 и Лазара Грујичића V2; 

‒ 23. априла 2019. на ликовном и литерарном конкурсу Дечијег савеза града Врања 

„Христово васкрсење, радост донесеˮ, наша Школа је учествовала са петнаест ликовних 

радова и два литерарна рада у категорији млађих разреда; 

‒ 23. априла 2019. у организацији Туристичке организације Ваљево, одржана је 

манифестација „Дани сремушаˮ. Тим поводом, постављена је изложба ученичких 

ликовних радова из ваљевских основних школа. Нашу Школу су представљали радови 

ученика: Јовановић Душице VI1, Уне Стефановић V2, Анђеле Анђелковић V2, 

Александра Петровића V2, Бошковић Иве V2, Табаковић Марте VIII3, Лазара Груичића 

V2, Јане Тоскић VIII1 и Олге Глишић V2; 

‒ 9. маја 2019. ученици старијих разреда су посетили сајам књига и образовања у 

организацији „Doktrina fairˮ, а поводом прославе Дана града обишли су поставку 

изложбе дечијих ликовних радова „Мој градˮ у холу Центра за културу; 

‒ 10. маја 2019. је одржан Крос РТС-а. Учествовали су ученици млађих и старијих 

разреда наше Школе и освојили су запажене резултате; 

‒ 12. маја 2019. на XVII Фестивалу писаца за децу „Витезово пролећеˮ, награђени су 

дипломама и књигама ученици наше Школе: Миња Радовић III1, Лазар Косић III1, 

Борис Раковић III1 и Сава Николић III1; 
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‒ од 17. и 19. маја 2019. у оквиру пројекта „Кад упознаш заволећешˮ у сарадњи са 

Туристичком организацијом Ваљево, одржане су пројектне активности за ученике I 

разреда на Дивчибарама; 

‒ 20. маја 2019. ученици I, II и III разреда су учествовали на квалификацијама за Мале 

олимпијске игре у организљацији Савеза за школски спорт. Екипе сва три разреда 

пласирале су се на Републичко такмичење у Сремској Митровици; 

‒ 21. маја 2019. на Међународном бијеналу уметничког дечијег израза „БУДИˮ под 

слоганом „Оно што ме чини срећнимˮ, под покровитељством амбасаде Израела, 

ученици V2 разреда са својом представом „Наградаˮ освојили су прво место. Ученици 

који су учествовали у представи су: Сташа Кузељевић, Лука Матијевић, Лазар 

Грујичић, Николина Павловић, Анђела Анђелковић, Вељко Манојловић и Лука 

Топаловић, са учитељицом Миром Беговић; 

‒ 23. маја 2019. на ликовном и литерарном конкурсу „Орално здравље чувамо од 

најранијег узрастаˮ. Награђени ученици наше Школе су: за ликовни рад Павле Ђуровић 

I2 који је освојио прво место, а за литерарни рад Јован Рајовић III1 који је освојио треће 

место; 

‒ 23. маја 2019. је реализован Спортски дан поводом „Спортских игара младихˮ, 

учествовали су сви ученици Школе; 

‒ 24. маја 2019. је одржано Међунарадно такмичење Малих олимпијских игара у 

Сремској Митровици. Екипа II разреда је освојила друго место, екипа I разреда је 

освојила треће место, а екипа III разреда је освојила четврто место; 

‒ 25. маја 2019. је одржан Међународни фестивал дечијег музичког, филмског, 

литерарног и ликовног стваралаштва „Креативна Чаролијаˮ. На ликовном конкурсу 

награђени су ученици III1  разреда за урађен плакат на тему „Мрежа пријатељстваˮ, то 

су ученици Лазар Косић, Борис Раковић, Лена Радојчић, Теодора Ћосић, Данијел 

Јовановић, Лука Милошевић и Сава Николић; 

‒ 31. маја 2019. поводом Светског дана без дуванског дима у ОШ „Прота Матеја 

Ненадовићˮ у Бранковини, уручене су награде најталентованијим ученицима. Конкурс 

је организовао Одбор за јавно здравље у сарадњи са Патронажном службом Дома 

здравља. Награђени су Јован Рајовић III1 за литерарни рад и Сава Николић III1 за 

ликовни рад; 

‒ 31. мај 2019. на литерарном конкурсу који је организовала ОШ „Алекса Шантићˮ из 

Калуђерице, поводом манифестације „Шантићеви даниˮ, Јован Рајовић III1 је освојио 

треће место; 

‒ 3. јуна 2019. у Бранковини је снимљен прилог за телевизију „Прваˮ о младом песнику 

Јовану Рајовићу III1. Прилог је емитован 2. 6. 2019. у емисији „Јутро са Наташомˮ и 3. 6. 

2019. у емисији „150 минутаˮ; 

‒ 5. јуна 2019. је снимљена дечја телевизијска емисија „Нестрпљива словаˮ, где су 

ученици III1 говорили о свом другу Јовану Рајовићу; 

‒ 6. јуна 2019. у оквиру пројекта „Позориште у школи  школа за позориштеˮ, чији је 

носилац Културно просветна заједница, Катарина Вићентијевић је одржала радионицу 

глуме за ученике V разреда, на тему „Историја глуме и глумачко вежбањеˮ; 

‒ 12. јуна 2019. су одржане завршне математичке свечаности Подружнице 

математичара Ваљева за школску 2018/2019. годину у Великој сали Центра за културу 

Ваљево. Похвале на Међународном математичком такмичењу „Кенгур без границеˮ 

освојили су Дуња Стаменковић I2, Иван Лукић I1 и Павле Ђуровић I2; 

‒ 12. јуна 2019. на Првом међународном еко конкурсу „Оаза еко радоваˮ у Подгорици, 

похваљен је литерарни рад Јована Рајовића III1 и објављен у истоименом Зборнику; 

‒ 15. јуна 2019. позоришна представа „Наградаˮ је учествовала на манифестацији 

„Позориште у паркуˮ у Ташмајданском парку, у организацији учитељског удружења 
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„Базаартˮ уз подршку Малог позоришта „Душко Радовићˮ. Учествовало је девет 

представа из целе Србије, а представа наших ученика је добро прихваћена од публике. 

Извођење није било такмичарског карактера. 

 Анализом успеха ученика након такмичења и остварених успеха на конкурсима 

показало се да су школској 2018/2019. ученици наше Школе били веома успешни. 

 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 2018/2019. години су били: Слободанка Ашковић 

коoрдинатор, Данијела Јанковић записничар, Новка Мосуровић Андрић, Јасмина 

Стојановић, Драгана Кузмановић, Славица Глишовић, Весна Андрић, Тања Селаковић, 

Виолета Кењић, Јасна Мирковић, Неда Буљубашић, Светлана Матић, Јелена Павловић, 

Митра Минић и Горанка Калембер Лучић. Тим за инклузивно образовање се током 

школске 2018/2019. године редовно састајао и решавао планирана и текућа питања 

везана за инклузивно образовање. 

 Послови на којима је Тим радио су: 

– 8. септембра 2018. је одржан избор координатора Tима. Израда плана рада Тима и 

усвајање годишњег плана рада Tима. Евиденција ученика који раде по ИОП-у. 

Распоред рада стручних сарадника са ученицима који раде по ИОП-у (логопед, 

педагошки асистент). Смернице око израде ИОП-а за ученике првог разреда. Сарадња 

са родитељима; 

– 26. октобра 2018. је одржано усвајање ИОП-а за ученике I разреда. Израда и 

упућивање захтева Интересорној комисији за издавање решења ученицима; 

– 28. новембра 2018. је одржана презентација новог Правилника о додатној образовној, 

здраствееној и социјалној подршци детету, ученику и одраслом. Припрема ИОП-а за 

ученике од II до VIII разреда. Сарадња родитеља са учитељима;  

– 20. децембра 2018. је организовање обележавање новогодишњих и божићних 

празника (Новогодишњи базар ученика  са посебним потребама, подела пакетића 

ученицима од стране Града, учешће у пројекту ,,Кад упознаш заволећешˮ заједничка 

организација Туристичке организације Ваљево и школе); 

– 28. јануара 2019. је урађено ажурирање документације и евиденција нових ученика 

који раде по ИОП-у; 

– 22. фебруара 2019. је урађена евалуација ИОП-а о постигнућима ученика на крају 

првог полугодишта; припрема ИОП-а за друго полугодиште; 

– 29. марта 2019. су набављени уџбеници и друга наставна средстава за ученике 

основних школа које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

– 25. априла 2019. су урађени извештаји са ИРК и анализа рада малих ИОП тимова; 

– 29. маја 2018. је припремљена документација за ученике који полажу Завршни испит 

по ИОП-у. Састанак је одржан у ПУ ,,Милица Ножицаˮ; афирмативна акција за ученике 

ромске националности; 

– 27. јуна 2019. су израђени тестова за Завршни испит. Обављена је анализа рада Тима 

за инклузију у школској 2018/2019. години; израда Годишњег извештаја о раду Тима за 

инклузију; извештаји малих Тимова са директорoм школе. 
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3.6.9. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 Чланови Тима школске 2018/2019. године су били: Ана Савковић, директор 

Школе, Зорица Милић, педагог, Славица Глишовић, наставник разредне наставе, Весна 

Ивановић, наставник физичког васпитања, Зорица Томић, наставник историје, Мирјана 

Смоловић (од другог полугодишта), наставник српског језика, Горанка Лучић 

Калембер, дефектолог, Бранко Јовановић, наставник физичког васпитања, и Данијела 

Јанковић, педагошки асистент. Координатори Тима биле су Славица Глишовић и 

Зорица Томић. 

 Тим је одржао десет састанака и реализовао следеће активности: 

– 12. 9. 2018. – Договор о раду у следећој школској години; евидентирани ученици 

којима је потребан појачан васпитни рад; В.О. V1, В.М. V1, Ј.К.V2. 

– 1. 10. 2018. – Разматрање ситуације насиља у одељењу VIII1.између ученица Е. П, Н. 

М. и Н.Ђ. Предложене даље мере. 

– 16. 10. 2018. – Одржано је предавање за све ученике VII и VIII разреда, на тему 

„Безбедност деце на интернету”. Предавање је реализовао Раде Јекић из удружења 

„iRevolucija”. 

– 17. 10. 2018. – Одржано је предавање за све ученике V и VI разреда, на тему 

„Безбедност деце на интернету“. Предавање је реализовао Раде Јекић, из удружења 

„iRevolucija”. 

– 1. 11. 2018. – Одржано је предавање за ученике четвртог разреда „Полиција у служби 

грађана”. Предавање је реализовала Слађана Максимовић из Полицијске управе 

Ваљево. 

– 14. 11. 2018. – Oдржано предавање за чланове Наставничког већа, на тему 

„Безбедност на интернету”. Предавање је реализовао Раде Јекић из удружења 

„iRevolucija”. 

– 15. 11. 2018. – За родитеље ученика VIII разреда реализовано предавање на тему 

„Дигитално насиље“. 

– 15. 11. 2018. – Одељењски старешина одељења VIII1 Mилосав Милић и педагог 

Школе Зорица Милић су информисали Тим о ефектима појачаног васпитног рада са Н. 

М. Предузете мере су дале резултате. 

– 19. 11. 2018. – Одржано је предавање на тему „Контрола беса” за родитеље ученика V 

разреда. Предавање је реализовао педагог Школе. 

– 19. 11. 2018. – Разматрана је ситуација насиља у одељењу VII1 између ученика Н.Т. и 

Л.М. Предложене даље мере. 

– 20. 11. 2018. – Чланови Ученичког парламента организовали су радионицу 

„Толеранција и ми”. 

– 28. 11. 2018. – Педагог Школе је одржао предавање у оквиру општег родитељског 

састанка ученика VI и VII разреда, на тему „Ћутљива већина”. 

– 29. 11. 2018. – Педагог Школе одржао је предавање у оквиру општег родитељског 

састанка ученика IV разреда, на тему „Контрола беса”. 

– 30. 11. 2018. – Разматрана је ситуација насиља у одељењу VI2 између ученица С. Ј. и 

К. Ж. Предложене су даље мере. 

– 6. 12. 2018. – Разматрана је ситуација насиља у одељењу V1 између Ј. С. и В. М. 

Предложене су даље мере. 

– 10. 12. 2018. – За ученике VII разреда је одржана трибина у оквиру кампање „Школа 

ДА, дрога НЕ”, коју спроводи Комисија Владе Републике Србије за борбу против 

наркоманије у школама. Трибину су реализовале Данијела Обрадовић, психолог, и 

Снежана Јовановић, професор техничког и информатичког образовања. 
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– 10. 12. 2018. – Одржано је предавање за запослене Школе, на седници Наставничког 

већа „Школа ДА, дрога НЕ“. Предавачи су били Мила Максимовић, заменик Вишег 

јавног тужиоца и Јелена Петровић, инспектор малолетничке деликвенције. 

– 21. 12. 2018. – Одељењски старешина одељења VI2 Мирјана Лукић и педагог Школе 

су информисали Тим о ефектима појачаног васпитног рада са С. Ј. и К. Ж. Предузете 

мере су дале резултате. 

– 16. 1. 2019. – На седници Наставничког већа разматран је степен безбедности у 

Школи, као и процедура у случајевима насиља. 

– 10. 8. 2019. – Тематски дан посвећен теми „Заштита на интернету“; одржано је пет 

радионица за ученике старијих разреда, као и предавање за родитеље и запослене у 

Школи. Реализатор је био Влада Арсић, писац и новинар у оквиру пројекта фондације 

„Тијана Јурић”, подржан од Делегације Европске уније у Србији. 

– 18. 4. 2019. – Педагог Школе одржао је предавање на тему „Како васпитавати децу да 

одговоре вршњачком насиљу”, у оквиру општег родитељског састанка ученика III 

разреда. 

– 25. 4. 2019. – Одржано је предавање „Безбедност деце на интернету” за родитеље 

ученика VI разреда. Предавач је био Раде Јекић из удружења „iRevolucija”. 

– 18. 6. 2019. – Разматрање ситуације насиља у одељењу VII1 између Е. Г, Б. П, Т. К, Х. 

О, Т. М. и М. К. Предложене су даље мере. 

– 27. 6. 2019. – Узимање изјава ученика у присуству родитеља у вези са ситуацијом 

насиља у одељењу VII1. 

– 28. 6. 2019. – Медијација између родитеља у вези са ситуацијом насиља у одељењу 

VII1. 

– 22. 8. 2019. – Извршена је анализа рада Тима. Закључено је да је Тим испоштовао 

законску процедуру у свим поступцима насиља у Школи и применио адекватне мере. 

Настављене су активности Школе и Тима у области превенције насиља. Овим 

активностима су били обухваћени и ученици и наставници, а у оквиру редовних 

родитељских састанака и родитељи ученика. До сада су тим радом били углавном 

обухваћени ученици, а у току ове школске године, у оквиру редовних родитељских 

састанака, и родитељи ученика. У току ове школске године, поред случајева физичког 

насиља, Тим се бавио и случајевим дигиталног и социјалног насиља. 

3.6.9.1. Школски полицајац 

 Школски полицајац у Основној школи „Нада Пурићˮ је почео са радом 2011. 

године. У току школске 2018/2019. године дужност школског полицајца обављао је 

Марко Гогић. Задаци школског полицајца који су остварени током ове 2018/2019. 

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; 
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– 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 2018/2019. 

години били су: Драгана Кузмановић, Јасмина Стојановић, Тања Селаковић, Светлана 

Арсић, професори разредне наставе, и Слађана Ранковић, библиотекар. Координатор 

Тима до 30. априла 2019. године била је Драгана Кузмановић, а затим је, након њеног 

одласка у пензију, за координатора изабрана Јована Ћебић, професор разредне наставе. 

Записничар Тима била је Слађана Ранковић. Тим је у току школске 2018/2019. године 

одржао десет састанака: 

– 4. септембра 2018. је одржан  први састанак Тима. Конституисан је Тим, за 

координатора Тима изабрана је Драгана Кузмановић, а за записничара Слађана 

Ранковић. Тим је усвојио План рада за школску 2018/2019. годину, који је одштампан и 

приложен записнику. Реализација ставки из Плана може бити подложна променама, у 

зависности од расположивости финансијских средстава и могућих нових предлога, 

уколико се за то појави потреба.  

 У току летњег распуста чланови Тима, заједно са Аном Савковић, директорм 

Школе, обишли су све просторије школске зграде и забележили све што у будућем 

периоду треба урадити. Велики број забележених захтева је остварен до почетка 

школске 2018/2019. године. Чланови Тима су анализирали послове који су реализовани 

у току летњег рапуста: исхобловани су паркети у седам учионица, у Свечаној сали и 

великој фискултурној сали; окречене су све учионице на спрату и ходници; постављене 

су нове клупе у кабинету за ликовну културу; замењене су плоче на клупама у 

учионицама на спрату; избетонирани су прилази Школи и стаза испред Школе; исцртан 

је (обележен) полигон у школском дворишту; постављене су нове завесе у неколико 

учионица; постављено је неколико нових паноа и нови натписи на вратима учионица; у 

учионици Продуженог боравка су истапациране столице. 

 Чланови Тима испратили су потребне активности за организовање „Журке за 

срећан почетакˮ и трибина за родитеље. Чланови Тима су учествовали и у 

осмишљавању активности и уређења простора поводом обележавања „Дечје недељеˮ. 

– 1. октобра 2018. је одржан други састанак Тима. Чланови Тима испратили су уређење 

школског простора и паноа поводом обележавања „Дечје недељеˮ. Учешће у изради 

паноа узели су ученици и учитељице из Продуженог боравка. Ученици су са својим 

учитељицама осмислили и реализовали „Фестивал јабукаˮ. Ученици I разреда су у 

школском дворишту, заједно са својим учитељицама засадили „Дрво генерацијеˮ. 

Чланови Тима су учествовали у преуређењу простора за постављање фотографија 

спортиста генерација. Стари рамови замењени су новим, додате су фотографије нових 

ученика и урађени су нови натписи у рамовима. Чланови Тима разговарали су о 

предстојећим активностима, од којих су најважније: радови на фасади школске зграде и 

обележавање радова због безбедности ученика; изложба посвећена Михаилу Петровићу 

Аласу у холу Школе; 

– 17. децембра 2018. је одржан трећи састанак Тима. Чланови Тима учествовали су у 

куповини нових јелки и новогодишњих украса. Купљене су две јелке висине 210 цм и 
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доста нових украса. Јелеке ће бити окићене и постављене код малог и великог улаза у 

Школу. Јелке код једног улаза украсиће и поставиће ученици млађих разреда, заједно 

са својим учитељицама. Јелку код другог улаза украсиће и поставиће ученици старијих 

разреда, заједно са Мирјаном Лукић, наставницом ликовне културе. Ученици млађих 

разреда, заједно са својим родитељима и учитељицама, украсили су своје учионице, а 

украшена је и учионица у Продуженом боравку. 

 Ученици млађих разреда укључили су се у пројекта „Кад упознаш, заволећеш“, 

чији је покровитељ била Туристичка организација града Ваљева. Учешће у 

активностима су узели и чланови Тима и наставница Мирјана Лукић. Ученици су 

израђивали различите новогодишње украсе и писали креативне слогане зашто треба 

волети Ваљево, које ће излагати на Градском тргу од 25. до 31. децембра. За сваког 

заинтересованог пролазника ученици су припремили и поклон – пластифициране 

поруке на папирима у боји, са новогодишњим жељама. 

 Успешно је завршено реновирање фасаде на страни где се налази улаз у 

Школу. Ученици су били обавештени о радовима због њихове безбедности. Чланови 

Тима су учествовали у постављању табли са описима живота Михаила Петровића 

Аласа, ради изложбе која је приређена у холу Школе. Тим је испратио и уређење паноа 

у холу Школе поводом обележавања Светског дана борбе против сиде и Међународног 

дана толеранције.  

– 23. јануара 2019. је одржан четврти састанак Тима. Чланови Тима су учествовали у 

припреми прославе школске славе, Светог Саве, у сарадњи са овогодишњим 

организаторима прославе. Одштамапане су и гостима послате позивнице за прославу. 

Припремљен је пано на улазу у Школу, у чијој припреми су учествовали ученици из 

Продуженог боравка и њихове учитељице. Вероучитељ Јован Новитовић и наставница 

Мирјана Лукић осмислили су и поставили сцену за приредбу. Одштампане су и 

Светосавске похвале (укупно 31), које ће бити додељене на Савиндан. Састанку Тима 

присуствовала је Мирјана Лукић, са којом је договорено исцртавање дрвета  са 

фотографијама Ученика генерације. Одабран је и простор за постављање диплома, 

похвала и захвалница Школи. Школа је за фотографије Ученика генерације и поменута 

признања обезбедила рамове у белој и црној боји. 

 Чланови Тима договарали су се о будућим пословима – кречење дела ходника 

за постављање верског кутка; одабир боје плоча за клупе у кабинетима биологије, 

физике и техничког и информатичког образовања. 

– 12. марта 2019. је одржан пети састанак Тима. Поводом прославе Дана школе (21. 

марта 2019. године), чланови Тима су се договарали око уређења школског простора. 

Одлучено је да буде направљен пано посвећен Нади Пурић и пролећу, који би стајао у 

холу Школе. За столове су купљени нови столњаци који ће бити коришћени за ручак у 

Свечаној сали. Чланови организационог одбора ће се побринути око организације ручка 

за госте – пријем, одабир хране и набавка. Чланови Тима учествовали су у припреми 

списка званица (гостију), изради и слању позивница. 

 Чланови Тима испратили су урађене активности које су договорене на 

претходном састанку. Наставница Мирјана Лукић насликала је Дрво генерације на зиду 

поред наставничке канцеларије. Постављено је 25 фотографија ученика генерација. 

Кабинети биологије и хемије, физике и техничког и информатичког обраазовања 

добили су нове клупе. Окречен је део ходника за верски кутак, који је премештен на 

видљивије место. У учионици за Продужени боравак украшен је зид око нове табле. 

Зид је украсила наставница Мирјана Лукић. Чланови Тима су се договарали око 

сређивања простора због „Зимских сусрета учитељаˮ (30. март 2019. године). Са 

помоћним радницима договорено је распремање и чишћење учионица у којима ће бити 

организоване радионице. 
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– 2. априла 2019. је одржан шести састанак Тима. Чланови Тима испратили су 

дешавања поводом промоција уџбеника – сређивање потребних просторија за 

промоције издавача (нпр. прављење распореда презентација по слободним кабинетима, 

штампање потребних смерница и постављање на врата кабинета). 

 Чланови Тима испратили су сређивање учионица за полагање Пробног 

завршног испита. Договорена је израда паноа поводом обележавања Дана планете 

Земље (22. априла 2019. године).Чланови Тима, у договору са помоћним радницима, 

пратили су уређеност просторија у Школи. Помоћни радници вредно су радили на 

одржавању школског дворишта и неговању украсних биљака у школи (додавање земље 

биљкама, уредно заливање и размештање биљака). Чланови Тима уређивали су Архив, 

складиштили старе уџбеника по разредима. 

– 8. маја 2019. је одржан седми састанак Тима. Чланови Тима учествовали су у сађењу 

цвећа у школском дворишту. Планирана је набавка цвећа (кадифа и ледењака) из 

расадника Пољопривредне школе. Цвеће ће садити ученици млађих разреда, њихове 

учитељице и помоћни радници. У дрвене жардињере неће се садити цвеће, јер су се оне 

налазиле у лошем стању. 

У школску библиотеку смештена је полица коју ће красити најновија издања књига. 

Рачунар у библиотеци је замењен другим  рачунаром. Библиотека је улепшана новим 

саксијама цвећа. Полице су уређене због посете инспекције из Градске библиотеке. 

Чланови Тима пратили су опремљеност учионица и стање у коме се налази школски 

инвентар, опомињући ученике да се што одговорније понашају. Заједно са наставницом 

Мирјаном Лукић сређивани су панои. Поводом обележавања васкршњих празника, 

ученици су уредили пано на једном улазу у школу, а у пролећном духу направили 

поставку на другом улазу (ученице VIII разреда, заједно са наставницом Мирјаном 

Лукић). 

– 3. јуна 2019. је одржан је осми састанак Тима. Поводом прославе Мале матуре (5. јун 

2019. године), организовано је чишћење школског хола и припрема за прославу.  

Чланови Тима испратили су активности сађења цвећа у школском дворишту. Ученици 

трећег разреда садили су кадифе у знаку слова Н и П. Тиме су улепшали школски 

простор и пријавили су се на конкурс СББ фондације „Не прљај! Немаш изговор!ˮ. Том 

приликом су сређиване и жардињере и сађено цвеће и у другим деловима школског 

дворишта. У школском ходнику, испред наставничке канцеларије, приређен је кутак 

посвећен Нади Пурић. Чланови Тима договарали су се око завршетка акције „Чеп за 

хендикепˮ и слања чепова. Чланови Тима испратили су прављење нових паноа у 

просторијама Школе – пано код улаза направили су ученици из Продуженог боравка; 

ученици који су ове године учествовали на радионицама „Читалачког маратонаˮ, 

заједно са Мирјаном Смоловић, наставницом српског језика, израдили су пано 

посвећен тим активностима, који краси ходник поред школске библиотеке. 

– 12. јуна 2019. је одржан девети састанак Тима. Поводом реализације Завршног испита 

(17, 18. и 19. јун 2019. године), чланови Тима испратили су уређење школског хола за 

те потребе. Помоћни радници били су задужени за чишћење простора и постављање 

клупа и столица. Заједно са Зорицом Милић, школским педагогом, чанови Тима су 

учествовали у припреми потребних материјала (обавештења за ученике и наставнике, 

њихово постављање на огласне табле и сл). 

Ученици који су у току школске 2018/2019. године користили бесплатне уџбенике 

обавештени су о датумима за њихово враћање. Слађана Ранковић, школски 

библиотекар и члан Тима, била је задужена за њихово складиштење у школској 

библиотеци и Архиву Школе, који ће за те потребе и сређивати. Уџбеници ће, као и 

претходних година, бити складиштени по разредима. Чланови Тима испратили су 

активности поводом завршетка наставе у другом полугодишту (14. јун 2019. године). 
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Чланови Тима имају задатак да брину о школском простору и старају се да школске 

просторије буду чисте и неоштећене. Библиотекар Слађана Ранковић бавиће се 

прикупљањем текстова и фотографија за уређење Табле за најуспешније ученике. 

– 18. јуна 2019. је одржан дести састанак Тима. Чланови Тима анализирали су урађене и 

праћене послове у току школске 2018/2019. године. Закључили су да је обављен велики 

број послова и да је школски простор редовно уређиван и чишћен, али и улепшаван на 

разне начине. Учионице су обогаћене новим клупама и опремом. Приређивани су панои 

за различите поводе. Чишћено је и уређивано школско двориште. Кречени су и 

улепшавани зидови. Сређивано је и неговано украсно биље унутар школе и ван ње. 

 Чланови Тима израдили су извештај о раду Тима у школској 2018/2019. години. 

Разговарали су и о будућим активностима и активностима током летњег распуста. 

3.6.11. Тим за заштиту животне средине 

 У школској 2018/2019. години Тим за заштиту животне средине је реализовао 

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 2018/2019. години:  

– 16. септембра 2018. је обележен 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 „Повленˮ, 100 

ученика од IV до VIII разреда препешачило је „Стазу љубавиˮ (Центар за културу, парк 

Пећина, спомен парк Видрак, Тешњар), дугу 3,8 километара, и „Стазу срећеˮ (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. септембра 2018. 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; 

– 4. октобра 2018. је обележен 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. октобра 2018. је уређен пано поводом ,,Дана пешакаˮ; 

– 18. октобра 2018. је обележен Светски дан здраве хране, предавањем на тему ,,Здрава 

храна сваког данаˮ. О здравој храни су говорили 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. октобра 2018. је говорено о љубави према природи која има основну улогу у 

заштити животне средине па су тако ученици II и IV раазреда су задовољством 

учествовали у пројекту „Планинарским стазама здрављаˮ Планинарског друштва 

„Повленˮ; 

– 22. новембра 2018. у оквиру пројекта „Основи безбедности децеˮ, одржано је 

предавање на тему „Заштита од пожараˮ. 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; 
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− 2. фебруара 2019. 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; 

– 21. марта 2019. поводом Светског дана заштите шума, ученици IV разреда су 

презентовали своје радове на тему ,,Заштита шумаˮ; 

– 22. марта 2019. 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. марта 2019. поводом Дана борбе против пушења, ученици Ликовне секције 

уредили су пано, уз помоћ Мирјане Лукић, наставника ликовне културе, и учествовали 

на ликовном конкурсу; 

– 3. маја 2019. је обележен 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; 

– 10. маја 2019. је обележен 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; 

– 31. маја 2019. је обележен Светски дан без дуванског дима учешћем на 

традиционалном ликовном илитерарном конкурсу Завода за јавно здравље „Свака 

цигарета сметаˮ; 

– 5. јуна 2019. 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. Поука је да децу учимо да имамо само једну планету 

и да је ми морамо чувати и учинити бољом; 

– 11. јуна 2019. 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 су били вредни и хумани, успевши да 

прикупе чак десет џакова чепова, који су данас послати Удружењу „Чепом до осмехаˮ у 

Нови Сад. Акција „Чепом до осмехаˮ је покренута 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. 

3.6.12. Тим за излете и посете 

 У школској 2018/2019. години Тим за излете и посете чинили су следећи 

чланови: Виолета Кењић, професор разредне наставе, Светлана Арсић, професор 

разредне наставе и Милосав Милић, професор географије. Координатор Тима је био 

Милосав Милић. 

 Тим је током 2018/2019 године реализовао следеће активности: 

– 3. 10. 2018. – Ученици осмих разреда су, кроз амбијенталну наставу из предмета 

Српског језика, Географије и Физичког васпитања, посетили Спомен обележје на 
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Бранковачком вису и историјско-културни комплекс у Бранковини. Са ученицима су 

ишле њихове разредне старешине: Љиљана Павловић, наставник српског језика, Весна 

Ивановић, наставник физичког васпитања и Милосав Милић, наставник географије. 

– 23. 10. 2018. – Ученици Школе, заједно са својим наставницима, Весном Ивановић, 

Оливером Продановић, Мирјаном Смоловић, и Слађаном Ранковић, школским 

библиотекарем, посетили су Сајам књига у Београду. Излет у главни град и посета 

овогодишњем Сајму књига организован је за заинтересоване ученике од петог до осмог 

разреда. Ученици су са наставницима најпре обишли Храм Светог Саве на Врачару. 

После обиласка Храма, ученици су посетили Сајам књига, где су провели и највише 

времена. Путовање је заокружено посетом продајном центру ,,Delta Citi”. Након 

предаха и обиласка центра, излет је био завршен, а ученици и наставници су, богати 

новим путовањем, утисцима и новим књигама, кренули у Ваљево. 

– 6. 11. 2018. – Сакупљени, зарађени новац од Фестивала јабука употребљен је за 

плаћање превоза за ученике другог разреда на излет у Београд. Најпре су ученици 

гледали представу ,,Марко Краљевић – од предања до реповања” у Дечјем културном 

центру Београд, затим су посетили Цркву Светог Марка на Ташмајдану, Војни музеј и 

Цркву Свете Петке на Калемегдану. Обишли су Калемегданску тврђаву и посматрали 

ушће Саве у Дунав. На излет је ишло 58 ученика и три учитељице. 

– 29. 11. 2018. – Ученици седмог и осмог разреда (укупно 52 ученика), у пратњи три 

наставника (хемије, физике и географије), посетили су Фестивал науке у Београду, који 

је одржан на Београдском сајму. После сајма посећен је продајни центар ,,Delta Citi”. 

– 28. 5. 2019. – Ученици са посебним потребама су, у оквиру једнодневног излета, 

посетили Јагодину. Ученици су ишли са својим родитељима и наставницима –

дефектолозима. Ученици су са наставницима и родитељима најпре обишли ЗОО врт. 

После двочасовног боравка у ЗОО врту, посетили су излетиште Поток, где је 

направљен први вештачки водопад у Србији, који представља велику туристичку 

атракцију у региону. Потом су посетили Музеј воштаних фигура, који је један од шест 

музеја у Европи, а први у Србији. 

3.6.13. Тим за подршку Ромима и унапређење дечјег стандарда 

Чланови Тима у току школске 2018/2019. године били су: Данијела Јанковић, 

Марина Митровић, Митра Минић (Сандра Лазаревић) и Јасмина Радановић. 

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, здраственим медијатором, са Градом 

Ваљевом, Заступником Мањина, Ромски кординатором. 

 У школској 2018/2019. години, чланови Тима су одржали састанке на којима су 

реализоване следеће активности: 

– 7. септембра 2018.  је одржан састанак, са дневним редом: Организација и припрема 

плана за школску 2018/2019. годину; пријем ромских првака и рад на њиховој 

социјализацији; писање планова за ученике који раде по ИОП-у; 

– 26. октобра 2018. је одржан састанак, са дневним редом: Припреме за учешће на 

реализацији активности током Дечје недеље; хуманитарна акција ,,Друг – другуˮ; 

сарадња са локалном заједницом, подела прибора; праћење активности ученика и 

анализа резултата рада; 

– 28. новембра 2018. је одржан састанак, са дневним редом: Анализа постигнутих 

резултата крају првог тромесечја школске 2018/2019. године; анализа постигнутих 

резултата за ученике који раде по ИОП-у; анализа владања ученика након првог 

класификационог периода; 
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– 26. децембра 2018. је одржан састанак, са дневним редом: Новогодишњи  пакетићи, 

евиднција о раду и напредовању ученика; 

– 29. јануара 2019. је одржан састанак, са дневним редом: Сумирање постигнутих 

резултата на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године  и планирање рада и 

подршке у другом полугодишту; анализирање постигнутих резултата за ученике који 

рад по ИОП-у; 

– 22. марта 2019. је одржан састанак, са дневним редом: Договор око активности 8. 

априла, Светског дана Рома; прикупљање података и документације за учешће у 

пројкту ,,Бесплатни уџбенициˮ за школску 2019/2020. годину; 

– 19. априла 2019. је одржан 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; 

– 27. маја 2019. је одржан састанак, са дневним редом: Договор о упису ученика VIII 

разреда у средње школе; индивидуални разговори са родитељима ученика; 

– 18. јуна 2019. је одржан састанак, са дневним редом: Успех ученика  на крају школске 

године; разредни испит; писање извештаја; хуманитарна акција ,,Свим срцем за 

Митровићеˮ.  

 У току школске 2018/2019. године Хуманитарна акција ,,Друг – другу”, помоћ 

ученицима школе, је трајала целе школске године. Прикупљена је одећа и обућа и 

прибор за ученике ромске националности. Укупан број корисника је тридесеторо деце. 

Организована је и  Хуманитарна акција за породицу ученика школе под називом ,,Свим 

срцем за Митровићеˮ. Ученици одељења школе су скупљали новчана средства. У 

школској 2018/2019. години ученици ромске популације су редовније похађали наставу, 

осим у случајевима болести. На крају школске 2018/2019. године ученици су 

напредовали у складу са својим могућностима. Вођена је документација и евиденција о 

напредовању ученика који раде по ИОП-у. 

3.6.14. Тим за новопридошле наставнике и ученике 

 Тим за новопридошле наставнике и ученике формиран је у току школске 

2018/2019. године. Чланови Тима били су Зорица Милић, педагог, Ана Савковић, 

директор, Зорица Томић, наставник историје, и Слађана Ранковић, библиотекар. 

Координатор Тима била је Зорица Милић. 

 Задатак Тима био је да се на што квалитетнији начин нови наставници и 

ученици уклопе у нову школску средину, како би рад и једних и других био што 

успешнији. Чланови Тима су се старали да и нови запослени и нови ученици буду 

довољно информисани о сваком сегменту школског система: наставници су упућивани 

на колеге истог предмета како би се боље упознали са програмом и планом рада 

Школе; обезбеђена је потребна помоћна литература за нове наставнике, а за ученике 

уџбеници из архива Школе (уколико у наставу у школи из које су дошли нису учили по 

истим уџбеницима као у Основној школи „Нада Пурић“); педагог је распоређивао нове 

ученике у одговарајућа одељења према броју ученика и склопу одељења и старао се да 

се успостави добра комуникација између ученика и одељењског старешине, као и 

између одељењског старешине и родитеља ученика; педагог је организовао рад нових 

наставника и фонд часова, водећи рачуна о њиховом ангажовању у другим школама, 

уколико је запослени наставник ангажован у више школа; директор је био отворен за 

сарадњу и подршку новим наставницима и ученицима и пратио његову уклопљеност у 

нову школску средину током целе школске године. 

 У току школске 2018/2019. године у Школу је ангажовано седам нових 

наставника: 
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– Јелена Лазаревић, дипломирани астроном, ангажована као наставник математике 66% 

и наставник информатике и рачунарства 34%; изабрана за одељењског старешину 

одељења V1; 

– Никола Рајевац, мастер професор технике и технологије, ангажован као наставник 

информатике и рачунарства 50%; 

– Гордана Нешић, професор немачког језика и књижевности, ангажована као наставник 

немачког језика 22%; 

– Саша Перић, дипломирани историчар, ангажован као наставник историје 5%; 

– Немања Аћимовић, дипломирани дефектолог, ангажован као наставник олигофрено 

педагог 100%; 

– Татјана Дамњановић, дипломирани пословни информатичар, ангажована као 

наставник техничког и информатичког образовања 50%, а од марта месеца 10% због 

укрупњавања норме наставнику Небојши Тодоровићу; 

– Сандра Лазаревић, дипломирани дефектолог, ангажована као наставник олигофрено 

педагог 100%, након одласка у пензију наставнице Митре Минић 14. 3. 2019. године. 

 У току школске 2018/2019. године у Школу је дошло осам нових ученика: 

– Дуња Невенкић, из Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву, у одељење II2, 

одељењског старешине Славице Глишовић; 

– Ангелина Невенкић, из Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву, у одељење 

VI3, одељењског старешине Биљане Тодоровић; 

– Ана Вилотијевић, из Основне школе „Милован Глишић“ у Ваљеву, у одељење V1, 

одељењског старешине Јелене Лазаревић; 

– Филип Живковић, из Основне школе „Сестре Илић“ у Ваљеву, у одељење V3, 

одељењског старешине Мирјане Смоловић; 

– Урош Мишковић, из Основне школе „Владика Николај Велимировић“ у Ваљеву, у 

одељење V2, одељењског старешине Маје Станковић; 

– Виктор Пашко, из Основне школе „Никола Тесла“ у Банатском Карађорђеву, у 

одељење V2, одељењског старешине Маје Станковић; 

– Нађа Трифуновић, из Основне школе „Десанка Максимовић“, у Ваљеву, у одељење 

VI3, одељењског старешине Биљане Тодоровић; 

– Никола Тимотић, из Основне школе Основне школе „Владика Николај 

Велимировић“, у Ваљеву, у одељење VII1, одељењског старешине Вање Анђелковић. 

3.7. Рад одељењских старешина 

 Одељенске 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, 2018/2019. 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. 

Три ученика била су са неприлагођеним понашањем у школи као целини, а још 

петнаест са неприлагођеним понашањем само у односу на вршњаке. 

 Педагог је у току школске 2018/2019. 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.  

– Учествовао у уношењу података у Информациони систем Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја „Доситеј“. 

– Годишње и месечно планирао свој рад.  
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– Педаогог је био носилац посла у изради дела Развојног плана за школску 2019/2020. 

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 

четири 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 неадекватних школских постигнућа појединих 

ученика и предлагао мере за превазилажење узрока и побољшање успеха  

– Повремено сарађивао у циљу разрешења тренутних тешкоћа  

– 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.  

– 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.  
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– 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 2 ученика која упорно нису долазила у 

Школу.  

– Рад са одељењским заједницама у реализацији друштвених и културних активности. 

– Реализовани су индивидуални разговори са ученицима 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 

– 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 четири 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 

потреба 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 2018/2019. 

године педагог одржао већи број састанака са родитељима (70 састанака, групних и 

појединачних). 

Рад са директором, логопедом, дефектолозима, педагошким асистентом и пратиоцем 

ученика 

– Сарадња је са свима обављана по потреби, у свим областима рада педагога. 

Атмосфера је била сарадничка, садржајна и радна, уз уважавање обавеза сваког и 

поштовање расположивог времена свих. 
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Рад у стручним органима и тимовима 

– Одвијао се кроз бројне дискусије, договоре, анализе, презентације, 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 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, 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 2018/2019. 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:  

– праћење стручне литературе, приручника и часописа; 

– реализовање трибина и општих родитељских састанака; 

– праћење законских новина, правилника и прописа из области образовања; 

– одржано предавање „Правилник о стандардима квалитета рада установе, област: 

Настава и учење“ на Наставничком већу 1. 2. 2019. године; 
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– учешће на стручним семинарима у школи и ван школе; 

– присуство скуповима на нивоу града о презентацијама уџбеника за основне школе и 

праћење новина у програмима за I, II, V и VI разред 

3.8.2. Библиотекар  

  У школској 2018/2019. години школска библиотека је бројала 618 чланova (544 

ученика и 70 запослених). Библиотека Школе радила је 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 2018/2019. 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 2018/2019. години радила на развијању и неговању 

читалачких навика ученика и наставника. Школски библиотекати су се трудили да: 

пружају помоћ ученицима и запосленима у одабиру жељених књига; пружају помоћ 

надареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе; стварали су 

услове за што лакши приступ библиотечком фонду и расположивим информацијама; 

помагали су ученицима са посебним потребама и њиховим пратиоцима у одабиру 

одговарајуће литературе; 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 6.500 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.  

 У периоду школске 2018/2019. 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). Осим жеље за праћењем потреба за 

читањем ученика, библиотекари су се трудила да приликом одабира белетристичке 

грађе укључе наставнике и друге запослене. 

 У школској 2018/2019. години најчитанија издања од I до IV разреда била су: 

сликовнице; књиге о суперхеројима и цртаним јунацима, које су добијене на поклон од 

„Блиц фондације“; књиге о српским великанима, аутора Слободана Станишића; књиге 

Уроша Петровића; књиге о вилама из збирке „Дугина чаролија“, аутора Дејзи Медоуз; 

књиге из збирке ,,Школа за принцезе”, аутора Вивијан Френч; књиге из збирке 

Џеронима Стилтона; књиге из едиције „Мале књиге о великим људима“ (уметницима, 

научницима, писцима итд); песничке збирке Десанке Максимовић, Јована Јовановића 

Змаја, Љубивоја Ршумовића, Добрице Ерића; бајке браће Грим, Ханса Кристијана 

Андерсена, Александра Пушкина. 
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 Најчитаније књиге од V до VIII разреда, поред обавезне лектире, биле су: 

романи из едиције „Читалачки маратон” („Јаје, млеко, вода...”, „Основци”, „Навијам за 

шаптача”, „Кад дневник проговори”, „EH YU пионир”); „Мушки дневник” и „Песак и 

звезде”, аутора Душана Пејчића; ,,Књига за сваког дечака” и ,,Књига за сваку 

девојчицу”, аутора Виолете Бабић; приручници и збирке задатака из српског језика; 

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 приликом посета Сајму књига у Београду и манифестацији 

„Ноћ књиге”. Белетристички фонд библиотеке обогаћен је и поклон књигама издавачке 

куће „Вулкан знање”. 

Библиотека поседује један рачунар који је био доступан свим корисницима 

библиотеке за све врсте претраживања на Интеренету, а који је у току школске 

2018/2019. године замењен другим рачунаром и обогаћен звучницима. Копир апарат је 

коришћен у свакодневним библиотечким пословима и другим пословима за Школу 

(обавештења, спискови, тематске књижевне изложбе, песничка школа и сл), као и за 

испомоћ свим запосленима. 

Школски библиотекар Слађана Ранковић, заједно са педагогом Школе и 

одабраном Комисијом, учествовала је у реализацији пројекта Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, који се односио на доделу бесплатних уџбеника 

ученицима у школској 2018/2019. години. 

У току школске 2018/2019. године библиотека Школе и њени библиотекари 

били су укључени у следеће активности: 

– 3. 9. 2018. – Школска библиотека добила је на поклон 38 књига од Издавачке куће 

„Вулкан знање” („Балканска трилогија”, Гордана Кујић, један примерак; „Кућа 

немогућих љубави”, Кристина Лопез Барио, два примерка; „Свет страсти”, Марго 

Бервин, три примерка; „Како убити Монику”, Кендас Бушнел, шест примерака; „У 

другом животу”, Стивен Вотсон, један примерак; „У наручју богиње”, Анабел Лајон, 

пет примерака; „Далека звезда”, Ана Велозо, три примерка; „У правом тренутку”, Луси 

Робинсон, два примерка; „Истина о љубави”, Дебора Макинли, пет примерака; „Ни 

дана без тебе”, Џесика Брокмоул, два примерка; „Пљачкаши”, Харолд Робинс, један 

примерак; „Принц на белом коњу”, Џуд Деверо, један примерак; „Цариградска 

пророчица”, Мајкл Дејвид Лукас, један примерак; „Пољубац из Париза”, Александра 

Потер, један примерак; „Ноћ младог месеца”, Линда Лафети, један примерак; 

„Тајанствена задовољства”, Кејт Вилијамс, три примерка).  

– 16. 10. 2018. – Ученици одељења II2 су провели час у школској библиотеци, који су 

посветили лепом читању. Како би проверили да ли постају добри читаоци, ученици су 

читали омиљене песме, одломке из књига, и рецитовали стихове. Уз врлину лепог 

читаоца, неизоставна је врлина доброг слушаоца, па су се ученици трудили да пажљиво 

слушају другаре док читају, јер тако могу да сазнају нешто о књигама које можда нису 

прочитали. Добро је позната мудрост да онај ко пише, чита двапут! Због тога су 

ученици учили и како да воде своје мале дневнике читања и тако сачувају од заборава 

богате светове маште у које, уз помоћ књига, путују. Час посвећен лепом читању 

реализовали су учитељице Славица Глишовић и Јована Ћебић и библиотекар Слађана 

Ранковић. Часу се придружила и Љиљана Павловић, наставник српског језика. 

– 23. 10. 2018. – Након посете Сајму књига у Београду, школска библиотека је 

обогатила свој фонд новим издањима. Из богате сајамске понуде, изабрани су неки од 

популарних и занимљивих наслова, како за ученике, тако и за њихове наставнике. 
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Купљене су укупно 74 књиге: „Аги и Ема”, Игор Коларов, десет примерака; „Мој дека 

је био трешња”, Анђела Нанети, дест примерака; „Покондирена тиква”, Јован Стерија 

Поповић, десет примерака; „Изабране драме”, Снежана Шаранчић-Чутура, десет 

примерака; „Дневник Ане Франк”, Ана Франк, три примерка; „Аутобографија”, 

Бранислав Нушић, два примерка; „Рани јади”, Данило Киш, три примерка; „О дугмету 

и срећи”, Јасминка Петровић, један примерак; „Лето када сам научила да летим”, 

Јасминка Петровић, један примерак; „Све је у реду”, Јасминка Петровић, један 

примерак; „Прича о Јангу”, Урош Петровић, један примерак; „Неко се уселио у ону 

стару вилу”, Урош Петровић, један примерак; „Ујдурме и зврчке из античке Грчке”, 

Љубивоје Ршумовић, један примерак; „Ја сам Акико”, Стефан Тићми, један примерак; 

„Београдска мумија”, Бранко Милорадовић, један примерак; „Дванаесто море”, Игор 

Коларов, један примерак; „Вежбај мозак: књига мозгалица 1”, Група аутора, један 

примерак; „Мисија: Музеј”, Ивана Нешић, један примерак; „Трагом Стефана Немање”, 

Слободан Станишић, један примерак; „Кад су цветале тикве”, Драгослав Михаиловић, 

један примерак; „Гилгамеш: сумерско-вавилонски еп”, један примерак; „Убити птицу 

ругалицу”, Харпер Ли, један примерак; „Дете од песка”, Тахар Бен Зелун, један 

примерак; „Света ноћ”, Тахар Бен Зелун, један примерак; „Моја бака вам се извињава”, 

Фредрик Бакман, један примерак; „Солунска 28”, Др Неле Карајлић, један примерак; 

„Ловац у житу”, Џером Дејвид Селинџер, један примерак; „Ђачки језички приручник”, 

Јелена Журић, један примерак; „Српски језик: тестови и електронска збирка задатака”, 

Соња Грковић, један примерак; „Збирка тестова из српског језика”, Јелена Журић; 

„Припремни задаци из књижевности за додатни рад ученика седмог и осмог разреда”, 

Невена Петровић и Оливера Станковић, три примерка. 

– 30 – 31. 10. 2018. – Ученици првог разреда колективно су се учланили у школску 

библиотеку. Заједно са својим учитељицама, Јасмином Стојановић, Тањом Селаковић и 

Јованом Ћебић, прваци су посетили библиотеку и провели по један час у њој, како би 

се што боље упознали са свим што библиотека и књиге нуде деци. Ученици су овом 

приликом видели како се позајмљују и чувају књиге, као и које се књиге могу износити 

из библиотеке, а које се, због своје вредности, могу читати само у библиотеци. Пред 

њима су били богати светови енциклопедија из разних области, најлепше илустроване 

бајке, дечије песме и друга издања књига у која су желели да завире. Како би вежбали 

читање, прваци су читали и неке од омиљених песама из велике Змајеве „Ризнице“. На 

крају сваког дружења, ученици су представљали своје омиљене књиге. Дружења у 

библиотеци осмислила је и реализовала Слађана Ранковић, школски библиотекар. 

– 31. 10. 2018. – Ученици одељења IV1, заједно са својом учитељицом, Слободанком 

Ашковић, провели су час у школској библиотеци. Час је био посвећен великом 

проналазачу Михајлу Идворском Пупину. Читајући у својим читанкама одломак из 

Пупиновог дела „Са пашњака до научењака“, ученици су могли да уоче Пупинову 

племениту природу и истинску везаност за домовину. На часу у библиотеци је 

продубљено такво посматрање Пупиновог лика – не само као научника, већ као великог 

добротвора и човека којег наука и светска слава нису одвојили од родног дома и 

моралних вредности. Пролазећи кроз дело „Са пашњака до научењака“ наилази се на 

многштво Пупинових мудрих закључака, лекација за живот и савета који и данашњем 

човеку могу постати мисли водиље. Свако од ученика добио је по једну од таквих 

мудрих мисли, које ће покушати да анализирају и усвоје као добронамерне савете за 

будућност. Велики део часа ученици су провели гледајући „Пупинову бајку“ – 

занимљив филм посвећен лепоти Пупиновог лика и изложби „Пупин од физичке до 

духовне реалности“, која је у току 2015. и 2016. године била постављена у Историјском 

музеју Србије у Београду. Топли и глас пун љубави Александре Нинковић Ташић, 

председнице образовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин“, водио је ученике 
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кроз живот Михајла Пупина, од његовог детињства у Идвору, преко светских путева, 

истичући при томе бројне Пупинове духовне вредности. Ученици су могли да чују 

колико је Пупинова мајка Олимпијада била значајна у његовом животу; како се Пупин 

дивио Светом Сави и колико је чврста била његова вера; колико је Пупин волео родни 

Идвор и Србију и бројне друге ствари којима се личност Михајла Пупина издиже до 

самог врха српских великана наше прошлости. На крају часа, ученици су износили 

своје утиске о реализованом часу и о томе шта их је највише задивило у Пупиновој 

личности. Уз то су бележили и предлагали теме за будуће часове у библиотеци. Час је 

осмислила и реализовала Слађана Ранковић, школски библиотекар. 

– 23. 11. 2018. – Школски библиотекари, Драган Павловић и Слађана Ранковић, 

присуствовали су семинару „Пут књиге у школској библиотеци”, који је одржан у 

Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић” у Ваљеву. Учећшем на семинару стекли 

су право на по 8 бодова. 

 12. 12. 2018. – Школски библиотекар Слађана Ранковић присуствовала је 

презентацији уџбеника Издавачке куће „Вулкан знање”, која је организована у „Првој 

основној школи”. 

– 14. 12. 2018. – Основна школа „Нада Пурић” у новембру месецу 2018. године 

укључила се у Пројекат богаћења школских библиотека основних школа на територији 

Републике Србије, који је реализовало и финансирало Минстарство просвете, науке и 

технолошког развоја. На тај начин, Школа је добила новчана средства која су 

предвиђена за набавку књига за школску библиотеку. Школским библиотекарима била 

је достављена листа одабраних публикација са које би они вршили одабир према 

интересовањима учениика и потребама библиотеке, а у вредности новчаних средстава 

која су школама на располагању. Према критеријумима које су одредили реализатори 

Пројекта, Основној школи „Нада Пурић“ додељена су новчана средства у вредности од 

у 20.000 динара. Фонд школске библиотеке овом приликом обогаћен је делима аутора 

домаће књижевности, школском лектиром, публикацијама које предствљају 

националну културну баштину, енциклопедијским издањима и часописима. На тај 

начин, допуњен је фонд књига за школску лектиру и литература којом се ученицима 

омогућава да прошире своја знања и добију одговоре на бројна питања из области 

српског језика, историје, биологије, физике, ликовне и музичке културе итд. Списак 

издања којима је овом приликом, из наведених средстава, обогаћен фонд школске 

библиотеке (укупно 45 различитих наслова): „Јелен и кошута”, Избор из народне 

књижевности; „Како сам улазио у свет књиге и књижевности”, Иво Андрић (два 

примерка); „Ромео и Јулија”, Вилијем Шекспир; „Чика Рашине бајке”, Раша Попов; 

„Како да стекнеш самопоуздање”, Емануел Ригон и Силви Босије; „Бонтон”, Јасминка 

Петровић; „Српски манастири у средњем веку”, Весна Бикић; „О мачкама, нотама и 

бубама”, Јасминка Петровић; „Мој дека је био трешња”, Анђела Нанети (четири 

примерка); „Зеленбабини дарови”, Ивана Нешић; „Живот српских средњовековних 

владара: Кнез Стефан Лазаревић под мајчиним сунцем”, Слободан Станишић; „Српске 

народне бајке”, Група аутора; „Научи кроз игру – истражујте, експериментишите, 

откривајте свет науке”, Група аутора; „Мој свет 2 – свет око нас”, Тања Витас, Оливера 

Томић; „Српски великани: Никола Тесла”, Никола Томашевић; „Српски великани: Вук 

Караџић”, Никола Томашевић; „Српски великани: Милутин Миланковић”, Ивана 

Суботић; „Српски великани: Михајло Пупин”, Ивана Суботић; „Српски великани: 

Јосиф Панчић”, Никола Матовић; „Српски великани: Доситеј Обрадовић”, Зоран 

Милекић; „Српски великани: Исидора Секулић”, Ивана Б. Спасојевић; „Српски 

великани: Јован Цвијић”, Бојан Хоџић Косорић; „Српски великани: Надежда 

Петровић”, Бојан Хоџић Косорић; „Српски великани: Стеван Стојановић Мокрањац”, 

Бојан Хоџић Косорић; „Српски великани: Михаило Петровић Алас”, Зоран Милекић; 
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„Мирослављево јеванђеље – књига лепоте и трајања”, Слободан Станишић; „Ћирило и 

Методије – творци прве словенске писмености”, Слободан Станишић; „Јефимија – прва 

српска књижевница”, Слободан Станишић; „Марко Краљевић и његова браћа”, 

Слободан Станишић; „Хајдук Вељко – јунак вредан целе војске”, Слободан Станишић; 

„Кнегиња Милица и девет Југовића”, Слободан Станишић; „Милош Обилић, јунак над 

јунацима”, Слободан Станишић; „Краљ Артур – ослобођени Екскалибур”, Џеф Лимке и 

Томас Јитс; „Тезеј против Минотаура”, Џеф Лимке и Томас Јитс; „Наполеон Бонапарта 

– успон и пад великог цара”, Бојан Хоџић Косорић; „Српске народне лирске песме и 

баладе”, Бојан Јовановић; „Аутобиографија”, Бранислав Нушић; „Хоћу кући!”, 

Јасминка Петровић; „Ђулићи и ђулићи увеоци”, Јован Јовановић Змај; „Антологија 

епских народних песама”, Ђурађ Бањац; „Покондирена тиква”, Јован Стерија Поповић 

(три примерка); „Избирачица”, Коста Трифковић (три примерка); „Јазавац пред судом”, 

Петар Кочић; „Басне”, Езоп; „Школарка 2 2017/2018”. 

– 15. 12. 2018. – У свим „Лагуниним клубовима читалаца” и књижарама „Делфи” 

одржана је манифестација „Ноћ књиге”. Манифестација је одржана у 28 градова, међу 

којима је био и град Ваљево. Издавачка кућа „Лагуна“ је за ову традиционалну 

манифестацију направила попусте од 25% до 40%, а попуст на књиге издавача који су 

се прикључили „Ноћи књиге“, као и на страна издања, био је 20%. Школска библиотека 

Основне школе „Нада Пурић“ подржала је ову манифестацију одабиром нових наслова 

којима је обогатила свој фонд, како за наставнике, тако и за своје ученике. 

Библиотекари школе, заједно са наставницима и учитељима, одабрали су 19 наслова: 

„Женски разговори”, Душан Радовић; „Александар од Југославије”, Вук Драшковић; 

„Велики јуриш”, Слободан Владушић; „Упомоћ, пријатељице”, Исидора Бијелица; 

„Страх и његов слуга”, Мирјана Новаковић; „Молитва мору”, Халед Хосеини; „Госпођа 

Макгинти је мртва”, Агата Кристи; „Колиба”, Вилијем Пол Јанг; „Моја генијална 

пријатељица”, Елена Феранте; „Бисер који је сломио шкољку”, Надија Хашими; 

„Савршена девојка”, Карен Хамилтон; „Печшаник”, Данило Киш; „Башта, пепео”, 

Данило Киш; „Сеобе”, Милош Црњански; „Песак и звезде”, Душан Пејчић; „Песак и 

звезде 2”, Душан Пејчић; „Мушки дневник”, Душан Пејчић; „Мушки дневник 3”, 

Душан Пејчић; „Riddle Tales”, Урош Петровић; 

– 7 – 21. 1. 2019. – Школски библиотекар Слађана Ранковић присуствовала је 

електронској обуци „Програм е-обуке за укључивање финансијског описмењавања у 

систему образовања и васпитања Републике Србије“. Учешћем је остварила право на 16 

бодова. 

– 16. 1. 2019. – Школска библиотека је од Издавачке куће „Завод за уџбенике” добила 

на поклон 52 наслова: „Ала је леп овај свет”, „Језик разиграни”, „Бајке”, „Плава 

месечина”, „Ја сам чудо видео”, „Откључана скривеница”, „Српске народне бајке”, 

„Трећи царев син”, „Деца могу да полете”, „Бела грива”, „Сунце је почело да се злати”, 

„Том Сојер”, „Еро с онога свијета”, „Хајдуци”, „Песме о мајци”, „Јутра плавог сљеза”, 

„Избирачица”, „Орлови рано лете”, „Пустоловне приче”, „Венац славе Светог Саве”, 

„Што одврже тебе у хајдуке”, „Жетву жела вила и девојка”, „Хајдук Станко”, 

„Покондирена тиква”, „Уста раја ко из земље трава”, „У завади са светом”, „Два су 

цвијета у бостану расла”, „Бескрајна моћ говора”, „Сан и јава храброг Коче”, „Без ниђе 

никога”, „Бранко”, „Морава”, „Вежбанка за географију”, „Буквар здравља”, „Збирка 

300 игара за најмлађе”, „Сабрана дела Светозара Марковића”, „Експериментално 

проучавање”, „Писци мог века”, „Енциклопедија српског народа”, „Шта је то сида”. 

– 28. 1. 2019. – У школској библиотеци је одржана друга радионица у оквиру 

„Читалачког маратона 2”, коју је водила наставница Мирјана Смоловић, ментор 

Читалачког клуба. Ученици чланови клуба дуго су са одушевљењем говорили о 

победничком роману „Јаје, млеко, вода...“ Мине Д. Тодоровић. На дубље размишљање 
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и дискусију посебно су их подстакли занимљиви ликови, савремене теме и бројна 

проблемска питања које ауторка поставља. Радионици су присуствовале библиотекар 

Слађана Ранковић и директор Ана Савковић. Сви присутни нагласили су да са 

нестрпљењем очекују најављени наставак романа. На крају радионице ученици су 

учествовали у електронској Kahoot! анкети, а затим су им подељене књиге за 

предстојеће две радионице. 

 25. 3. 2019. – Школски библиотекар Слађана Ранковић присуствовала је презентацији 

уџбеника Издавачке куће „Едука”, која је организована у Школи. 

– 2. 4. 2019. – Ученици млађих разреда, заједно са својим учитељицама организовали су 

књижевно дружење у Свечаној сали Школе како би обележили Међународни дан дечје 

књиге. Обележавње Дана дечје књиге започело је 1967. године, а датум тог светковања 

није случајно одабран – 2. априла рођен је велики бајкописац, Ханс Кристијан 

Андерсен! Желећи да промовишу читање и подстакну љубав према књизи, ученици су 

одлучили да овог пута своју пажњу и труд поклоне једном чаробном песнику који нас 

је недавно напустио – Добрици Ерићу. Радосни и мудри Добричини стихови звонили су 

дуго и живо Свечаном салом, јер су их ученици рецитовали са пуно љубави и 

посвећености. Подсетили смо се и како је наш велики детињасти песник рецитовао 

своје стихове, као и како је гледао на своје стваралаштво и живот „што му поче 

бајком“. 

 2. 4. 2019. – Школски библиотекар Слађана Ранковић присуствовала је презентацији 

уџбеника Издавачке куће „Бигз”, која је организована у Школи. 

– 4. 4. 2019. – Школска библиотека обогаћена је романима из едиције „Читалачки 

маратон”: „Основци”, Биљана Максимовић (пет примерака); „Навијам за шаптача”, 

Биљана Јевтић Марковић (пет примерака); „Ex-YU пионир”, Борис Јашић (пет 

примерака); „Кад дневник проговори”, Ивана Кнежевић (пет примерака). 

 8. 4. 2019. – Школски библиотекар Слађана Ранковић присуствовала је презентацији 

нових уџбеника за шести разред Издавачке куће „Klett”. Презентација је организована у 

„Првој основној школи”. 

 8 – 14. 4. 2019. – У Школи је организовано Селфи самовредновање (анкетирање). 

Ученици и наставници попуњавали су анонимне анкете у кабинету информатике и 

рачунарства. Према плану Селфи пројекта, право учешћа у самовредновања имали су 

ученици од 3. до 8. разреда и сви наставници школе. Након попуњавања анкета, сви 

наставници и ученици добили су Селфи сертификате. Према плану Селфи пројекта, на 

нивоу школе одабрана су три запослена која ће чинити школски Селфи тим, проћи 

обуку и организовати самовредновање на нивоу школе. Главни циљ обуке је 

упознавање учесника обуке са инструменом за самовредновање Селфи на основу кога 

се врши процена дигиталних капацитета установе и планира даљи развој. На основу 

резултата анкета, које се попуњавају на анонимној и добровољној основи, прикупљају 

се ставови школских руководилаца, наставника и ученика и састављају резултати у 

виду интерактивног извештаја који приказује снаге и слабости. Школски Селфи тим 

чинили су мр Ана Савковић, директор Школе, Мирјана Беговић, наставник разредне 

наставе, и Слађана Ранковић, библиотекар Школе. Координатор Селфи тима била је 

Мирјана Беговић. Након савладане онлајн Селфи обуке, Школски Селфи тим 

испланирао је спровођење самовредновања коришћењем Селфи инструмента, упознао 

друге руководиоце, наставнике и ученике о њиховом учешћу у процесу 

самовредновања и организовао саму реализацију овог подухвата. 

– 11. 4. 2019. – Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” у Ваљеву вршила је надзор 

над стручним радом школске библиотеке. Надзор је вршила Ружица Дамњановић, 

овлашћени библиотекар матичне службе. Надзор је обављен у присуству библиотекара 

Драгана Павловића и уз консултације са директорком Школе, Аном Савковић. 
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– 21. 5. 2019. – Школска библиотека добила је на поклон 155 књига од „Блиц 

фондације”. Наслови добијених књига су: „Суперхероји 1” (осам примерака), 

„Суперхероји 2” (десет примерака), „Суперхероји 3” (једанаест примерака), 

„Суперхероји 4” (дванаест примерака), „Суперхероји 5” (једанаест примерака), 

„Суперхероји 6” (осам примерака), „Суперхероји 7” (осам примерака), „Суперхероји 8” 

(седам примерака), „Калимеро и другари 1” (девет примерака), „Калимеро и другари 2” 

(једанаест примерака), „Калимеро и другари 3” (тринаест примерака), „Калимеро и 

другари 4” (једанаест примерака), „Angry Birds – Чак има времена” (три примерка), 

„Angry Birds – Чудан еликсир” (два примерка), „Angry Birds – Колач са изненађењем” 

(два примерка), „Angry Birds – Летеће прасе” (четири примерка), „Angry Birds – Муње и 

громови” (седам примерака), „Angry Birds – На ручку код комшије” (четири примерка), 

„Суперкрила 3” (два примерка), „Суперкрила 4” (два примерка),„Суперкрила – 

упознајмо Кину” (пет примерака), „Суперкрила 2” (пет примерака). 

– 20. 5. 2019. – Школски библиотекар Слађана Ранковић учествовала је у одабиру 

књига за одличне ученике, у договору са директором Аном Савковић. За награђивање 

ученика другог разреда одабране су књиге ауторке Славице Бијелић (збирка песама 

„Уживај док си дете”), за награђивање ученика трећег разреда књиге ауторке Луције 

Тасић, а за награђивање ученика од трећег до осмог разреда књиге Издавачке куће 

„Прима” (одабрани наслови: „Том Сојер”, „Робинсон Крусо”, „Хајдуци”, „Орлови рано 

лете”, „Избирачица”, „Јазавац пред судом” „Башта сљезове боје”, „Зов дивљине”, „Поп 

Ћира и поп Спира”, „Покондирена тиква”, „Мали принц”, „Доживљаји Николетине 

Бурсаћа”, „Сумњиво лице”, „Старац и море”, „Горски вијенац”, „Ромео и Јулија”, „Зона 

Замфирова”, „Антигона”, „Тврдица”, „Процес”). 

– 29. 5. 2019. – Школски библиотекари, Драган Павловић и Слађана Ранковић, 

присуствовали су састанку школских библиотекара Колубарског округа, који је одржан 

у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић” у Ваљеву. Главне теме састанка биле су 

електронски и други извори у школским библиотекама и ревизија фондова у школским 

библиотекама. 

 24. 6. 2019. – Школски библиотекар Слађана Ранковић присуствовала је семинару 

„Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3”, који је реализован у 

Свечаној сали Школе. Учешћем на семнирау остварила је право на 8 бодова. 

– 22. 8. 2019. – Школски библиотекар Слађана Ранковић присуствовала је семинару 

„Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину”, који је реализован 

у Свечаној Сали школе. Учешћем на семинару остварила је право на 8 бодова. 

– 29 – 30. 8. 2019. – Школски библиотекар Слађана Ранковић присуствовала је 

семинару „Даровитост у предшколској установи и школи: препознавање и додатна 

подршка“, који је реализован у Свечаној Сали школе. Учешћем на семинару остварила 

је право на 16 бодова. 

 Школа је у школској 2018/2019. 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.  

 Ученици млађих разреда (укупно 47 ученика) у школској 2018/2019. години 

били су претплаћени на часописе: „Витез“ (4 ученика), „Мали забавник“ (10 ученика), и 

„Школарка“ (33 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 2018/2019. години опремило школске библиотеке и 

литературом која је намењена овој категорији ученика. Реализоване су групне посете 
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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 

школске 2017/2018. године на литерарним конкурсима најуспешнији су били ученици 

Јован Рајовић III1 и Лазар Грујичић V2. 

3.8.3. Логопед 

Почетком школске године логопед је утврдиo 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 

издвојила ученике I разреда са говорно језичким поремећајима и свој налаз саопштила 

њиховим учитељима.  

Кроз логопедски третман је прошло 28 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. Седам 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 сарађивала са другим школама, 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 2018/ 2019. 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 
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–    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 

– 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 као 

што су: 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 

која због субјективних неурофизиолошких, аудиовизуелних, перцептивних, 

визуелних и емоционалних сметњи не одговарају захтевима наставе и поред 

посебног ангажовања породице и наставника 

– Стимулација говорно језичког развоја 
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 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 

– Индивидуални разговори са родитељима 

– Редовне консултације и препоруке 

– Саветодавно  инструктивни рад 

– 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 

искустава 

– 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 и 

предшколских установа 

– Сарадња са школама 

– Сарадња са Домом здраља 

– Сарадња са стоматолошком службом у Школи 

– Стални члан Интерресорне комисије. 

9. Вођење евиденције, припрема за рад и стручно усавршавање: 

– Вођење дневника рада логопеда 
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– 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. 

10. Стручно усавршавање: 

 Oспособљавање за пружање прве помоћи 11. 10. 2018. у Хемикалу 

 Трећи симпозијум логопеда Србије 11. 10. 2018. 

 Трибина за родитеље предшколаца „Говор и моторикаˮ 11. 10. 2018. 

„Рана интервенција у логопедској праксиˮ од 2. до 3. 11. 2018. 

 Радионица за предшколце „Чаробни прстићиˮ 7. 11. 2018. 

 „Аутизам и аутизму слична стањаˮ 14. 11. 2018. –  предавање на 

Наставничком већу 

 Трибина за родитеље ученика I разреда „Говор и моторикаˮ 29. 11. 2018. 

 Трибина за родитеље ученика I разреда „Говор и моторикаˮ 6. 12. 2018. у 

Основној школи „Андра Савчић“ 

 Радионица за предшколце „Игре луткамаˮ 26. 12. 2018.  

 Стандарди и нормативи у логопедској делатности –  Свечани скуп 24. 3. 

2019. у Београду. 

 „Selfie 2018 –  2019, session 2ˮ 9. 4. 2019. 

 Трибина за родитеље будућих ученика I разреда „Подршка пред полазак у 

школуˮ 16. 5. 2019. 

 „Унапређење рада интересорних комисија: Мултисекторском сарадњом до 

квалитетне подршке детету, ученику и одраслом” 20. 6. 2019. 

 „Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-3” 24. 6. 2019. 

– „Даровитост у предшколској установи и школи: препознавање и додатна 

подршка“ од 29. до 30. 8. 2019. 

11. Посете 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. 
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 У току школске 2018/2019. године Данијела Јанковић, педагошки асистент 

Школе, реализовао је следеће активности: 

– 1. 9. 2018. – 30. 9. 2018. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 42 часа.  

– 1. 9. 2018. – 30. 9. 2018. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено  10 разговора са ученицима. 

– 1. 9 .2018. – 30. 9. 2018. – Сарадња са родитељима/ старатељима. Обављено 25 

разговора са родитељима на терену. 

– 1. 9. 2018.– 30. 9. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 8 разговора. 

– 1. 9. 2018. –  30. 9. 2018. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом.  

– 1. 9. 2018. – 30. 9. 2018. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневнo врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1. 9. 2018. – 30. 9. 2018. –  Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 4. 9. 2018. – 30. 9. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за инклузију. План рада тима 

за школску 2018/2019 годину. 

– 7. 9 .2018. – Рад у стручним органима. Тим за Подршку Ромима и унапређење дечијег 

стандарда. Организација и припрема плана за школску 2018/2019. годину. План рада са 

ученицима који раде по ИОП-у. Пријем ромских првака и рад на њиховој 

социјализацији. 

 10. 9. 2018.  Педагошки асистент је учествовао у реалиацији Спортског дана у 

Петници. 

– 1. 10. 2018. – 31. 10. 2018. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 43 часа. 

– 1. 10. 2018. – 31. 10. 2018. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 43 разговора са ученицима. 

– 1. 10. 2018.  – 31. 10. 2018. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 

разговора са родитељима на терену. 

– 17. 10. 2018. – 22. 10. 2018. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Одржано  4 састанка. Комисија ѕа имплемeнтацију Декаде Рома. 

– 1. 10. 2018. – 31. 10. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним 

сарадницима. Обављено 12  разговора са наставницима/учитељима. 

– 1. 10. 2018. – 31. 10. 2018. –  Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика.  

– 1. 10. 2018. – 31. 10. 2018. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 20. 10. 2018. – Тим за подршку Ромима и унапређење дечијег стандарда. Хуманитарна 

акција ,,Друг – другуˮ. 

– 28. 10. 2018. –  Рад у стручним органима. Тим за инклузију. Упознавање са планом 

првог 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. 2018. – 30. 11. 2018. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 50 часова. 

– 1. 11. 2018. – 30. 11. 2018. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 8 разговора са ученицима. 

– 1. 11. 2018. – 30. 11. 2018. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 

разговора са родитељима на терену. 
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– 1. 11. 2018. – 30. 11. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним 

сарадницима. Обављено 14 разговора са наставницима/ учитељима. 

– 1. 11. 2018. – 30. 11. 2018. –  Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика.  

– 1. 11. 2018. – 30. 11. 2018. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 5. 11. 2018. – 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. 2018. – 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. 

– 1. 12. 2018. – 31. 12. 2018. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 55 часова. 

– 1. 12. 2018. – 31.12.2018. –  Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 9 разговора са ученицима. 

– 1. 12. 2018. – 31. 12. 2018. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 43 

разговора са родитељима на терену. 

– 3. 12. 2018 – 28. 12. 2018. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Обављено 4 састанка, Комисија за имплементацију Декаде Рома. 

– 1. 12. 2018. – 31. 12. 2018. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним 

сарадницима. Обављено 6 разговора са наставницима/ учитељима. 

– 1. 12. 2018. – 31. 12. 2018. –  Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика.  

– 1. 12. 2018. – 31. 12. 2018. –  Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 26. 12. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечјег стандарда. Дневни ред: 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. 2018. – Рад у стручним органима. Тим за инклузију. Сарадња са родитељима. 

 8. 12. 2018. – Састанак кординатора Тимова са директором школе. Тема: Рализоване 

активности. 

 25. 12. 2018. – Педагошки асистент је водио 37 ученика на доделу пакетића који 

организује Град Ваљево. 

– 12. 1. 2019. – 31. 1. 2019. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 51 час. 

–12. 1. 2019. – 31. 1. 2019. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 7 разговора са ученицима. 

– 12. 1. 2019. – 31. 1. 2019. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 13 

разговора. 

– 12. 1. 2019. – 31. 1. 2019. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Ромски образовни фонд. Трибина ,,Запошљавање Ромаˮ. 

–12. 1 .2019. – 31. 1. 2019. – Помоћ наставницима/ учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 2  разговора са наставницима/учитељима. 

– 12. 1. 2019. – 31. 1 .2019. –  Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика.  
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– 12. 1. 2019. – 31. 1. 2019. –  Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 20. 2. 2019. – 28. 2. 2019. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 12 часова. 

– 20. 2. 2019. – 28. 2. 2019. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 5 разговора са ученицима. 

– 20. 2. 2019. – 28. 2. 2019. –  Сарадња са родитељима/ старатељима. Обављено 4 

разговора са родитељима на терену. 

– 20. 2. 2019. – 28. 2. 2019. – Помоћ наставницима/ учитељима и стручним 

сарадницима. Обављено 4 разговор са наставницима/ учитељима. 

– 20. 2. 2019. – 28. 2. 2019. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика.  

– 20. 2. 2019. – 28. 2. 2019. –  Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 27. 2. 2019. –  Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечјег стандарда. Дневни ред: Праћење активности ученика и анализа резултата рада; 

индивидуални разговори са родитељима ученика. 

– 20. 2. 2019. – Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Преглед 

документације ученика који раде по ИОП-у.  

– 1. 3. 2019.  –  31. 3. 2019. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 47 часова. 

– 1. 3. 2019. – 31. 3. 2019. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 9 разговора. 

– 1. 3. 2019. – 31. 3. 2019. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 27 

разговора. 

– 1. 3 .2019. – 31. 3. 2019. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 5 разговора. 

– 1. 3. 2019. – 31. 3. 2019. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Обављена 2 састанка, Комисија за имплементацију Декаде Рома. 

– 1. 3. 2019. – 31. 3. 2019. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика.  

– 1. 3. 2019 – 31. 3. 2019. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 21. 3. 2019. – Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Текућа 

питања.  

– 19. 3. 2019. – Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечијег стандарда. Дневни ред: Продубљивање другарства, сарадње, самосталног рада, 

толеранције код ученика и стварање подстицајне атмосфере за рад; имплементација, 

примена и евалуација ИОП-а; хуманитарна акција „Друг-другуˮ. 

– 1. 4. 2019. – 30. 4. 2019. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 50 часова. 

– 1. 4. 2019. – 30. 4. 2019. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 8 разговора. 

– 1. 4. 2019. – 30. 4. 2019. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 

разговора. 

 – 1. 4. 2019. – 30. 4. 2019. – Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 5 разговора са наставницима/учитељима. 

– 1. 4. 2017 – 30. 4. 2017. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Одржана 2 састанка. Комисија ѕа имплементацију Декаде Рома. 
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– 1. 4. 2019. – 30. 4. 2019. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика.  

– 1. 4. 2019 – 30. 4. 2019. – Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 6. 4. 2019. – 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. 2019. – Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Сарадња са 

родитељима. 

– 8. 4. 2019. – Ученице школе Марија Митровић, Драгана Митровић и Валентина 

Митровић су учествовале у прослави Свтског дана Рома. 

– 3. 5. 2019. – 31. 5. 2019. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 31 час. 

– 3. 5. 2019. – 31. 5. 2019. – Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 8 разговора. 

– 3. 5. 2019. – 31. 5. 2019. – Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 

разговора. 

– 3. 5. 2019. – 31. 5. 2019. – Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика.  

– 4. 5. 2019. – 31. 5. 2019. – Помоћ наставницима/ учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 7  разговора са наставницима/ учитељима. 

– 30. 5. 2019. –  Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Сарадња са 

родитељима. 

– 4. 5. 2019. – 31. 5. 2018. –  Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 21. 5. 2019. –  Рад у стручним органима. Тим за подршку Ромима и унапређивање 

дечијег стандарда. Договор о упису ученика VIII разреда у средње школе. 

– 1. 6. 2019. – 30. 6. 2019. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 32 часова. 

– 1. 6. 2019. – 30. 6. 2019. –  Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 5 разговора са ученицима. 

– 1. 6. 2019. – 30. 6. 2019.  Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 

разговора са родитељима на терену. 

– 1. 6. 2019. – 30. 6. 2019. –  Помоћ наставницима/ учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 4 разговора са наставницима/ учитељима. 

– 20. 6. 2019. – Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Извештај и 

вредновање ИОП-а. Разматрање и усвајање извештаја о раду Тима за инклузију. 

– 17. 6. 2019. –  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. 

– 21. 6. 2019. – Одељенско веће. Реализација плана и програма, успех и владање.  

– 17. 6. 2019. – 20. 6. 2019. –  Полагање матуре. 

–15. 6. 2018 – 24. 6. 2019. – Припрема месечног извештаја за јун, годишњег извештаја о 

раду педагошког асистента и годишњег извештај Тима за инклузију. 

– 25. 6. 2019. – 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 2018/2019. 

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 2018/2019. годину био је Јовиша Богдановић. Састанцима су редовно 

присуствовале Ана Савковић, директор Школе, и Биљана Сеничић, записничар.  

 Одржано је укупно пет састанака Савета родитеља: 

 Први састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2018/2019. годину одржан је 27. 9. 2018. године на коме су реализоване следеће 

активности: 

 конституисан је Савет родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 2018/2019. 

годину; 

 изабран је председник Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2018/2019 годину; 

 разматран је Извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 

2017/2018. годину; 

 разматран је предлог Годишњег плана рада Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2018/2019. годину; 

 дато је обавештење о избору уџбеника који ће се користити у Основној школи „Нада 

Пурић” за школску 2018/2019. годину; 

 разматране су понуде за осигурање ученика за школску 2018/2019. годину; 

 разматране су понуде за исхрану ученика у продуженом боравку за школску 

2018/2019. годину; 

 разматран је Извештај о остваривању развојног плана за школску 2017/2018. годину; 

 разматран је Извештај о спољашњем вредновању и самовредновању, Извештај о 

завршном испиту у школској 2017/2018. години и Извештај Савета родитеља о свим 

питањима из своје надлежности прописане Статутом. 

Овом састанку присуствовало је 18 родитеља од предложених 24, који су једногласно 

донели следеће одлуке: 

 конституисање Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” у Ваљеву за школску 

2018/2019. годину; 

 за председника је изабран Јовиша Богдановић, представник одељења V1, његов 

заменик је Драган Димитријевић, представник одељења ΙΙ1; 

 Савет родитеља се слoжио 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 „Дунав осигурање” осигурава ученике у школској 2018/2019. 

години; 

 Продужени боравак ће снадбевати ученике ручком по цени од 202 динара по оброку; 

прихваћена је понуда Предшколске установе „Милица Ножица” због бољих услова 

понуде; 

 након излагања Директора школе, Савет родитеља донео је закључак да је остварен 

Годишњи програм рада школе за школску 2017/2018. годину. 

 Други састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2018/2019. годину одржан је 24. 1. 2019. године. На овом састанку реализоване су 

следеће активности: 
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 размотрен је успех и владање ученика на крају првог тромесечја школске 2018/2019. 

године; 

 за чланове Школског одбора Основне школе „Нада Пурић” у Ваљеву из реда 

родитеља ученика, тајним изјашњавањем предложени су следећи кандидати: Катарина 

Милићевић, Горан Јовић и Слађана Булатовић; 

 родитељи су обавештени да су у току завршне припреме за Школску славу – Светог 

Саву. Домаћин ове године је Светлана Арсић, а догодине Весна Ивановић. Свечану 

приредбу припрема вероучитељ Јован Новитовић и професор српског језика. 

Директорка је позвала све чланове Савета родитеља на Светосавску свечаност; 

 Ана Савковић, директор Школе, обавестила је Савет родитеља о планираним 

семинарима и стручним предавањима који су део сталног стручног усавршавања 

наставника. 

 Трећи састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2018/2019. годину одржан је 28. 2. 2019. године. На овом састанку су реализоване 

следеће активности: 

  приступило се поновном гласању за члана Школског одбора из реда родитеља 

ученика Основне школе „Нада Пурић” у Ваљеву. Комисија Савета је објавила резултат 

изјашњавања и предложила Савету родитеља да се за члана Школског одбора предложи 

кандидат који је добио највећи број гласова: Сања Ерац Ђурђевић, родитељ ученика 

III3; 

 Ана Савковић, директор Школе, обавестила је родитеље, чланове Савета родитеља, о 

успеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019; 

 Ана Савковић, директор Школе, обавестила је родитеље да су у току припреме за 

прославу Дана школе. Током следеће недеље организоваће се разне активности за 

млађе и старије ученике (литерарне,спортске...) ; 

 родитељи су обавештени о досадашњим такмичењима и постигнутим резултатима; 

 родитељи су обавештени о избору уџбеника који ће се користити у нашој Школи, за 

1, 3, 4, 5 ,7. и 8. разред од школске 2019/20. до 2022/23; 

 Савет родитеља је једногласно донео одлуку за дежурство на Завршном испиту за 

ученике 8. разреда 2018/19.  да се бирају следећи родитељи и то: 

1. У понедељак 17. јуна 2019. на Завршном испиту из српског језика дежура 

родитељ Јовиша Богдановић. 

2. У уторак 18. јуна 2019. на Завршном испиту из математике дежура родитељ 

Горан Јовић. 

3. У среду 19. јуна 2019. на комбинованом тесту дежура родитељ Јовиша 

Богдановић. 

Дежурство траје од 9 до 11 часова. 

 Четврти састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2018/2019. годину одржан је 3. 6. 2019.  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 2018/2019. годину, Снежана Секулић, представник одељења I3. Том приликом ће 

бити изабран и спортиста генерације; 

 родитељи су упознати са припремама за организовање „Мале матуре” и активностима 

Ученичког парламента. Прослава ће се обавити у среду 5. јуна 2019. од 20 до 24 часа у 

Холу школе. Прославу пријавити СУП-у Ваљево; 
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 Савет родитеља је донео на овој седници Одлуку да се даје сагласност на одлуку 

Наставничког већа о избору уџбеника за II и VI разред. Наставничко веће је изгласало 

уџбенике за наведене разреде на основу каталога одобрених уџбеника. 

 Пети састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2018/2019. годину одржан је 27. 6. 2019. године. На овом састанку су реализоване 

следеће активности: 

 разматран је успех ученика на крају школске 2018/2019. године и поднет је Извештај 

о раду Ученичког парламента и организовању Мале матуре; 

 Ана Савковић, директор Школе, обавестила је родитеље о протеклој прослави Мале 

матуре. И ове школске године прослава Мале матуре је организована у холу Школе 5. 

јуна 2019. године од 20 до 24 часа; храна је наручена из месаре „Бифтек”, торте из 

посластичарнице „Атина”; за музику се побринуо ди-џеј Иван Симић; сваки ученик је 

платио 1000 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 2018/2019. години била је 

Оливера Продановић, наставница шпанског језика. 

На седницама Ученичког парламента урађено је следеће: 

‒ 27. септембра 2018. је одржана прва седница Ученичког парламента.  Парламент је 

сачињен од по два представника из сва три одељења VII разреда и три одељења VIII 

разреда. Ученички парламент Основне школе „Нада Пурићˮ има укупно десет чланова 

и то су: Тамара Митровић VII1, Тадија Аћимовић VII1, Александра Милетић VII2, Сара 

Мутић VII2, Анђела Петаковић VII3, Елена Матић VII3, Тамара Живковић VIII1, Јана 

Тоскић VIII1, Татјана Малетић VIII2, Маша Јанковић VIII3, Милица Глишић VIII3 и 

Димитрије Милошевић VIII3. За председника Парламента изабрана је Маша Јанковић 

VIII3 и заменик Тадија Аћимовић VII1. Ова два ученика ће бити и представници 

Парламента на састанцима  Школског одбора. На првом састанку ученици су 

разматрали Извештај о реализацији школског програма и Извештај о самовредновању 

Школе у школској 2017/2018. Члановима Парламента представљен је Годишњи план 

рада Школе, Школски развојни план и Школски програм. Упознати су и са Планом и 

програмом рада Парламента; 

‒  4. октобра 2018. представници Ученичког парламента учествовали су у радионици 

„У туђим ципеламаˮ коју је организовало Друштво за церебралну парализу. Ученици су 

се дружили са особама са инвалидитетом и упознали се са њиховим проблемима са 

којима се свакодневно сусрећу. Активност је одржана у оквиру манифестације „Дечја 

недељаˮ; 

‒ 16. новембра 2018. поводом Међународног дана толеранције, у Школи је одржана 

радионица „Толеранција и миˮ. Радионици су присуствовали представници Ученичког 

парламента. Циљ ове радионице је био подстицање позитивног начина размишљања, 

уочавање и разбијање предрасуда, прихватање разлика и другачијег начина 

размишљања; 

‒ 30. новембра 2018. је организована хуманитарна журка у холу Школе. На предлог 

Ученичког парламента, сакупљен је новац  за помоћ у лечењу њиховог школског друга 

Митра Ребића VIII3; 
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‒ 12. децембра 2018. поводом Дана особа са инвалидитетом, чланови Ученичког 

парламента су се дружили са ученицима из специјалних одељења Школе. Ученици су 

заједно цртали, бојили и играли се. Овакво дружење подстиче да се схвате разлике, 

развија емпатија и разумевање међу ученицима; 

‒ 25. децембра 2018. на предлог Ученичког парламента организована је хуманитарна 

акција – помоћ деци са Косова. Акција је обухватала помоћ у одећи, играчкама, 

књигама; 

‒ 19. марта 2018. поводом Дана школе је одржан „Квиз знањаˮ за ученике V разреда. 

Победницима су уручене награде а квиз су припремили и реализовали чланови 

Ученичког парламента; 

‒ 5. јуна 2018. је одржана прослава Мале матуре. Чланови Ученичког парламента 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, 

‒ опремање тоалета Школе, 

‒ организовање радионица, 

‒ организовање хуманитарних акција, 

‒ прављење дидактичког наставног средства за ученике ометене у развоју, 

‒ успех ученика, 

‒ очување школске имовине, 

‒ спречавање насиља и акције превентивног деловања и 

‒ позивање и обавештавање ученика о културним и спортским дешавањима. 

Сви чланови Ученичког парламента су учествовали у свим активностима, које су 

предвиђене Планом рада. На крају ове школске године анализиран је рад Ученичког 

парламента и ученици су задовољни реализованим активностима. Ученици су обећали 

да ће се и наредне године трудити да се реализује још активности у оквиру Ученичког 

парламента, нарочито на плану уређења Школе, у културним и хуманитарним 

активностима.  
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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 5 ученика. Најактивнији ученици 

били су: 

– Јанковић Маша VIII2 – 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; 

– Николина Павловић V2 – солидан рецитатор, мада тешко проналази одговарајући 

текст. Активан је учесник школских и градских представа. Активан је члан и Драмске 

секције. Захтева рад на корекцији интонације и јасноће говора; 

 Вук Дамњановић V1 – 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 на приредбама, учествовао на 

Школском и Општинском такмичењу рецитатора. Уз краће вежбање успешно 

презентује сваки примерен текст. 

 Александра Радовановић V3  одлична дикција, лако учи текстове напамет, нема 

трему пред наступ. Воли духовите текстове са јасном поентом. Треба јој помоћи да 

пронађе одговарајући  текст за такмичење. Учесник је Школског, Општинског и 

Окружног такмичења. 

 Одржано је 12 часова, на којима су ученици припремани за школске програме и 

Општинско 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 могˮ учествовало је 

четворо ученика: Лазар Петровић, Александра Радовановић, Николина Павловић и Вук 

Дамњановић. Александра Радовановић пласирала се и на Окружну смотру. 

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.  
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 Активни чланови литерарне секције у школској 2018/2019. години били су 

следећи ученици: Александра Радовановић, Лазар Петровић, Ана Тадић и Лазар 

Грујичић (V разред); Лука Ситарица, Нађа Ђурасовић, Сара Живановић, Давид 

Степановић, Лука Топаловић, Оливера Филиповић, Кристина Ћосић, Маша Јанковић, 

Марко Кнежевић, Миљана Давидовић, Валентина Благојевић и Марија Петровић (VIII 

разред). За рад секције било је предвиђено 26 школских часова и сви су реализовани. 

Ученици су увежбавали различите форме 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 

Васкршњем конкурсу Епархије ваљевске, Таблином Божићном конкурсу, конкурсу 

Градске библиотеке града Сомбора, као и на осталим конкурсима које су расписивале 

основне и средње школе.  

Литерарна секција посебно је ове године поносна по учешћу 12 ученика VIII 

разреда у раду Читалачког клуба у оквиру Клетовог „Читалачког маратона 2ˮ, који 

окупља око 520 школа и преко 10000 ученика. Ученици су током шест радионица 

тумачили пет романа из овогодишње едиције. Утисци ученика и руководиоца Клуба су 

изузетни, те ћемо исту активност поновити и наредне школске године. 

 Радови Александре Радовановић, Лазара Петровића и Лазара Грујичића нашли 

су се у овогодишњем школском листу. Ученици су похваљени за своје залагање, уз 

жељу да буду још бољи у будућем раду.  

Руководиоци секције су Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, наставници 

српског језика и књижевности. 

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 су извештавали 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, 

фејсбук страници Школе, зидним новинама и у школском листу ,,Наш гласˮ, 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 
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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 је похађао 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: „Киријаˮ Бранислава Нушића и „Спасавање 

Петкаˮ по роману „Робинсон Крусоˮ Д. Дефоа, које су припремљене за ученике V 

разреда, као и представа „Фема из моје улицеˮ по самосталном сценарију, за ученике 

VII разреда. 

  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 разреда. Секцију је 

чинило укупно 18 ученика. 
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 Чланови секције ду продубљивали теме према плану секције који је наставник 

сам саставио. Чланови секције могли су сами да дају предлог 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, како би обележили значајне еколошке датуме, изради зидних 

новина, уређењу кабинета биологије и сл. 

5.7. Саобраћајна секција 

Секција jе у школској 2018/2019. 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; 

 Октобар  

– као веома важну 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; 

–  oбјашњен је, кроз заједничку игру, и симулиран рад саобраћајног милиционера; 

–  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 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; 

 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; 
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–  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?ˮ (начин и време израде тестова, вожња бицикла на полигону спретности, 

симулација градске вожње); 

 Март  

– извршена је припрема за предстојећа такмичења „Шта знаш о саобраћају?ˮ (фарбање 

терена за одговарајуће елементе полигона); 

– ученици су увежбавали вожњу бицикла на полигону спретности; 

– систематизовано је знање пред школско такмичење „Шта знаш о саобраћају?ˮ; 

– 25. марта 2018. је организовано Школско такмичење „Шта знаш о саобраћају?ˮ, а на 

Општинско такмичење пласирали су се Миљана Давидовић (VIII2), Димитрије 

Орестијевић (VIII2), Петар Обрадовић (VIII2) и Maша Јанковић(VIII2); 

– преправљен је и дорађен полигон спретности пред организацију Општинског 

такмичења; 

Април  

– 7. априла 2018. је одржано Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају?ˮ у нашој 

школи. На такмичењу је учествовало 65 ученика из 11 ваљевских основних школа. У 

великој конкуренцији Петар Обрадовић (VIII2) је приказао завидно познавање 

саобраћајних прописа и одличну вожњу на полигону спретности, па тако освојио друго 

место у старосној групи Ц и пласирао се на Окружно такмичење, које је планирано за 

11. маја 2019. у ОШ „Рајко Михаиловићˮ у месту Врело код Уба; 

 Мај 

– увежбавање вожње на полигону спретности и провера теоријска знања решавањем 

тестова из саобраћајних прописа; 

 припрема за Окружно такмичење; 

– 11. маја 2019. је одржано Окружно такмичење „Шта знаш о саобраћају?ˮ у ОШ „Рајко 

Миахиловићˮ у месту Врело код Уба. Такмичило се 37 ученика из пет општина 

Колубарског округа. Нашу Школу је представљао Петар Обрадовић (VIII2) и постигао 

одличан резултат, освојивши треће место и бронзану медаљу. Екипа ваљевске општине 

је освојила прво место и златни пехар; 

 Јун  

– анализа рада секције и систематизација знања. 

5.8. Историјска секција 

За рад историјске секције, ове године су били заинтересовани ученици V, VI, VII 

и VIII разреда. У раду секције је учествовало 20 ученика. 

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: 

– „Римска култураˮ, 

– „Велика географска открићаˮ, 
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– „Растко Немањићˮ и 

– „Грчка митологијаˮ. 

Ученици VI разреда урадили су хронолошку табелу „Средњи векˮ и родослов 

династије Немањића. 

Израдом ПП презентација обрађене су теме: 

– „Jосиф Висарионовић Стаљинˮ – Филип Јовановић VIII3, 

– „Романовиˮ – Стефан Ћирић VIII1, 

– „Живојин Мишићˮ - Оливера Филиповић VIII1 и 

– „Техника ратовања и наоружање у Првом светском ратуˮ - Стефан Ћирић 

VIII1. 

 Ученици VIII разреда су 17. септембра 2018. посетили изложбу на отвореном, на 

платоу испред Музеја града Ваљева „Да се не заборавиˮ. Изложба је била посвећена 

обележавању стогодишњице ослобођења Ваљева у Првом светском рату. 

5.9. Географска секција 

 Према плану и програму рада у школској 2018/2019. 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. 

 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, Марија Петрић, Тадија Аћимовић, Бојан Вићентић, 

Владимир Андрић, Нађа Богдановић и Предраг Планић. 

 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 марта у 

Школи, на Општинско такмичење се пласирали следећи ученици: Владимир Андрић 

VII2, Нађа Богдановић VII2, Предраг Планић VII2 и Ђорђе Радовановић VII3. Општинско 

такмичење је одржано 10. 3. 2019. године у „Првој основној школи“ у Ваљеву. Најбоље 

резултате на овом такмичењу постигао је ученик Предраг Планић VII2, који се пласирао 

на Окружно такмичење. На Окружном такмичењу из географије, које је одржано 10. 4. 

2018. године у „Првој основној школи“ у Ваљеву, ученик Предраг Планић VII2 је 

освојио II награду. 

 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 2018/2019. 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. 
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 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 енглеског језика је реализована у V и VII разреду са по 18 часова. 

Ученици су часове су 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 

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. 

 

Током ове школске године одржано је 36 часова секције у одељењима IV 

разреда. Часови су били тако конципирани да ученици развијају индивидуалне 

способности и таленте. Правили су постере на одређене теме предвиђене планом и 

програмом, слушали и учили пригодне песме, сазнавали о традиционалној енглеској 

храни, обичајима везаним за разне празнике и прославе. На тај начин су ширили своја 

сазнања о култури и обичајима земље чији језик изучавају, уочавајући различитости. 

 Секцијом је руководила Јасмина Радановић, наставник енглеског језика. 

5.11. Секција немачког језика 

 Секција је организована за ученике V, VI и VIII разреда. Обрађивани су 

наставни садржаји за које су ученици испољили посебно интересовање: „Земље 

немачког говорног подручјаˮ, „Култура, историја, економија, уметност, музика, филм и 

позориште земаља немачког говорног подручјаˮ, „Културолошке разлике између 

земаља немачког говорног подручја и наше земљеˮ. 

 Секција је одржана са следећим активностима: 

 21. септембра 2018. ученци, који уче немачки језик, су са својим наставницама 

Иваном Вујић, Катарином Живковић и Душицом Рајевац, гледали оперу „Дидона и 

Енејˮ у немачко-српској копродукцији у Центру за кулуру; 

 26. септембра 2018. наставнице немачког језика Ивана Вујић, Катарина Живковић и 

Душица Рајевац су биле на манифестацији Европски дан језика у Београду; 

 28. септембра 2018. поводом обележавања Европског дана језика, који је сваке године 

26. септембра, ученци VI разреда, који уче немачки језик, су са својим наставницама 

Иваном Вујић, Катарином Живковић и Душицом Рајевац игром меморије представили 

једну од техника за брже савладавање непознатих речи; посебно је било интересантно 

деци јер је спојено забавно и корисно, као и учење кроз игру. 

 3. октобра 2018. чланови секције немачког језика су посетили изложбу „Климт у 

нашим очимаˮ у Техничкој школи, коју је реализовала наставница немачког језика 

Душица Рајевац; 
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 5. октобра 2018. поводом Дечје недеље професорке немачког језика Ивана Вујић, 

Катарина Живковић и професорка шпанског језика Оливера Продановић организовале 

су са ученицима VI и VIII разреда радионицу „Играј се, забави и научиˮ; на тај начин су 

се ученици подсетили неких заборављених игара, научили нове и кроз игру и забаву 

имали прилику да обнове до сада научено. Основни циљ ове радионице био је да се 

укаже на предност друштвених игара у односу на мобилне телефоне; 

 14. новембра 2018. чланови секције немачког језика су посетили изложбу „Густав 

Климт – претеча модернеˮ у Техничкој школи, коју је реализовала наставница немачког 

језика Душица Рајевац, у сарадњи са Аустријским културним форумом; 

 22. новембра 2018. ученици VII и VIII разреда, који уче немачки језик, гледали су са 

својим наставницама Иваном Вујић и Душицом Рајевац представу на немачком језику 

„Професионалац” у извођењу драмског студија Ваљевске гимназије; 

 26. новембра 2018. у организацији Актива наставника немачког језика Ваљево, 

одржан је Божићни базар у ОШ „Владика Николај Велимировић”. Радионице су биле 

припремљене на немачком језику. Циљ је био да ученици виде и науче како се 

прославља Божић у земљама немачког говорног подручја. На овој манифестацији је 

учествовало 6 основних школа из Ваљева, ОШ „Стеван Филиповић” из Диваца и 

ученици VII и VIII разреда Ваљевске гимазије. Са наставницама немачког језика, из 

наше школе учешће је узело 15 ученика VII и VIII разреда. Ученици су уживали радећи 

задатке и правећи божићну декорацију. На крају су ученици разменили поклоне што је 

додатно допринело њиховом добром расположењу. Наставнице немачког језика су за 

ученике припремиле слаткише који су типични за време божичних празника у земљама 

немачког говорног подручја; 

 28. децембра 2018. за крај 2018. године ученици VI и VIII разреда, који уче немачки и 

шпански језик, су учествовали у квизу на тему Нове године и Божића и обичаја који су 

типични у земљама у којима се говори немачки и шпански језик. Ученици су правили 

честитке, размењивали поклоне и на крају добили слаткише од школе; 

 14. јуна 2019. за заинтересоване ученике VI разреда, који уче немачки језик, 

организовано је такмичење из немачког језика. Прво место освојила је Ирина Ђурић 

VI1, друго место Душица Јовановић VI1, треће место Стефан Савић VI3, док су Марија 

Младеновић и Богдан Јовић, ученици VI2, похваљени за учешће. На тесту су биле 

обухваћене све четири вештине које су важне за учење страног језика: слушање, 

читање, писање и говор, као и граматика, а наши ученици показали су висок ниво 

знања. Поред диплома, школа је даровала интерактивне игре за учење и увежбавање 

немачког језика за прва три пласирана ученика, а компанија „Educational Centerˮ из 

Београда, која се бави дистрибуцијом књига на страном језику, пригодним поклонима 

обрадовала је све учеснике;  

 7. јуна 2019. је oдржана приредба на страним језицима за ученике IV разреда. 

Програм, који се састојао од песама, скечева и рецитација, које су припремили ученици 

V и VI разреда са наставницама Катарином Живковић и Горданом Нешић. За поједине 

тачке ученици су припремили и адекватне цртеже. Били су изложени и радови ученика 

V разреда, урађени у оквиру пројектне наставе. 

 Постигнут је циљ секције, ученици су се забављали, проширили своја знања, али 

и усвојили велики број нових речи и израза. 

5.12. Секција шпанског језика 

Секција шпанског језика у школској 2018/2019. 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 и VI разреда.  
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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 

књижевности на шпанском језику. Такође, ученици су се упознавали и са обичајима и 

традицијом Шпаније и Хиспаноамерике.  

Ученик Лазар Петровић V3 је са својим радом учествовао у конкурсу „Сервантес 

прави стриповеˮ у организацији Института Сервантес на тему „500 година од 

Магеланове пловидбе око светаˮ. Рад ученика је похваљен и ученик је добио улазницу 

за Музеј илузија. 

У мају су ученици припремали музичко-сценски програм за крај године за већ 

традиционалну приредбу за будуће ученике V разреда и њихове родитеље. 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 2018/2019. години на ликовној секцији је било укупно 32 ученика, 

VII и VIII разреда. Секцијом је руководила Мирјана Лукић, наставник ликовне културе. 

 Реализоване су следеће активности: 

 1. септембра 2018. је постављена изложба ученичких радова поводом поласка првака 

у Школу; 

 10. септембра 2018. је донет план рада ликовне секције у складу са интересовањима 

ученика. У програм рада секције уврштени су ликовни конкурси који су били 

заступљени предходне школске године; 

 17. септембра 2018. је организованa креативна радионица на тему „Мост разумевања 

 међугенерацијска солидарностˮ и одабрани су најуспешнији ликовни радови за 

истоимени конкурс у организацији повереника за заштиту равноправности; 

 24. септембра 2018. су урађени и послати ученички радови за манифестацију „Дeчија 

недељаˮ, са слоганом „Моје је право да живим срећно и здравоˮ. На конкурс је послато 

шест ученичких радова. Ученице Уна Стефановић V2 је освојила треће место, Марија 

Петрић VII1 је добила похвалу у конкуренцији свих основних школа у општини. 

Групни рад ученика одељења са посебним потребама је био веома запажен и добио 

похвалу; 

 3. октобра 2018. смо посетили изложбу ученичких радова поводом „Дечије недељеˮ у 

Центру за културу Ваљево; 

 8. октобра 2018. је организована радионица на тему „Јесенˮ, израђене су декорације 

од различитих материјала из природе и постављена је изложба у предворју Школе; 

 15. октобра 2018. је обележен Светски дан хране са темом „Правилна исхрана 

улагање у будућностˮ. Ученици ликовне секције су са својим креативним идејама на 

изложби својих радова подстакли остале ученике Школе да размишљају о свом начину 

исхране и шта би могли да промене у будућности; 

 22. октобра 2018. су рађени цртежи са поставком предмета у простору; 

 10. новембра 2018. су израђене скице и радови за такмичење за Дан сећања на жртве у 

саобраћају; 

 17. новембра 2018. су израђенe маске за тело и лице на тему „Повреде у саобраћајуˮ. 

На  такмичењу у организацији наше Школе у Центру за културу Ваљево, наше екипе су 

освојиле друго место у конкуренцији VII разреда и треће у конкуренцији VIII разреда. 

За екипе VII разреда учествовали су ученици: Петрић Марија VII1, Митровић Тамара 

VII1, Гавриловић Емилија VII1, Попадић Бојана VII1, Димитријевић Тара VII2, 

Јаковљевић Кристина VII2, Јовановић Давид VII2, Радивојевић Огњен VII1 и Алексић 

Ема VII1. За екипу VIII разреда учествовали су ученици: Вукомановић Валентина VIII1, 
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Ђурасовић Нађа VIII1, Живановић Сара VIII1, Живковић Тамара VIII1, Рафаиловић Ања 

VIII1, Ћосић Кристина VIII1, Сара Савић VIII1, Топаловић Лука VIII1; 

 24. новембра 2018. су израђени радови и постављена заједничка изложба са децом са 

посебним потребама поводам „Дана деце са хендикепомˮ; 

 14. децембра 2018. је одржана радионица на тему „Равнотежа боје у просторуˮ; 

 21. децембра 2018. је одржана радионица на тему „Равнотежа облика у просторуˮ; 

 28. децембра 2018. је уређена и постављена изложба поводом новогодишњих 

празника; 

 14. јануара 2019. су урађени ликовни радови на тему „Зимаˮ и поставка изложбе у 

ходницима Школе; 

 21. јануара 2019. је урађена и постављена сцена  поводом школске славе Свети Сава; 

 28. јануара 2019. су урађени радови на тему „Зимски пејзажиˮ и „Зимско јутроˮ у 

корелацији са српским језиком; 

 4. марта 2019. су урађени и послати радови на изложбу „Дечија уметностˮ у 

уметничку галерију Трнавац најуспешнији ликовни радови. Изложени и похваљени су 

радови Александре Радовановић V3, Андрије Филиповић VI1 и Ане Вилотић V1; 

 11. марта 2019. су урађени радови од глине на тему „Облик у просторуˮ, припрема за 

радионицу; 

 18. марта 2019. је израђена макета ентеријера од различитих материјала на тему 

„Соба из маштеˮ поводом Међународног бијенала уметност дечијег израза „БУДИˮ у 

организацији Културног центра Панчево; 

 25. марта 2019. су урађени радови од рециклажног материјала на тему „Сат за нашу 

планетуˮ и подигнута свест ученика о потреби заштите ваздуха. На изложби у 

организацији Друштва истраживача „Владимир Мандић Мандаˮ на тему „Заштитимо 

ваздухˮ изложени су радови ученика наше Школе: Нађе Ђурасовић VIII1, Елене 

Радосављевић VI3,  и групни рад Марије Младеновић, Јулије Симеуновић и Нине 

Петаковић ученице VI2 као и Јелене Степановић, Милице Пивић, Нађе Митровић, 

Иване Спасојевић ученице V1; 

 1. априла 2019. је урађен, осликан и припремљен накит и посуде од глине; 

 8. априла 2019.  су урађене декорације и радови поводом ускршњих празника; 

 15. априла 2019. су урађени ликовни радови на тему „Мој градˮ и послати на изложбу 

у Културни центар Ваљево поводом Славе града. Изложени су радови ученика наше 

Школе: Кристине Јаковљевић VII2, Тијане Тодорчевић VIII3, Миње Арсенијевић VIII1, 

Елене Матић VII3, Нађе Трифковић VI3, Лазара Грујичића V2; 

 22. априла 2019. је израђена и постављена изложба у предворју Школе на тему 

„Пролећеˮ; 

 6. маја 2019. су урађени ликовни радови колаж техником на тему „Свет из маштеˮ; 

 20. маја 2019. је одржана радионица на тему „Боја у окружењуˮ и показано како боја 

утиче на расположење; 

 3. јуна 2019. је урађена и постављена изложба најуспешнијих ученичких ликовних 

радова на крају школске године. 

 У школској 2018/2019. 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 наставницима физике, хемије и географије, 29. 

новембра 2018. gодине посетили „Фестивал наукеˮ у Београду. Ученици су видели 
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разне занимљивости, учествовали у разним експериментима и задовољни и пуни 

утисака направили паузу у шопинг центру „Ушћеˮ. 

 „Фестивал наукеˮ 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. 

5.15. Информатичка секцијa и секција из техничког образовања 

 Школске 2018/2019. 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 информатике и рачунарства је одржано 10. марта 

2019. у Ваљевској гимназији. На такмичењу су учествовали ученици VI, VII и VIII 

разреда. Такмичило се укупно 29 ученика. Из Школе су учествовали следећи ученици: 

Часлав Протић VI1, Лука Протић VI1, Срђан Радовановић VI1, Огњен Пешић VI1, Реља 

Димитријевић VII1 и Димитрије Милошевћ VIII3. Најбоље резултате постигли су 

Часлав Протић и Лука Протић (75 бодова) и освојили прву награду у категорији VI 

разреда, док је Реља Димитријевић освојио трећу награду у категорији ученика VII  

разреда. Сви су радили задатке у програмском језику Python. Такмичење је била 

одлична прилика за сусрет и размену искустава свих ментора и ученика. 

 Окружно такмичење из информатике  програмирања је одржано 31. марта 2019. 

у Ваљевској гимназији. Ученици су се такмичили по разредима (V, VI, VII и VIII 

разред). Школу су представљала четири ученика, Часлав Протић VI1, Лука Протић VI1, 

Срђан Радовановић VI1, Реља Димитријевић VII1, а ученик Часлав Протић је постигао 

одличан резултат и то прву награду и пласман на Републичко такмичење у Београду, уз 

изузетан резултат од 70 поена, (најбољи резултат од свих ученика од V до VIII разреда 

у Колубарском округу). 

 Републичко такмичење из информатике и рачунарства за ученике основних 

школа је одржано 19. маја 2019. године на Рачунарском факултету у Београду. Мала, 

али надарена екипа Колубарког округа, бројала је 5 ученика, а нашу Школу веома 

успешно је представио Часлав Протић, ученик одељења VI1. Он је освојио сребрну 

медаљу тј. другу награду, уз изузетан резултат од 73 поена, за Државни ниво 

такмичења. 

 Међународно такмичење „Дабар” (школски ниво) је 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 конкретних 

проблема. 

 У периоду од 19. до 23. новембра 2018. године у Школи je одржано 

Mеђународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености „Дабар” на 

школском нивоу. На такмичењу је учествовало 150 ученика IV разреда, ученика V и VI 

разреда – у категорији „Дабарчић” и VII и VIII разреда – категорији „Млади дабар”. 

Ученици су врло заинтересовано учествовали у решавању задатакa.  

 Републички ниво такмичења „Дабарˮ је одржано 15. децембра 2018. Ове године 

се, на Школском нивоу, такмичило више од 50000 ученика a Републички ниво 

такмичења je одржан у четири града истовремено – Београду, Нишу, Новом Саду и 

Крушевцу. Овогодишње такмичење у Београду, одржано је у Математичкој гимназији а 

испред Министарства просвете, науке и техолошког развоја присутне ученике, 

родитеље и наставнике поздравио је Бојан Радић, саветник за ИКТ, задужен за 

дигитализацију до универзитетског образовања. Наша школа је имала 4 представника 
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који су постигли одличан резултат. У категорији „Млади дабар” Димитрије 

Милошевић, ученик одељења VIII3, са 135 поена остварио је шести резултат што је за 

сваку похвалу. У категорији „Дабарчић” од 3 наша ученика најбољи је био Часлав 

Протић, ученик одељења VI1 (114 поена, 13. резултат) а запажени су били и Лука 

Протић VI1 (84 поена) и Марија Младеновић VI2 (65 поена). 

5.16. Математичка секција  

 Математичка секција је организована у блиској вези са дододатном наставом. 

Укупно је одржано 3 часa секције у IV разреду. Ученици су чули нешто занимљиво о 

разломцима што се не може чути за време редовног часа математике. 

5.17. Хорска секција 

 Хорска секција је током школске 2018/2019. године бројала 45 чланова, ученика 

од V до VIII разреда. Хор је школске 2018/2019. године богатији за нове чланове, махом 

ученике V разреда. Током године обрађене су песме различитих жанрова: савремене 

дечје песме, стране популарне, домаће забавне, домаће уметничке, народне и духовне. 

Циљеви и задаци били су: развијање слуха и ритма, развијање гласовних могућности, 

развијање интересовања за музичку уметност, подстицање креативних способности, 

подстицање стваралачког ангажовања у музичким активностима. Радило се на 

изражајном извођењу (динамици, артикулацији, дикцији). Певање појединих песама 

праћено је на доступним ритмичким инструментима Орфовог инструментаријума на 

којима су извођени ритмички аранжмани. Остварена је сарадња са наставницима 

српског језика, ликовне културе и верске наставе, ради припремања школских 

приредби које су одржаване у холу Школе. 

 Наступи хора у школској  2018/2019. години били су: 

 27. јануара 2019. на приредби поводом прославе школске славе Светог Саве, хор је 

извео две композиције: „Химна Светом Савиˮ и псалам „Хвалите Господаˮ; 

 21. марта 2019. на приредби поводом прославе Дана Школе су изведене композиције 

„Химна Школиˮ и „Крај језераˮ. У извођењу песама учествовала је група наставника и 

учитеља који су певали заједно са ученицима; 

 8. априла 2019. хор је наступио у Дому културе поводом прославе светског Дана Рома 

и изведена је композиција „Андро верданˮ. 

           У циљу стварања навике слушања музике, реализоване су посете музичким 

догађајима и концертима: 

 14. новембра 2018. хор је посетио интерни час клавириста у музичкој школи 

„Живорад Грбићˮ у Ваљеву;  

 28. децембра 2018. хор је посетио новогодишњи концерт ученика музичке школе 

„Живорад Грбићˮ у Ваљеву. Ученици су имали прилику да виде и чују различите 

музичке инструменте као и различите извођачке саставе (хор, гудачки оркестар, 

камерне саставе и солистичка извођења); 

 23. фебруара 2019. смо посетили Фестивал флаутиста у музичкој школи „Живорад 

Грбићˮ у Ваљеву. Група ученика  присуствовала је трећем дану 20-ог међународног 

сусрета флаутиста Тахир Куленовић. Ученица Школе Уна Стефановић V2, која је и 

ученица другог разреда ниже музичке школе, учествовала је у такмичарском делу и 

освојила прву награду; 

 18. маја 2019. смо присуствали јавном часу који је одржан у сали Ваљевске гимназије. 

Група џез музичара на челу са Душком Гојковићем изводила је џез композиције. 
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Ученици су имали прилику да чују објашњења о џез музици и инструментима на 

којима се овај музички жанр изводи; 

- 7. јуна 2019. концерт „Соло рецитал за харфуˮ у извођењу Александре Мохорко из 

Љубљане, одржан је у Свечаној сали Школе. Ученици су имали прилику да виде и чују 

звук харфе, као и да по завршетку наступа постављају питања извођачу о инструменту.                                                         
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6. Пробни и завршни испит 

6.1. Анализа пробног завршног испита 

6.1.1. Тест из српског (матерњег) језика 

 У школској 2018/2019. години на Пробни завршни испит из српског језика 

изашла су 74 ученика VIII разреда, а није изашао један ученик. Ниједан ученик није 

имао нула остварених бодова. Најмањи број поена имао је ученик који је освојио 3 

поена. Максималних 20 бодова (100%) није имао ниједан ученик. Највише бодова  19 

 освојили су Сара Живановић, Оливера Филиповић и Константин Трифковић. 

Просечан број поена на нивоу Школе је 10,89, а по одељењима: VIII1  10,63, VIII2  

9,96, VIII3  12,12. 

Ученици су најлошије урадили 17. и 20. задатак; чак 25 ученика није уопште дало 

одговор у 17. задатку, а тачно га је урадило свега 17 ученика, што је око 23%. На захтев 

у 20. задатку одговорили су сви ученици, али је само 18 одговорило потпуно тачно, док 

је 6 дало делимично тачан одговор. Најбоље урађени су 14. задатак (90,54% тачних 

одговора) и 15. задатак (87,84% тачних одговора). Области на којима треба додатно 

радити су Књижевност и Граматика, лексика, народни и књижевни језик. 

6.1.2. Тест из математике 

Пробни завршни тест из математике радило је 26 ученика одељења VIII1, 21 

ученик одељења VIII2 и 26 ученика одељења VIII3, укупно 73 ученика VIII разреда. 

 На тесту је било 20 задатака. Првих осам задатака су били задаци основног 

нивоа. Задаци од 9. 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 7,43. Најбоље урађен задатак је 

5. задатак, основног нивоа из области Геометрија, који је тачно решило 80% ученика. 

Најлошије је урађен 20. задатак – само један ученик је тачно решио 20. задатак. Сваки 

од задатака под редним бројевима 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. и 16. је тачно решило преко 50% 

ученика, док су задаци број 3, 10 и 12 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 7,5. 80% ученика је тачно решило 

5. задатак и то је био најбоље урађен задатак, док је један ученик одељења тачно решио 

20. задатак. Максималан број бодова у одељењу је 20.  

 Просечан број бодова у одељењу VIII2 био је 6. 80% ученика је тачно решило 8. 

задатак и то је био набоље урађен задатак, док ниједан ученик одељења није тачно 

решио 13, 15, 17, 19. и 20. задатак. Максималан број бодова у овом одељењу је био 10.  

 Просечан број бодова у одељењу VIII3 био је 8,52. 80% ученика је тачно решило 

5. и 16. задатак. У овом одељењу сваки од 20 задатака био је решен. Максималан број 

бодова у одељењу био је 17,5. 

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 2018/2019. године, 
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четири задатка су се односила на наставне садржаје из физике. Два задатка су се 

односила на градива из VI разреда, а два задатка на градиво из VIII разреда. 

Од 77 ученика који су радили пробни тест, само један ученик из одељења VIII1 

није урадио ниједан задатак. Седам ученика није имало ниједан поен, а девет ученика је 

урадило сва четири задатка тачно. Трећи задатак ученици најчешће нису радили. 

Најбоље резултате постигли су ученици одељења VIII3. 

У односу на претходне године, ученици су боље урадили боље тест, на шта је 

вероватно утицала мања тежина задатака. 

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 2018/2019. 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 30% до 80%. Највише 

тачних одговора ученици су дали на питање број један (62%). Питање број један се 

односило на градиво VII разреда и припадало је области Основни хемијски појмови. На 

питање број три тачно је одговорило 52% ученика, а на питање број два тачно је 

одговорило 32% ученика. 

 Што се тиче успеха ученика по одељењима, ученици одељења VIII3 су били 

успешнији од ученика из одељења VIII1 и  VIII2. 

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 2018/2019. 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. 

Појединачно по питањима тачност одговора креће се од 34% до 69%. Највише 

тачних одговора ученици су дали на питање број четири (69%). Питање број четири се 

односило на градиво VIII разреда и припада области истраживање и тумачење историје. 

На питање број један тачно је одговорило 42% ученика. Питање се односило на 

наставне садржаје VI разреда. Појам чије се значење тражило се не налази на листи 

кључних појмова за VI разред. Питање број два је било отвореног типа и на њега је 

тачно одговорило 35% ученика. Односило се на наставне садржаје VIII разреда. На 

питање број три је тачно одговорило 34% ученика, док је 20% ученика делимично 

тачно одговорило. Питање се односило на хронолошке одреднице догађаја који 

припадају наставним садржајима VII и VIII разреда. 

Што се тиче успеха ученика по одељењима, тест су најбоље урадили ученици 

одељења VIII3, а најслабије ученици одељења VIII2. Ови резултати су очекивани и у 

складу са оценама ученика тих одељења. 

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 2018/2019. године, пет 

питања се односила на наставне садржаје из биологије.  
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 Ученици одељења VIII1 на прво питање су тачно одговорили са 35%, на друго са 

53%, на треће са 35%, на четврто са 23% и на пето са 5%. Постигнуће успеха овог 

одељења износи 30,59%. 

 Ученици одељења VIII2 на прво питање су тачно одговорили са 73%, на друго са 

58%, на треће са 47%, на четврто са 37% и на пето са 0%. Постигнуће успеха овог 

одељења износи 43,16%. 

 Ученици одељења VIII3 на прво питање су тачно одговорили са 68%, на друго са 

68%, на треће са 37%, на четврто са 16% и на пето са 4%. Постигнуће успеха овог 

одељења износи 38,95%. 

 Најбоље резултате су остварили ученици одељења VIII2. На прво питање је 

тачно одговорило 60% ученика, на друго 60% ученика, на треће 40% ученика, на 

четврто 25% ученика и на пето 3% ученика. Укупно постигнуће школе износи 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  2018/2019. године, четири 

питања су се односила на наставне садржаје из географије. Једно питања се односило 

на градиво из VIII разреда, једно питање на градиво из VII разреда, а два питања на 

градиво из V разреда. 

 Најбољи учинак ималао је одељење VIII3 (75% тачних одоговора), затим 

одељење VIII1 (73% тачних одговора) и на крају одељење VIII2 (55% тачних одговора). 

Највише тачних одговра ученици су дали на четврто питање, које се односило на 

повезивање градова и река које кроз њих протичу. У решавању другог питања 

успешност је била најмања, док је успешност на првом и трећем питању била 

уједначена.  

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 

6.2.1. Тест из српског (матерњег) језика 

У школској 2018/2019. години на Завршни испит из српског језика изашли су сви 

ученици VIII разреда (75), 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 2,5 поена. Максималних 20 

бодова (100%) није имао ниједан ученик. Просечан број поена на нивоу Школе је 12,07 

а по одељењима: VIII1  12,33, VIII2  10,52, VIII3  13,07. Највише бодова освојили су 

ученици Јана Тоскић VIII1 (19), Сара Живановић и Валентина Вукомановић VIII1 (18,5) 

и Оливера Филиповић VIII2 и Јана Јовановић VIII3 (18 бодова). 

6.2.2. Тест из математике 

 Пробни завршни тест из математике радило је 26 ученика одељења VIII1, 22 

ученика одељења VIII2  и 27 ученика и одељења VIII3, укупно 75 ученика VIII разреда. 

 На тесту је било 20 задатака. Првих девет задатака су били задаци основног 

нивоа. Задаци од десетог до шеснаестог 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. 
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Просечан број бодова на тесту на нивоу школе је 9,96. Просечан број бодова у одељењу 

VIII1 био је 9,52. Просечан број бодова у одељењу VIII2 био је 8,84. Просечан број 

бодова у одељењу VIII3 био је 11,30.  

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 2018/2019. године комбиновани тест је 

радило 75 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 45% 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 4. 

6.2.3.2. Хемија 

 У оквиру Завршног испита школске 2018/2019. године комбиновани тест су 

радила 75 ученика. Најбоље резултате имали су ученици разреда VIII3. Највећи 

проценат тачних одговора дали су ученици на питање под редним бројем 7. Најмањи 

проценат тачних одговора носио је задатак број 6. 

6.2.3.3. Историја 

 У оквиру Завршног испита школске 2018/2019. године комбиновани тест је 

радило 75 ученика. Три ученика су радила комбиновани тест прилагођен њиховом 

ИОП-у.  

 На прво питање тачно је одговорио 71% ученика; на друго питање 48,57%; на 

треће питање је тачно одговорило 24,28% ученика, а делимично тачно 47,14%. На 

четврто питање тачно је одговорило 65,71% ученика. 

 Проценат укупног броја тачних одговора по одељењима  је следећи: VIII1 – 60%; 

VIII2 – 56,57% и VIII3 – 58,17%. На нивоу школе проценат тачних одговора је био 

58,40%. 

 Резултати су бољи  у односу на претходну школску годину, иако већи број 

ученика није редовно похађао припремну наставу.  

6.2.3.4. Биологија 

 У оквиру Завршног испита школске 2018/2019. годину комбиновани тест је 

радило 75 ученика. Четири ученика су радили комбиновани тест прилагођен њиховом 

ИОП-у. 

 Питања из биологије су била заступљена из сва четири разреда. Највећи број 

ученика дао је тачан одговор на питање под редним бројем 8 (90,12% ученика). На 

питање број 9 тачан одговор је дало 81,35% ученика. На питање број 10 тачан одговор 

дало је 63,25% ученика и на питање број 12 тачан одговор дало је 33,51% ученика. 
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Најмање тачних одговора ученици су дали на питање под редним бројем 11 – 25,87% 

тачних одговора. 

 Комбиновани тест из биологије најбоље су урадили ученици одељења VIII3, а 

најслабије ученици одељења VIII2. 

 Проценат укупног броја тачних одговора по одељењима био је следећи:  

одељење VIII1 – 62,25; одењење VIII2 – 49,30; одељење VIII3 – 80,03. 

 На нивоу школе проценат тачних одговора је 55,85%.  

6.2.3.5. Географија 

 У оквиру Завршног испита школске 2018/2019. године комбиновани тест је 

радило 75 ученика, од којих су 4 ученика који раде по ИОП-у. Најбоље резултате имали 

су ученици VIII2 разреда. Oд укупног броја ученика у одељењу VIII1 тачан одговор на 

постављена питања дало је 39%, у одељењу VIII2 тачан одговор на постављена питања 

дало је 42% ученика, а у одељењу VIII3 тачан одговор на постављена питања дало је 

37% ученика. Највећи број ученика дао је тачан одговор на питање под редним бројем 

1. и 2. Најмање тачних одговора ученици су дали на питања под редним бројем 3. и 4. 

6.2.4. Тест за ученике са посебним потребама 

 У школској 2018/2019. 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 остварили висок ниво бодова.  

  

  



 164 

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 36 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. јануара 2019. године, учествовало 

је 15 ученика. 

 На Општинском такмичењу, одржаном 2. марта 2019. године у Oсновној школи 

„Владика Николај Велимировићˮ, учествовало је 6 ученика: Филип Mарковић IV1, 

Лазар Јовановић IV1, Андреј Јовановић IV2, Неда Сандић IV2, Вања Танасијевић IV3 и 

Матија Солдатовић IV3. 

 На такмичењу „Кенгур без границаˮ, одржаном 21. марта 2019., учествоваo је 21   

ученик IV разреда.   

 Лазар Јовановић IV1, као члан школске екипе такмичара из математике  је 

учествовао на такмичењу „Архимедесˮ, које је реализовано у Београду  18. маја 2019. и 

освојио је 58 бодова. 

7.2. Математика од V до VIII разреда 

 Додатну наставу у школској 2018/2019. години су реализовали Маја Станковић, 

Јелена Лазаревић и Марија Вуковић, наставници математике. Додатна настава је 

континуирано реализована по предвиђеном плану и програму за школску 2018/2019. 

годину, уз појачан рад пред такмичења. Настава је реализована за ученике V, VI, VII и 

VIII разреда, у укупном обиму од 107 школских часова.  

            На Општинском такмичењу су учествовали: Сташа Кузељевић V2 (треће место); 

Ана Тешић V3 (треће место); Уна Стефановић V2, Милица Пивић V1, Анђела 

Анђелковић V2, Иван Бирташевић V3, Лазар Грујичић V2, Лена Топаловић V2 и Стефан 

Савић VI3 (друго место); Часлав Протић VI1 (друго место); Урош Исаиловић VI2 (треће 

место); Лука Протић VI1 (похвала); Душица Јовановић VI1, Филип Лукић VI1, Срђан 

Радовановић VI1, Богдан Јовић VI2, Марија Петрић VII1 (друго место); Милица 

БранковићVII, Маша Јовановић VIII3 (треће место); и Лука ТопаловићVIII1. 

 На Окружном такмичењу су учествовали: Сташа Кузељевић V2 (прво место); 

Уна Стефановић V2 (треће место); Ана Тешић V3 (похвала); Часлав Протић VI1 (друго 

место); Лука Протић VI1 (треће место); Урош Исаиловић VI2 (похвала); Стефан 

СавићVI3, Марија Петрић VII1 (похвала); Милица Бранковић VII3, Маша Јовановић 

VIII3. 

 На републичком такмичењу је учествовао Часлав Протић VI1 (похвала). 

 Такмичење „Кенгур без границаˮ је одржано 21. марта 2019. Похвалу су 

освојили Сташа Кузељевић V2, Часлав Протић VI1 и Лука Протић VI1 . 

 На Архимедесовом математичком турниру, који је одржан 18. маја 2019. у 

Београду, Школу је представљала екипа у саставу: Лазар Јовановић IV1, Сташа 

Кузељевић V2 (похвала), Урош Исаиловић VI2 (похвала), Марија Петрић VII1 и Маша 

Јовановић VIII3. Школа је екипно освојила похвалу. 

 У односу на претходну школску годину, број ученика који су били обухваћени 

додатном наставом је нешто већи и резултати су квалитативно бољи.  
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7.3. Српски језик 

 Додатна настава из српског језика у V разреду 

 Додатну наставу из српског језика, коју је реализовала Рајна Бранковић, 

професор српског језика, похађали су следећи ученици: Нађа Косић, Ана Вилотијевић, 

Анђелика Поповић, Ивана Спасојевић (V1) и Анђела Анђелковић, Сташа Кузељевић, 

Лена Топаловић и Лазар Грујичић (V2). 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. Ученици су напредовали у 

раду и учествовали на такмичењу из српског језика и језичке културе. На Општинско 

такмичење из српског језика и језичке културе пласирале су се Ана Вилотијевић и Нађа 

Косић, која је освојила треће место и учествовала на Окружном такмичењу. 

 Додатну наставу из српског језика, коју је реализовала Мирјана Смоловић, 

професор српског језика, похађали су следећи ученици одељења V3: Ана Тешић, 

Александра Радовановић, Кристина Нешовановић и Иван Бирташевић. 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: 

– Ана Тешић је показала велики труд и напредак у начину учења и презентовању 

наученог. Педантна је и одговорна. Ради споро, али тачно. Сигурна је у оно што научи; 

– Александра Радовановић је уредно пратила наставу, извршавала задатке, вредно 

вежбала, била је самостална и детаљна у раду. Треба јој скренути пажњу да проверава 

своја решења; 

– Иван Бирташевић је лако усвајао градиво, али му је била потребна подршка 

наставника. Одговорано је извршавао задатке. Био је заинтересован за граматику. Слаба 

страна му је писменост; 

– Кристина Нешовановић је упорна и вредна, али је несигурна код сложенијих примера. 

Напредак је постугнут у области усменог изражавања и писања састава; 

У додатној настави са ученицима V разреда коришћени су и дигитални уџбеници, 

као и остале напредне могућности које нуди сервис www.eucionica.rs и пројекат „2000 

дигиталних учионицаˮ. 

 Додатна настава из српског језика у VI разреду 

 Додатну наставу из српског језика, коју је реализовала Љиљана Павловић, 

професор српског језика, похађали су следећи ученици VI 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 VI разреда: 

– Душица Јовановић је показала велики труд и напредак у начину учења и 

презентовању наученог. Педантна је и одговорна; 

– Мина Филиповић је уредно пратила наставу, извршавала задатке, вредно вежбала, 

била је самостална и детаљна у раду; 

– 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; 

http://www.eucionica.rs/
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– 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; 

– 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. Oслањала 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; 

– 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 VII разреду 

 Додатну наставу из српског језика у VII разреду реализовале су Рајна Бранковић 

и Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Наставу су похађали ученици: Андреј 

Тодоровић, Ива Поповић, Ива Милићевић, Тара Димитријевић и Нађа Богдановић VII2, 

Маша Краговић, Емилија Гавриловић, Марија Петрић VII1, Милица Бранковић, Анђела 

Поповић и Елена Матић VII3.  

 Ученици су напредовали у раду и учествовали на такмичењу из српског језика и 

језичке културе и на Књижевној олимпијади. Истакли су се у тумачењу књижевних 

дела по избору, савладавању граматичких и књижевнотеоријских појмова. 

 Додатна настава из српског језика у VIII разреду 

 Додатну наставу из српског језика у VIII 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 и Сара Живановић. Валентина Вукомановић је 

освојила друго место на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, а 

Оливера Филиповић прво место на Општинском и треће место на Окружном 

такмичењу. На Књижевној олимпијади Сара Живановић освојила је прво место на 

Општинском такмичењу и треће место на Окружном такмичењу, а Миљана Давидовић 

друго место и на Општинском и на Окружном такмичењу. 

Ученици су успешно пратили све програме додатне наставе. 

7.4. Физика 

  Додатна настава је реализована по Плану и програму током целе школске 

2018/2019. године, уз појачан рад пред такмичења. Настава је извођена за ученике VI, 

VII и VIII  разреда, у укупном обиму од 40 школских часова. 

  Неке од обрађених наставних јединица су: „Путања, пут, времеˮ (VI разред); 

„Брзина, правац и смер кретањаˮ (VI разред); „Графици зависности брзине и пута од 

временаˮ (VI разред); „Сила, маса, убрзањеˮ (VII разред); „Убрзањеˮ (VII разред); 

„Други Њутнов законˮ (VII разред); „Равномерно променљиво кретањеˮ (VII разред); 

„Осцилације и таласиˮ (VIII разред); „Оптикаˮ (VIII разред); „Електростатикаˮ (VIII 

разред); „Електрична струјаˮ (VIII разред) итд. 
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  Додатну наставу школске 2018/2019. године похађало је 10 ученика VI разреда, 

8 ученика VII разреда и 7 ученика VIII разреда.  

  Општинско такмичење из физике је одржано 17. фебруара 2019. у Основној 

школи „Андра Савчићˮ. Ученици који су се пласирали на Окружно такмичење били су: 

Часлав Протић, Лука Протић, Стефан Савић, Урош Исаиловић, ученици VI разреда, и 

Маша Јовановић, ученица VIII разреда. 

  Окружно такмичење из физике је одржано 10. марта 2019. у Основној школи 

„Андра Савчићˮ. Ученици који су учествовали су Часлав Протић, Лука Протић, Стефан 

Савић, Урош Исаиловић, ученици VI разреда, и Маша Јовановић, ученица VIII разреда. 

7.5. Хемија 

 Додатна настава је континуирано извођена по Плану и програму током целе 

школске године. Настава је реализована за ученике VII иVIII разреда, у укупном обиму 

од 46 школских часова. Овај вид наставе је похађало 10 ученика VII разреда и 5 

ученикa VIII разреда. 

 Школско такмичење их хемије је одржано 24. јануара 2019. године. На 

такмичењу је учествовало 15 ученика Школе (5 ученика VIII разреда и 10 ученика VII 

разреда). На Општинско такмичење пласирало  се седам ученика VII разреда – Марија 

Петрић (VII1), Тара Димитријевић (VII2 ), Реља Димитријевић (VII1), Нађа Богдановић 

(VII2 ), Емилија Гавриловић (VII1 ), Ива Милићевић (VII2) и Ива Поповић (VII2). 

 У Основној школи „Сестре Илићˮ 3. марта 2019. је одржано Општинско 

такмичење из хемије. Ученици Марија Петрић (освојила је другу награду), Тара 

Димитријевић (освојила је другу награду) и Реља Димитријевић(освојио је трећу 

награда) су се пласирали  на Окружно такмичење. 

 На Окружном такмичењу из хемије, одржаном 30. марта 2019. године у 

Основној Школи „Сестре Илићˮ ученица Марија Петрић (VII1) освојила је  пласман 

другог 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 VII и VIII разреда су учествовали на Општинском такмичењу из 

биологије. Ученици VII разреда: Маша Краговић VII1 и Марија Петрић VII1. Ученици 

VIII разреда: Кристина Ћосић VIII1 и Давид Степановић VIII1.  

 Од четири ученика која су учествовала на Општинском такмичењу ниједан није 

остварио пласман на Окружно такмичење. 

 Теме и методе које се користе у реализовању додатне наставе зависе од 

наставних тема које се обрађују. Успех ученика углавном зависи од њихове 

заинтересованости за наставне садржаје из биологије, а наставник проналази начине да 

их мотивише за рад у идућој години. 

7.7. Историја 

Часове додатне наставе је у току школске 2018/2019. године похађало 22 

ученика, и то: четири ученика V разреда, осам ученика VI разреда, пет ученика VII 

разреда и пет ученика VIII рaзреда. Највећи број часова додатне наставе био је 

посвећен припреми ученика за Општинско и Окружно такмичење. 



 168 

На Школском такмичењу су учествовало шест ученика. Школу је на 

Општинском такмичењу представљало 6 ученика: V разред – Александра Радовановић; 

VI разред – Срђан Радовановић и Огњен Пешић; VII разред – Предраг Планић, Андреј 

Тодоровић и Владимир Андрић. Највећи успех су постигли следећи ученици: 

– Срђан Радовановић VI1 – треће место на Општинском такмичењу, учешће на 

Окружном такмичењу; 

–  Предраг ПланићVII2 – друго место на Општинском такмичењу, учешће на Окружном 

такмичењу; 

 Што се тиче структуре ученика који су се такмичили, остварен је одређени 

континуитет; Предраг Планић, Огњен Пешић и Срђан Радовановић 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. Интересовање за такмичење из историје је било слабије него прошле школске 

године, а и  постигнути резултати су испод прошлогодишњег нивоа. 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 2018/2019. 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 

2018/2019. години. Заинтересованост ученика за овај вид наставе је била одлична.  

7.9. Енглески језик у старијим разредима                                                                                                                                                                                                                                                                        

У току ове школске године одржано је 72 часа додатне наставе, по 36 часова у 

одељењима VI и VIII разреда. Часовима додатне наставе су редовно присуствовали 

ученици који су показали интересовање за проширивањем знања ван предвиђеног 

програма. 

Ученици су читали, преводили, препричавали текстове прилагођене њиховом 

узрасту. Вежбали су разумевање непознатих тркстова путем слушања, преводили уз 

помоћ речника. На овај начин су богатили свој речник. Такође су обнављали све 

предвиђене граматичке партије, користећи их у међусобној комуникацији. 

Ученик VIII разреда Димитрије Милошевић се посебно истицао на тим 

часовима, па је учествовао на Општинском такмичењу. 

 

У току школске 2018/2019. 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. 
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На часовима додатне 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. 

7.10. Немачки језик 

  Додатна настава је организована за ученике VII и VIII разреда. Реализовани су 

наставни садржаји који јесу али и нису заступљени у редовној настави. Више пажње је 

поклањано савременим дигиталним медијима и њиховој примени 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. Након одржаног Школског такмичења, 25. јануара 2019. године, на 

Општинско такмичење из немачког језика пласирали су се: Марија Митровић VIII1, 

Матеја Марковић VIII2, Маша Јовановић VIII3, Тијана Тодорчевић VIII3, Сташа 

Дамњановић VIII3,  Марија Пантелић VIII3 и Јана Јовановић VIII3. Ученица Тијана 

Тодорчевић је освојила треће место на Општинском такмичењу и пласирала се на 

Окружно. На Окружном такмичењу је освојила, такође, треће место и пласман на 

Републичко.  

7.11. Шпански језик 

Додатна настава шпанског језика у школској 2018/2019. 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. 

 У другом полугодишту је рађена припрема за такмичење. Ученик Димитрије 

Милошевић VIII3 је учествовао на Oпштинском такмичењу из шпанског језика и 

освојио другу награду и пласман на Oкружнo такмичењe. 

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.  
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8. Извештаји рада допунске наставе 

8.1. Српски језик и математика у I разреду 

 Допунска настава у I разреду је обухватила 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: Маријана Ненадовић, Александар Јанковић, Никола Матић, Давид Ђорђевић, 

Ђурђина Урошевић (математика) Зоран Ђорђевић (српски језик), Вања Тодорић 

(српски језик); 

–   I2:  Магдалена Ивановић (српски језик и математика), Аџић Ђорђе (српски језик); 

–  I3: Ђорђевић Ађела, Марко Јанковић, Душан Павловић, Николина Трбовић (српски 

језик и математика),  Хана Богдановић, Алекса Ђурић, Страхиња Црнојачки (српски 

језик); 

 Допунска настава из српског језика 

 У првом полугодишту школске 2018/2019. са ученицима се највише радило на 

описмењавању штампаним словима и почетном читању. Ученици су напредовали у 

складу са својим могућностима. У другом полугодишту наставило се са вежбама 

читања, као и са вежбама писања штампаним и писаним словима, коришћењем 

интерпункције 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. 

 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 који немају веће потешкоће у раду су 

напредовали и савладали и писање, читање, упоређивање, сабирање и одузимање 

бројева до 100, без прелаза. 

8.2. Српски језик и математика у II разреду 

 Допунска настава у II разреду је обухватила 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: Ђорђе 

Суботић, Вељко Вукшић, Валерија Романовић, Кристина Радосављевић, Ленка Лајшић, 

Теодора Зорић, Лазар Зарић (радио по ИОП-2) (II1); Jана Фесовић, Матеија Поповић, 

Огњен Ђорђевић и Нађа Милеуснић (II2); Алекса Митровић, Андреј Миливојевић, 

Срђан Стекић, Нина Петровић, Ненад Поповић (прилагођени програм) (II3). 

 На допунској настави из српског језика у првом полугодишту школске 

2018/2019. са ученицима се највише радило на описмењавању штампаним словима 

латинице и 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 
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словима латинице, 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 III разреду. 

 Ученик Ненад Поповић користи штампана и писана слова ћирилице, а пише по 

диктату, не и самостално. Он није учио латиницу, јер ради по ИОП-у 2. Огњен 

Ђорђевић због великог броја изостанака био је обухваћен допунском наставом, али је 

напредовао спорије посебно у писменом изражавању као и Матеја Поповић. 

Допунска настава из математике 

 На допунској настави из математике у првом полугодишту увежбавано је 

сабирање и одузимање бројева до 100. Сви ученици су напредовали, али је са радом на 

овим садржајима настављено и у другом полугодишту. Такође је систематизован рад са 

бројевима до 100 и проширени су садржаји са задацима са више операција. Ученици 

који немају веће потешкоће у раду су напредовали и савладали множење и дељење 

бројева до 100. Вељко Вукшић и Ненад Поповић су до полугодишта савладали 

сабирање и одузимање до 100. 

 Ученици са прилагођеним програмом рада су савладали рачунске операције са 

бројевима до 20. Ученици Нина Петровић, Алекса Митровић, Матеја Поповић, Јана 

Фесовић, Огњен Ђорђевић, Нађа Милеуснић су напредовали, али споријим темпом. 

8.3. Српски језик и математика у III разреду 

У школској 2018/2019. години је одржано 36 часова допунске наставе и то 18 

часова из српског језика и 18 часова из математике. 

У оквиру допунске наставе из српског језика реализоване су теме из 

књижевности, граматике и правописа: читање и анализа нових текстова, басне, бајке,  

именице, глаголи, придеви, велико слово у писању назива улица, градова, празника, 

писање састава. 

Допунску наставу је похађало девет ученика III разреда. То су: Тијана Грујичић, 

Валентино Митровић, Јовановић Данијел (III1); Михаило Вилотић, Кристина Јеремић, 

Алекса Миловановић (III2); Немања Остојић, Тара Тешић, Мирко Јовановић (III3). 

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 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 једанаест ученика. То су: 

Тијана Грујичић, Валентино Митровић, Јовановић Данијел, Миња Радовић (III1); 

Михаило Вилотић, Кристина Јеремић, Алекса Миловановић, Јована Исаиловић (III2); 

Немања Остојић, Тара Тешић, Ђорђе Петровић (III3). 

 Већина ученика је успела да напредује и због тога је потребно наставити са 

оваквим радом и у наредној школској години. 
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8.4. Српски језик и математика у IV разреду 

 У оквиру допунске наставе из српског језика реализоване су теме: језик 

(граматика, правопис) и језичка култура (дијалог, читање, разумевање прочитаног и 

богаћење речника). Допунску наставу је похађало 18 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 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 18 ученика. Циљ за ову годину је 

остварен. Сви ученици су савладали планиране садржаје IV разреда. 

8.5. Математика у старијим разредима 

 Допунску наставу у току школске 2018/2019. године реализовали су Маја 

Станковић, Јелена Лазаревић и Марија Вуковић, наставници математике. 

 Допунскa наставa је реализована по потреби са ученицима V, VI, VII и VIII 

разреда у укупном обиму од  118 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 2018/2019. годину. 

8.6. Српски језик у старијим разредима 

 Допунску наставу са ученицима V 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 падежа, врста речи и глаголских облика. Ученици су оспособљени 

да разумеју краћи текст, самостално напишу краћи састав, решавају задатке из 

граматике са основног нивоа и препознају књижевнотеоријске појмове у типичним 

примерима. Потребан је даљи рад на осамостаљивању ученика и њиховом 

самопоуздању. Писменост је још увек на ниском нивоу. На часове су долазили: Стефан 

Жупац, Лазар Јовановић V1, Анђела Челекетић V2, Емина Јовановић, Тијана Јелић, 

Јелена Марковић, Вукашин Недељковић и Максим Тошић V3.  
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У допунској настави са ученицима V разреда коришћени су и дигитални уџбеници, 

као и остале напредне могућности које нуди сервис www.eucionica.rs и пројекат „2000 

дигиталних учионицаˮ. 

 Допунску наставу са ученицима VII 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 VII1; Младен Усаиновић, Љиљана Радосављевић, Раде 

Митровић и Огњен Панић VII3; Данијел Суботић, Драгана Митровић и Милош 

Пијановић VII2. На часовима допунске наставе ученици су уз помоћ наставника 

савладали програмске задатке који су били довољни за позитивну оцену. 

 У одељењима VIII разреда допунску наставу реализовале су Љиљана Павловић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика. Ученици VIII 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. 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. 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, Сара Глигоријевић, Лука Секулић, Огњен Гачић, Наталија Гачић, Марко 

Даничић, Славица Митровић. 

 Сви ученици су изашли на Завршни испит и положили га. 

8.7. Хемија 

 Допунскa наставa сe у току школске 2018/2019. године реализовала по потреби 

са ученицима VII и VIII разреда, у укупном обиму од 20 часова. 

 Часове допунске наставе похађало је периодично 4 или 5ученика VIII разреда и 

од 3 до 5 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 2018/2019. године извођена по потреби за 

ученике VI, VII и VIII разреда, у укупном обиму од 40 часова. Часове допунске наставе 

је похађало 7 ученика VI разреда, 6 ученика VII разреда и 5 ученика VIII разреда. 

http://www.eucionica.rs/
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 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 ове школске године је одржано 36 часова допунске наставе. Од тога 18 

часова у V разреду и 18 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 долазили углавном редовно 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 и пасив. 

У току ове школске године реализовано је 72 часа допунске наставе, од чега 36 

часова у VI и 36 часова у VIII разреду. Ученици су утврђивали градиво предвиђено 

планом и програмом, које нису успели да савладају на редовним часовима, било да 

нису разумели, или да из неког разлога нису присуствовали часовима када се та област 

обрађивала. 

Већина ученика је редовно посећивала часове, показали жељу да науче 

пропуштено, испуњавали све захтеве кроз разноврсне задатке које је наставник 

припремао, прилагођавајући садржај и тежину предзнању сваког ученика. Сви ученици 

су показали напредак у области читања и разумевања прочитаног текста. Већи број је 

савладао основни ниво међусобне комуникације, уз подстицај наставника, као и 

препознавања граматике уз могућност примене у једноставним примерима. 

8.10. Енглески језик у нижим разредима 

 У току школске 2018/2019. године одржано је 36 часова допунске наставе у 

трећем разреду (III3). На часове допунске наставе III разреда долазили су ученици 

којима је била потребна додатна помоћ. Вежбањем су утврђиване области које су учене 

у току школске године. Ученици су радили вежбања на основу којих су успели да 

савладају најосновније градиво предвиђено за тај узраст. 

Ученици 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,увежбавали 

писање по диктату, вежбали читање и радили граматичка вежбања предвиђена планом 

и програмом. 

 Након остварених часова допунске наставе напредак ученика је био видан и 

постигнути су очекивани резултати. 

8.11. Немачки језик 

 Допунска настава је организована за ученике свих разреда. Већина часова 

допунске наставе, коју су водиле Ивана Вујић, Душица Рајевац и Катарина Живковић, 
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професори немачког језика, реализована је у одељењима V, VI и VII разреда, 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 VIII разреда. Марија Вуковић, 

наставник математике, одржала је укупно 34 часа припремене наставе, припремајући 

ученицима наставне материјале у облику тестова, подељених по нивоима и областима. 

Наставу је редовно похађао одређен број ученика. Коришћена литература је Збирка 

задатака из математике за завршни испит у основном образовању и васпитању за 

школску 2018/2019. годину издата од стране Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања у Београду, 2019. године. 

9.2. Српски језик 

 Припремна настава за полагање Завршног испита из српског језика је 

реализована континуирано током школске године, за сва три одељења VIII разреда. 

Љиљана Павловић и Мирјана Смоловић, наставници српског језика, одржале су 73 часа 

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 вежбани 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. Одржавала се од 02. априла до 13. 

јуна 2019. године. 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 30. маја до 14. јуна 2019. 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. септембра 2018. до 15. јуна 2019. године, са укупно 24 часа. Наставник 

Милован Лековић је одржао 24 часа припремне наставе одељењима VIII1, VIII2  и VIII3. 
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На часовима припремне наставе обновљене су наставне области из градива VI, VII и 

VIII разреда. Наставу нису редовно похађали сви ученици. 

9.6. Историја 

 Припремна настава из историје за полагање Завршног испита је реализована 

континуирано у току другог полугодишта школске године. Одржано је 20 часова: 6 

часова у току другог полугодишта, а 14 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. 2019. 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. 

Детаљан извештај о свим видовима стручног усавршавања наставник у току 

школске 2018/2019. Године налази се у Извештају Тима за стручно усавршавање, којим 

је руководила Биљана Тодоровић, наставник музичке културе. Посебан вид 

унапређивања васпитно-образовног рада представљало је увођење пројектне наставе. 

10. 1. Присуство на семинарима и научним скуповима 

 У школској 2018/2019. године запослени у Основној школи „Нада Пурић“ 

присуствовали су семинарима и научним скуповима из разних научних области: 

Р. 

бр. 

Датум 

реализовања 
Назив активности 

Место 

рализације 
Присуство 

1. 
5. 10 – 7. 10. 

2018. 
Скуп инструктора АУН програма Златибор Зорица Милић 

2. 8. 10 2018. 

„Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учења” 

 
Рајна Бранковић, 

Мирјана Смоловић 

3. 26. 10. 2018. 

„Додатна настава математике и 

математичка такмичења у млађим 

разредима основне школе” 

 

Ана Савковић, 

Јасмина Стојановић, 

Светлана Арсић, Тања 

Селаковић, Славица 

Глишовић, Весна 

Андрић, Виолета 

Кењић, Новка 

Мосуровић-Андрић, 

Марина Ковачевић, 

Слободанка Ашковић, 

Милена Миловановић, 

Мирјана Беговић, 

Биљана Сеничић, 

Марија Јанковић 

4. 
26 – 27. 10. 

2018. 

„Стручни мобилни тим школе за 

децу и ученике са сметњама у 

развоју као модел подршке 

инклизивном образовању” 

 Зорица Табић 

5. 
2 – 3. 11. 

2018. 

„Рана интревенција у логопедској 

пракси” 
Београд Светлана Матић 
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6. 6. 11. 2018. 
„ElSistema – образовање за 21. 

век” 
Београд Биљана Тодоровић 

7. 17. 11. 2018. 
„Прати, процени и објективно 

оцени” 
 Саша Перић 

8. 23. 11. 2018. 
„Пут књиге у школској 

библиотеци” 
Ваљево 

Драган Павловић, 

Слађана Ранковић 

9. 
1. 12. 2018 – 

30. 1. 2019. 

„Активно оријентисана настава 

математике” 
 Јелена Лазаревић 

10. 7. 12. 2018. 
„Поп и рок музика у настави 

немачког језика” 
Београд 

Ивана Вујић, Душица 

Рајевац 

11. 
7. 1 – 21. 1. 

2019. 

„Укључивање финансијског 

описмењавања у систем 

образовања и васпитања 

Републике Србије” 

онлајн 

семинар 

Тања Селаковић, 

Јасмина Стојановић, 

Милена Миловановић, 

Марија Јанковић, 

Славица Глишовић, 

Јелена Димитријевић, 

Слободанка Ашковић, 

Весна Андрић, 

Мирјана Беговић, 

Биљана Сеничић, 

Виолета Кењић, Новка 

Мосуровић-Андрић, 

Биљана Тодоровић, 

Слађана Ранковић и 

Ана Савковић 

12. 11. 1. 2019. 

„Реформа плана и програма 

наставе и учења” и „Улога 

наставних средстава и веб-алати у 

савременој настави” 

 

Славица Глишовић, 

Јелена Димитријевић, 

Светлана Арсић, 

Мирјана Беговић, 

Тања Селаковић, 

Биљана Тодоровић, 

Јасмина Стојановић, 

Ана Савковић, Новка 

Мосуровић-Андрић, 

Виолета Кењић, Весна 

Андрић, Биљана 

Сеничић, Милена 

Миловановић и 

Марија Јанковић 

13. 
14 – 28. 1. 

2019. 

„Укључивање финансијског 

описмењавања у систем 

образовања и васпитања 

Републике Србије” 

онлајн 

семинар 
Саша Перић 

14. 25. 1. 2019. 

„Програм обуке за запослене у 

образовању/ дигитална учионица/ 

дигитално компетентан наставник 

– увођење електонских уџбеника 

и дигиталних образовних 

материјала”. Обука реализована у 

августу. 

 
Рајна Бранковић, 

Мирјана Смоловић 
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15. 
1 – 3. 2. 

2019. 

Републички зимски семинар за 

професоре српског језика 
Београд Рајна Бранковић 

16. 
2 – 3. 2. 

2019. 

Обука за наставнике 

информатике 
Ваљево 

Јелена Лазаревић, 

Никола Рајевац 

17. 
11. 3 – 18. 4. 

2019. 

„Обука запослених у основним и 

средњим школама за примену 

инструмената за самовредновање 

и процену дигиталних капацитета 

школе – Селфи” 

Онлајн 

обука 
Слађана Ранковић 

18. 24. 3. 2019. 
„Стандарди и нормативи у 

логопедској пракси” 
Београд Светлана Матић 

19. 30. 3. 2019. 
„Преваспитај себе – унапреди 

наставу” 
 Марија Јанковић 

20. 30. 3. 2019. Зимски сусрети учитеља Ваљево 

Ана Савковић, Тања 

Селаковић, Јасмина 

Стојановић, Милена 

Миловановић, Марија 

Јанковић, Славица 

Глишовић, Јелена 

Димитријевић, 

Слободанка Ашковић, 

Весна Андрић, 

Мирјана Беговић, 

Биљана Сеничић, 

Виолета Кењић, Новка 

Мосуровић Андрић 

21. 6. 4. 2019. 

„Кључни појмови као инструмент 

за остваривање исхода учења у 

настави предмета историје” 

Ваљево Зорица Томић 

22. 6. 4. 2019. 

„Дигитално компетентан 

наставник за примену 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала” 

Београд 

Новка Мосуровић 

Андрић, Слободанка 

Ашковић, Јасмина 

Стојановић и Јелена 

Димитријевић 

23. 20. 4. 2019. 
„Интеграција, корелација и 

занимација” 
Поћута Биљана Тодоровић 

24. 20. 4. 2019. Семинар е-уџбеника Герундијум Ваљево Радмила Ђуровић 

25. 
12 – 18. 5. 

2019. 

„Methodik und Didaktik des 

Deutschunterrichtsmit Projektar beit 

,,Landeskunde” 

 Душица Рајевац 

26. 
25 – 26. 5 

2019. 

„Учење о ратовима 90-их на 

простору бивше Југославије” 
Ваљево Зорица Томић 

27. 31. 5. 2019. „Lernenmit Geschichten” Београд 
Ивана Вујић и 

Катарина Живковић 

28. 
8 – 9. 6. 

2019. 

„Реализација програма усмерених 

на исходе учења” 
Ваљево 

Ивана Вујић, Катарина 

Живковић и Душица 

Рајевац 

29. 
14 – 15. 6. 

2019. 
33. Сабор учитеља у Београду Београд 

Ана Савковић, Тања 

Селаковић, Јасмина 

Стојановић, Милена 
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Миловановић, Марија 

Јанковић, Славица 

Глишовић, Јелена 

Димитријевић, 

Слободанка Ашковић, 

Весна Андрић, 

Мирјана Беговић, 

Биљана Сеничић, 

Виолета Кењић, Новка 

Мосуровић-Андрић и 

Биљана Тодоровић 

30. 
22 – 23. 6. 

2019. 

„Реализација програма усмерених 

на исходе учења” 
Ваљево 

Милосав Милић, 

Јелена Лазаревић 

31. 24. 6. 2019. 
„Даровито дете у разреду, од 

скривеног талента до ИОП-а 3” 
Ваљево 

Гордана Нешић, Рајан 

Бранковић, Јелена 

Димитријевић, 

Светлана Матић, 

Јована Ћебић, Мирјана 

Беговић, Оливера 

Продановић, Катарина 

Живковић, Мирјана 

Смоловић, Сузана 

Јаневска, Радмила 

Ђуровић, Маја 

Станковић, Вања 

Анђелковић, Мирјана 

Лукић, Јасна 

Мирковић, Небојша 

Тодоровић, Зорица 

Милић, Јован 

Новитовић, Немања 

Аћимовић, Горанка 

Лучић Калембер, 

Светлана Арсић, 

Сандра Лазаревић, 

Јасмина Стојановић, 

Тања Селаковић, 

Слађана Ранковић, 

Марија Вуковић, 

Јелена Павловић, 

Јелена Лазаревић, Ана 

Савковић, Виолета 

Кењић, Славица 

Глишовић, Милена 

Миловановић, 

Слободанка Ашковић, 

Новка Мосуровић-

Андрић, Биљана 

Сеничић, Весна 

Андрић 
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32. 
24 – 25. 6. 

2019. 

„Реализација програма усмерених 

на исходе учења 
Ваљево Зорица Томић 

33. 
29 – 30. 6. 

2019. 

„Реализација програма усмерених 

на исходе учења 
Ваљево Биљана Тодоровић 

34. 22. 8. 2019. 

„Образујмо и васпитајмо 

децу/ученике да чувају животну 

средину” 

Ваљево 

Јелена Павловић, Јасна 

Мирковић, Милован 

Лековић, Весна 

Андрић, Славица 

Глишовић, Ана 

Савковић, Вања 

Анђелковић, Милкица 

Марјановић, Сузана 

Јаневска, Светлана 

Арсић, Јелена 

Димитријевић, 

Мирјана Смоловић, 

Рајна Бранковић, 

Светлана Матић, 

Бранка Старчевић, 

Мирјана Лукић, 

Горанка Лучић-

Калембер, Марија 

Јанковић, Новка 

Мосуровић-Андрић, 

Биљана Сеничић, 

Радмила Ђуровић 

35. 
22 – 23. 8. 

2019. 

„Дигитална учионица/ дигитално 

компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних 

материјала” 

 

Јасмина Стојановић, 

Тања Селаковић, 

Милена Миловановић, 

Слободанка Ашковић, 

Зорица Томић, 

Милосав Милић, 

Љиљана Павловић, 

Маја Станковић, 

Небојша Тодоровић,  

Биљана Тодоровић  

36. 
26 – 27. 8. 

2019. 

„Реализација програма усмерених 

на исходе учења” 
Београд Мирјана Лукић 

37. 
29 – 30. 8. 

2019. 

„Даровитост у предшколској 

установи и школи – препознавање 

и додатна подршка” 

Ваљево 

Горанка Калембер 

Лучић, Рајна 

Бранковић, Слађана 

Ранковић, Мирјана 

Смоловић, Немања 

Аћимовић, Милкица 

Марјановић, Јасна 

Мирковић, Светлана 

Матић, Јелена 

Павловић, Небојша 

Тодоровић, Весна 

Ивановић, Катарина 
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Живковић, Славица 

Томашевић, Марија 

Јанковић, Слободанка 

Ашковић, Радмила 

Ђуровић, Марија 

Вуковић, Јелена 

Димитријевић, 

Јасмина Стојановић, 

Новка Мосуровић 

Андрић, Данијела 

Јанковић, Весна 

Андрић, Тања 

Селаковић, Милена 

Миловановић, 

Александра 

Антонијевић, Биљана 

Сеничић, Мирјана 

Беговић, Мирјана 

Лукић, Ана Савковић 

10.2. Посебни облици стручног ангажовања 

Реализатори предавања, трибина и радионица  

– Од 14. 9. до 16. 9. 2018. је одржана VII научно-стручна конфереција балканског савеза 

васпитача БАПТА, на Копаонику. Тема конференције је била „Култура и уметност у 

предшколском васпитању и образовању”. Презентатор ауторских радова на 

конферецији била је Биљана Тодоровић, професор музичке културе. 

– 14. 11. 2018. је одржано предавање на тему „Аутизам и аутизму слична стања – 

аутистични спектар”. Предавању су присуствовали сви чланови Наставничког већа (2 

бода). Предавање је водила Светлана Матић, логопед (5 бодова). Истог дана одржано је 

предавање на тему „Безбедност на интернету” за све чланове Наставничког већа (2 

бода). 

– 26. и 27. 11. 2018. је одржана обука за Електронски дневник за све наставнике у 

Школи. Првог дана, обука је одржана за учитеље, разредне старешине и три 

дефектолога, а другог дана за наставнике који нису разредне старешине, три 

дефектолога и стручну службу. Обуку су водиле учитељице Мирјана Беговић и 

Светлана Арсић које су уједно и школски координатори. Обука за учеснике (2 бода) а 

за координаторе. 

– 29. 11. 2018. је одржана трибина „Говор и моторика”. Трибину је водила Светлана 

Матић, логопед. 

– 6. 12. 2018. у холу ОШ „Андра Савчић” логопед Светлана Матић је одржала 

предавање за родитеље I разреда на тему „Говор и дислексија” (5 бодова); 

– 30. 1. 2019. је одржана трибина за родитеље будућих првака, у холу Школе, водиле су 

је Зорица Милић – педагог и учитељице: Јасмина Стојановић, Тања Селаковић, 

Светлана Арсић и Јелена Димитријевић. 

– 1. 2. 2019. је одржана вежба у примени Правилника у припреми и анализа квалитета 

Наставних активности – часа (обука за наставнике). Обуку су похађали: Никола 

Рајевац, Славица Глишовић, Маја Станковић, Јелена Лазаревић, Милена Миловановић, 

Милосав Милић, Новка-Мосуровић-Андрић, Слободанка Ашковић, Вања Анђелковић, 

Јасна Мирковић, Катарина Живковић, Марија Вуковић, Милкица, Биљана Сеничић, 
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Биљана Тодоровић, Мирјана Беговић, Оливера Продановић, Светлана Матић, Јелена 

Димитријевић, Јасмина Стојановић, Данијела Јанковић, Зорица Томић, Ивана Вујић, 

Виолета Кењић, Јован Новитовић, Бранка Старчевић, Марија Аничић, Радмила 

Ђуровић, Весна Андрић, Тања Селаковић, Јована Ћебић, Светлана Арсић, Слађана 

Ранковић. Обуку је реализовала Зорица Милић – педагог. 

– 26. 8. 2019. је одржана обука за вођење електронског дневника за све наставнике и 

учитеље. Остварено је по 2 бода СУ. Обуку је водила Мирјана Беговић, координатор и 

остварила 5 бодова  СУ. 

Излагања на научним и стручним скуповима и публиковање ауторских радова 

– 5. 12. 2018. на конкурсу „Дигитални час” учествовала је Мирјана Беговић, са радом 

„Твоје тело”. Конкурс је организовало Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација. Рад је прихваћен и објављен у Зборнику радова за 2018/19. годину 

чиме је остварила 40 бодова стручног усавршавања. 

10.3. Угледни часови и тематски дани у школској 2018/2019. години 

 У току школске 2018/2019. године у Школи су реализовани следећи угледни 

часови и тематски дани: 

Датум Назив активности Разред Реализатори 

24. 1. 2019. „Свети Сава – наш учитељˮ III 

Виолета Кењић, Марија Јанковић, 

Новка Мосуровић Андрић, Јован 

Новитовић 

25. 1. 2019. „Путем првог учитеља” II 
Славица Глишовић, Весна 

Андрић и Јелена Димитријевић 

24. 4. 2019. 
„Научи, нашарај, поклони – радост 

осетиˮ 
III 

Виолета Кењић, Марија Јанковић, 

Новка Мосуровић Андрић, Јован 

Новитовић 

10.4. Менторство у школској 2018/2019. години 

У току школске 2018/2019. године реализован је менторски рад са следећим 

сарадницима: 

1. Славица Глишовић, професор разредне наставе, Јовани Ћебић, мастер професору 

разредне наставе Учитељског факултета у Ужицу, у периоду од 26. 3. 2018. до 25. 3. 

2019. 

2. Славица Глишовић, професор разредне наставе, Јелени Јовановић, студенту II године 

Педагошког факултета у Ужицу, у периоду од 24. 12. 2018. до 28. 12. 2018. и од 18. 3. 

2019. до 22. 3. 2019. 

3. Јасмина Стојановић, професор разредне наставе, Марији Бабић, студенту II године 

Педагошког факултета у Ужицу, у периоду од 24. 12. 2018. до 28. 12. 2018. и од 18. 3. 

2019. до 22. 3. 2019. 

4. Весна Андрић, професор разредне наставе, Александри Антонијевић, мастер 

професору разредне наставе Учитељског факултета у Ужицу, у периоду од 1. 4. 2019. 

до 31. 3. 2020. 

5. Мирјана Смоловић, професор српског језика и књижевности, Катарини Мијатовић, 

мастер професору српског језика и књижевности Филозофског факултета у Новом 

Саду, од 1. 4. 2019. до 31. 3. 2020.  
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11. Здравствена заштита  

11.1. Рад на здравственој заштити ученика 

Систематски преглед ученика 

 У току школске 2018/2019. године, ученици I, III, V и VII разреда ишли су на 

систематске прегле у Дом здравља Ваљево, и то следећим редоследом: 

22. 5. 2019. – Ученици одељења I1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед 

у Дом здравља Ваљево. 

23. 5. 2019. – Ученици одељења I2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед 

у Дом здравља Ваљево. 

24. 5. 2019. – Ученици одељења I3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски преглед 

у Дом здравља Ваљево. 

20. 11. 2018. – Ученици одељења III1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

21. 11. 2018. – Ученици одељења III2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

22. 11. 2018. – Ученици одељења III3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

8. 11. 2018. – Ученици одељења V1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

19. 11. 2018. – Ученици одељења V3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

23. 11. 2018. – Ученици одељења V2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

18. 11. 2018. – Ученици одељења VII1, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

19. 11. 2018. – Ученици одељења VII2, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

21. 11. 2018. – Ученици одељења VII3, у пратњи родитеља, ишли су на систематски 

преглед у Дом здравља Ваљево. 

11.2. Школски стоматолог 

  Школа поседује зубну амбуланту у којој зубар ради уторком и средом. Зубна 

амбуланта је важан сегмент јер Школа поред образовања и васпитања води рачуна и о 

здрављу ученика. Ординрајући лекар у току школске 2018/2019. године била је Зорка 

Лаловић, а зубни техничар Живана Хаџић. 

 У току школске 2018/2019. године у зубној амбуланти Школе урађено је: 

– укупно прегледа – 403; 

– здравстевно-васпитни рад – 384; 

– флуоризација – 265; 

– пломбе – 546 сталних зуба и 267 млечна зуба; 

– вађење – 131 млечних зуба; 

– заливање фусура – 21; 

– санирани – 134; 

– уклањање наслага – 345. 
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12. Хуманитарне акције Школе 

 У току школске 2018/2019. године, Школа је учествовала у следећим 

хуманитарним акцијама: 

– Поводом обележавања „Дечје недеље“, у току месеца октобра 2018. године 

реализована је традиционална хуманитарна акција ,,Друг – другу”. У оквиру ње 

прикупљена је одећа и обућа за ученике ромске националности. 

– У месецу новембру у Школи је низом активности организована хуманитарна акција за 

прикупљање новца ученику одељења VIII3 Митру Ребићу. Дугу низ година, Митар и 

његова породица воде тешку и упорну борбу за очување Митровог вида, за шта им је 

потребна стална материјална помоћ. У хуманитарну акцију за Митра укључили су се и 

ученици и запослени школе. 7. и 8. новембра 2018. одржан je турнир у малом фудбалу, 

у организацији актива физичког васпитања, а прикупљени новац је био намењен 

Митру. 30. новембра 2018. је организована хуманитарна журка у холу Школе, на 

предлог Ученичког парламента. У току месеца новембра за Митра је сакупљено укупно 

116.120 динара, на следећи начин: ученици су сакупили 65.820 динара; колектив Школе 

сакупио је 32.500 динара; хуманитарним спортским турниром у фудбалу сакупљено је 

6.300 динара; журком у организацији Ученичког парламента Школе сакупљено је 

11.500 динара. 

– У току месеца децембра 2018. године у Школи је организована хуманитарна акција 

„Сви за Космет”. За децу из српских енклава са Косова и Метохије прикупљана је одећа 

и школски прибор. 

 26. маја 2019. је реализован хуманитарни квиз за децу из специјалних одељења у 

кафићу „Laki Beutˮ у организацији Николе Илића. Захваљујући људима доброг срца из 

кафића „Laki Beutˮ, скупљен је новац за реализацију излета на релацији Ваљево – 

Јагодина 28. маја 2019. године. 

– У јуну 2019. године 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 око 20 џакова чепова, који ће бити послати Каролини Аничић, члан Удружења 

родитеља деце са сметњама у развоју „Загрљај” Ваљево. 

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 чепова бринемо о животној средини. 

Акција ће бити настављена и у наредној школској години. 

– У току месеца јуна у школи је организована хуманитарна акција за осмочлану ромску 

породицу Митровић, под називом „Срцем за Митровиће“; троје од шесторо деце у овој 

породици има здравствене проблеме, а цела породица је живела у простору од 18 

квадрата. 

. 

  

  



 187 

13. Пројекти 

 У току школске 2018/2019. године Школа је била укључена у следеће пројекте: 

1. Пројекат „У парк крочи, у причу ускочи“ 

Ученици Школе из одељења II1 су 15. септембара 2019. године подржали пројекат 

„У парк крочи, у причу ускочи“, који су у сарадњи организовали ЈКП „Видрак“ и 

Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, а уз подршку Компаније „Еуропром“. 

Пројекат је реализован поводом Светске акције „Очистимо свет“, која се организује 

од 1993. године као једна од највећих еколошких акција на свету. Тим поводом су 

ученици ваљевских основних школа 15. септембра 2019. године, у парку на Јадру, 

од 11 до 13 часова, заједно са библиотекарима и радницима ЈКП „Видрак“. На тај 

начин је промовисано читање, али и одговорност сваког од нас за чисту и здраву 

околину. Кретање по мапи, тумачење знакова и путоказа у парку на Јадру, 

употпунили су доживљај свим ученицима. На кеју Колубаре, ученици су се 

упознали и са возилима која служе да наш град буде чист и са људима који раде у 

ЈКП „Видрак“ Након завршене радионице ученици су добили признања. 

2. Always едукативни програм 

Основна школа „Нада Пурић“ већ неколико година уназад укључена је у Пројекат 

компаније „Always“, кроз који се у основним школама широм Србије организују 

едукативна предавања о личној хигијени и нези у пубертету. Пројекат је одобрен од 

стране Завода за унапређивање васпитања и образовања, а намењен је ученицима 

шестог разреда основних школа. 

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. Период пубертета и раног развоја су доба када девојчице 

често осећају страх од неуспеха јер друштво и њихови стереотипи могу имати 

снажан утицај на њих. Често се могу чути изрази да радите нешто „као девојчица“ 

(„трчиш као девојчица“, „удараш као девојчица“, „ходаш као девојчица“ и сл), који 

су прихваћени као негативне конатације. Овакви едуктивни програми управо имају 

задатак да охрабрују девојчице да наставе да показују шта то оне са поносом раде 

као девојчице, јер је све то позитивно и лепо. 

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. Предавање у Школи је одржано 18. априла 2019. године. 

3. Пројекат богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа 

на територији Републике Србије 

Основна школа „Нада Пурић“ у новембру месецу 2018. године укључила се у 

Пројекат богаћења школских библиотека основних школа на територији Републике 

Србије, који је реализовало и финансирало Минстарство просвете, науке и 

технолошког развоја. На тај начин, Школа је добила новчана средства која су 

предвиђена за набавку књига за школску библиотеку. Школским библиотекарима 

била је достављена листа одабраних публикација са које би они вршили одабир 

према интересовањима учениика и потребама библиотеке, а у вредности новчаних 

средстава која су школама на располагању. 

Према критеријумима које су одредили реализатори Пројекта, Основној школи 

„Нада Пурић“ додељена су новчана средства у вредности од у 20.000 динара. Фонд 

школске библиотеке овом приликом обогаћен је делима аутора домаће 
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књижевности, школском лектиром, публикацијама које предствљају националну 

културну баштину, енциклопедијским издањима и часописима. На тај начин, 

допуњен је фонд књига за школску лектиру и литература којом се ученицима 

омогућава да прошире своја знања и добију одговоре на бројна питања из области 

српског језика, историје, биологије, физике, ликовне и музичке културе итд. Школа 

је овом приликом обогаћена са 45 нових наслова. Списак наслова књига дати је у 

Извештају рада школског библиотекара. 

4. Пројекат „Покренимо нашу децу“ 

У школској 2018/2019. 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. 

У току сваког дана, ученици III разреда Школе проводили су 15 минута радећи 

вежбе које су добре за здравље, а занимљиве су у пракси. 

5. Пројекат „Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава“ 

У току школске 2018/2019. године Школа се четврту 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 за 

школску 2019/2020. годину, 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); 

2) ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско 

образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану – ИОП 1 и 

ИОП 2); 

3) ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете 

које је у систему школовања. 

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. 

Комисију за доделу бесплатних уџбеника чинили су: Зорица Милић, педагог, 

Светлана Матић, логопед, и Данијела Јанковић, педагошки асистент. Одељењске 

старешине су биле обавезне да Комисији доставе потребну докуметацију ученика 

који остварују право на коришћење бесплатних уџбеника, након чега се приступило 

уносу података у Информациони систем „Доситеј“. Унос података у Информациони 

систем „Доситеј” у периоду вршили су Никола Рајевац, наставник информатике и 

рачунарства, Зорица Милић, педагог, и одељењске старешине ученика. 
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Право на бесплатне уџбенике за школску 2019/2020. годину остварила је 100 

ученика Школе: 20 ученика I разреда; 15 ученика II разреда; 6 ученика III разреда; 7 

ученика IV разреда; 12 ученика V разреда; 11 ученика VI разреда; 10 ученика VII 

разреда; 19 ученика VIII разреда. 

6. Селфи – инстумент за за самовредновање и процену дигиталних капацитета 

школе 

У току школске 2018/2019. године Школа се другу годину за редом укључила у примену 

инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи. 

Школски Селфи тим чинили су мр Ана Савковић, директор Школе, Мирјана 

Беговић, наставник разредне наставе, и Слађана Ранковић, библиотекар Школе. 

Координатор Селфи тима била је Мирјана Беговић.  Након савладане онлајн Селфи 

обуке (11. 3 – 18. 4. 2019), Школски Селфи тим испланирао је спровођење 

самовредновања коришћењем Селфи инструмента, упознао друге руководиоце, 

наставнике и ученике о њиховом учешћу у процесу самовредновања и организовао 

саму реализацију овог подухвата. 

Самовредновање у Школи је организовано у периоду од 8. до 14. априла 2019. 

године.  Ученици и наставници попуњавали су анонимне анкете у кабинету 

информатике и рачунарства. Према плану Селфи пројекта, право учешћа у 

самовредновања имају ученици од 3. до 8. разреда и сви наставници школе. Након 

попуњавања анкета, сви наставници и ученици добили су Селфи сертификате. 

У самовредновању су учествовала ____ ученика и _____ запослених школе. 

Резултати самовредновања биће презентовани на некој од седница Наставничког 

већа у школској 2019/2020. години. 

7. Пројкат „Не прљај. Немаш изговор! – ИЗАЗОВ“ 

У току 2018. и 2019. године „SBB fondacija” покренула је пројекат „Не прљај. 

Немаш изговор! – ИЗАЗОВ“ са жељом да мотивише и инспирише суграђане да воде 

рачуна о малим, а уједно о великим стварима – о чистоћу своје земље. За ученике 

основних школа фондација је организовала четири изазова: креирање еко бонтона, 

прављење играчке од рециклажног материјала, креирање еколошке песмице и 

уређивање школског дворишта. За разлику од прва три изазова у којима су се могле 

такмичити одељењске креације, у четвртом изазову своје креације осмишљавале су 

читаве школе. 

Учешће у овим изазовима узели су ученици трећег разреда. Највећу креативност и 

труд изразили су у четвртом изазову, где су са својим учитељица одлучили да 

школско двориште добије свој цветни лого – у облику слова Н и П засадили су 

кадифе жуте и наранџасте кадифе. 

8. Пројекат „City Walk” 

Град Ваљево крајем 2018. године укључио се у „City Walk – Градови за пешаке”, 

који се реализује у оквиру Интер-регионалног дунавског транснационалног 

програма, подржаног од Европског фонда за регионални развој (ЕРДФ) и 

Инструментра за претприсутне помоћи (ИПА). Пројекат спроводи конзорцијум од 

17 партнера из Словеније, Мађарске, Словачке, Хрватске, Румуније, Бугарске, 

Чешке Републике, Аустрије и Србије, са намером успостављања и ширења 

пешачких зона, пешачког и бициклистичког саобраћаја у градовима дунавског 

региона. Пројекат помаже градовима да смање емисију издувних гасова и буку, 

постану безбеднија и боља места за живот, да повећавају улогу активног транспорта 

попут ходања и превоза бициклом. 
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Један од сегмената који је било потребно спровести на подручју Града Ваљева биле 

су радионице о безбедности ученика у пешачком и бициклистичком саобраћају. 

Пројектом је било предвиђено да се у Основној школи „Нада Пурић” у првом 

полугодишту одрже радионице за ученике петог разреда о безбедној употреби 

бицикла у саобраћају. 

Прва радионица у Школи одржана је 12. децембра 2018. године. Реализатори 

радионице били су експерти Центра за промоцију безбедности саобраћаја из Новог 

Сада – Дејан Таталовић и Марина Спасић, саобраћајни инжењери. Организатор 

активности и представник града био је Бранко Петровић. 

Радионица је поред илустративне презентације укључивала и размену искустава 

ученика и предавача. Једна од занимљивих активности са ове радионице била је и 

додела бициклистичких дозвола ученицима на крају радионице. Тиме су предавачи 

и организатори желели да се на интераснтан начина захвале ученицима на указаној 

пажњи и подстакну их да и убудуће буду пажљиви учесници у саобраћају. 

Дрги циклус радионица из пројекта почео је са реализацијом у другом 

полугодишту. 5. марта 2019. године ученици првог разреда учествовали су у 

радионици посвећеној безбедном кретању пешака. Радионицу су одржали експерти 

Центра за промоцију безбедности саобраћаја из Новог Сада – Маријана Јовановић и 

Марина Спасић, саобраћајни инжењери, а организатор активности и представник 

Града Ваљева био је Бранко Петровић. Прваци су на занимљив и њима приступачан 

начин учили како треба да се крећу у саобраћају и како треба да прелазе пешачки 

прелаз. Уз игру и разговор, постајали су пажљиви учесници у саобраћају. 

9. Пројекат „Заштићена подручја за природу и људе” 

У току школске 2018/2019. године Основна школа „Нада Пурић“ укључила се у 

пројекат „Заштићена подручја за природу и људе”, под покровитељством Светске 

фондације за природу (World Wildlife Fund). Циљ пројекта је укључивање локалних 

заједница у управљање заштићеним подручјима. У оквиру пројекта у Србији 

укључено је пет заштићених подручја: национални паркови Фрушка гора, Ђердап и 

Тара, Специјални резерват природе Горње Подунавље и предео изузетних одлика 

Авале. 

У Школи је 15. априла 2019. године одржана радионица за ученике одељења III1, 

која је представљала забавну и едукативну друштвену игру. Амбасадори 

Националног парка „Тара“, представници Основне школе „Владика Николај 

Велимировић“, презентовали су игрицу „МедоВатура – корачај право, живи 

здраво“. Аутори и реализатори игре били су Данијела Николић и Добрила 

Марковић. Ученици одељења III1 и њихова учитељица, Виолета Кењић“, уживали 

су у игри, а након тога су са ауторима дискутовали о здравим стиловима живота. 

10. AIЕSEC језичке радионице 

Основна школа „Нада Пурић“ у току школске 2018/2019. године остварила је 

сарадњу са глобалном платформом AIЕSEC, која омогућава младим људима да 

истраже и развију свој лидерски потенцијал. Производ такве сарадње биле су 

језичке радионице, које су у Школи водили инострани студенти, квалификовани за 

рад са ученицима.  

У периоду од пет недеља, ученици млађих разреда имали су прилику да унапреде 

своје знање из енглеског језика, заједно са три веселе организаторке – Катарином и 

Викторијом из Белорусије и Марием из Туниса. На радионици је учествовало 155 

ученика. Студенткиње су биле врло задовољне радом са децом и сарадњом са 

Школом. Из Ваљева су понеле лепе успомене и надају се да ће ускоро опет имати 

прилику да га посете. 
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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, лектор 

Слађана Ранковић, библиотекар Школе, а техничку обраду направио је ученик 

Димитрије Милошевић VIII3. 

 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“2019). 

 У Прилогу се налази Школски лист „Наш глас“ 2019.  

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, 

16. март 2019. године; 

– Окружно такмичење основних школа из техничког и информатичког образовања, 22. 

април 2018. године; 

– Општинско такмичење из основних школа „Шта знаш о саобраћају?“, 7. април 2019. 

године. 

 У Прилогу се налазе примери билтена. 
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15. Светосавске похвале 

 27. јануара 2019. 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. Светлана Арсић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

2. Мирјана Беговић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

3. Новка Мосуровић Андрић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

4. Марина Ковачевић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

5. Виолета Кењић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

6. Вања Анђелковић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

7. Јелена Димитријевић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

8. Славица Глишовић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ    

9. Весна Андрић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

10. Јован Новитовић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

11. Тања Селаковић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

12. Јасмина Стојановић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

13. Ђорђије Бубања – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

14. Небојша Тодоровић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

15. Маја Станковић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ  

16. Милосав Милић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

17. Ана Савковић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

18. Светлана Матић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

19. Бранко Јовановић – ЗА ДОПРИНОС РАДУ И РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 

20. Драгослав Парезановић – ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

21. Слађана Ранковић – ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

22. Мирјана Лукић – ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

23. Милица Парезановић – ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ХУМАНИТАРНИХ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

24. Оливера Продановић – ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ХУМАНИТАРНИХ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

25. Ана Савковић – ЗА ДУГОГОДИШЊИ РАД У ШКОЛИ 

26. Компанија „Дунав осигурање”, филијала Ваљево – ЗА ДОНАЦИЈУ И ХУМАНОСТ 

27. Мото клуб „Лионс Ва“ Ваљево – ЗА ДОНАЦИЈУ И ХУМАНОСТ 

28. „Публик“ Ваљево – ЗА ДОНАЦИЈУ И ХУМАНОСТ 

29. Црвени крст Ваљево – ЗА ДОНАЦИЈУ И ХУМАНОСТ 

30. Дејан Васић, Школица спорта „Вишебој“ – ЗА ДОНАЦИЈУ И ХУМАНОСТ 

31. УГ „Војвођански инклузивни центар“ Нови Сад, Габријела Шипош – ЗА 

ДОНАЦИЈУ И ХУМАНОСТ 

32. Фото студио „Меденица“ – ЗА ДОНАЦИЈУ И ХУМАНОСТ 
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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.  

 

Књижевна Олимпијада 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Oпштинско 

3. 3. 2019. 

Oкружно 

30. 3. 2019.  

Државно 

11. 5. 2019. 

1. Маша Краговић VII1 учешће - - 

2. Емилија Гавриловић VII1 учешће - - 

3. Ива Милићевић VII2 учешће - - 

4. Ива Поповић VII2 учешће - - 

5. Сара Живановић VIII1 
I место и 

пласман 
III место - 

6. Миљана Давидовић VIII2 
II место и 

пласман 
II место - 

7. Нађа Ђурасовић VIII1 учешће - - 

8. Лука Ситарица VIII1 учешће - - 

9. Младен Милић VIII3 учешће - - 

 

Српски језик 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Oпштинско 

17. 3. 2019. 

Oкружно 

6. 4. 2019. 

Државно 

25. 5. 2019. 

1. Нађа Косић  V1 
III место и 

пласман 
учешће - 

2. Ана Вилотијевић V1 учешће - - 

3. Анђела Анђелковић V2 учешће - - 

4. Ирина Ђурић VI1 учешће - - 

5. Марија Младеновић VI2 учешће - - 

6. Оливера Филиповић VIII2 
I место и 

пласман 
III место - 

7. 
Валентина 

Вукомановић 
VIII1 

II место и 

пласман 
учешће - 

 

Српски језик – рецитатори старији узраст 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Општинско 

27. 3. 2019. 

Окружно 

23. 4. 2019. 

Државно 

17. 5. 2019. 

1. 
Александра 

Радовановић 
V3 пласман учешће - 

2. Николина Павловић V2 учешће - - 

3. Лазар Петровић V3 учешће - - 

4. Вук Дамњановић V1 учешће - - 
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Српски језик – рецитатори млађи узраст 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Oпштинско 

26. 3. 2019. 

Oкружно  

23. 4. 2019. 

Државно 

18. 5. 2019. 

1. Филип Марковић IV1 
II место и 

пласман 
учешће - 

2. Матија Солдатовић IV3 
III место и 

пласман 
- - 

3. Виктор Вујић IV3 учешће - - 

4. Тедора Ћосић III1 пласман - - 

5. Вук Гавриловић II2 учешће - - 

6. Лена Мандић I1 учешће - - 

 

Страни језик 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред Језик 

Општинско 

23 – 24. 2. 

2019. 

Окружно 

23 – 24. 3. 

2018. 

Државно  

18 – 19. 5. 

2019. 

1. Тијана Тодорчевић VIII3 немачки 
III место и 

пласман 

III место и 

пласман 
учешће 

2. Маша Јовановић VIII3 немачки учешће - - 

3. Матеја Марковић VIII2 немачки учешће - - 

4. Сташа Дамњановић VIII3 немачки учешће - - 

5. Марија Митровић VIII1 немачки учешће - - 

6. Јана Јовановић VIII3 немачки учешће - - 

7. Марија Пантелић VIII3 немачки учешће - - 

8. 
Димитрије 

Милошевић 
VIII3 

енглески учешће - - 

шпански 
II место и 

пласман 
учешће - 

 

Физика 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Општинско 

23. 2. 2019. 

Окружно 

16. 3. 2019. 

Државно  

6 – 7. 4. 2019. 

1. Стефан Савић VI3 
похвала и 

пласман 
учешће - 

2. Часлав Протић VI1 пласман похвала - 

3. Урош Исаиловић VI2 пласман учешће - 

4. Лука Протић VI1 пласман похвала - 

5. Срђан Радовановић VI1 учешће - - 

6. Филип Андрић VI2 учешће - - 

7. Марија Младеновић VI2 учешће - - 

8. Марија Петрић VII1 учешће - - 

9. Маша Јовановић VIII3 
III место и 

пласман 
учешће - 
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Математика 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

2. 3. 2019. 

Окружно 

23. 3. 2019. 

Државно 

11. 5. 2019. 

1. Вишња Ђурђевић III3 III место - - 

2. Невена Тепић III2 учешће - - 

3. Душан Ичагић III2 учешће - - 

4. Диона Даниловић III3 учешће - - 

5. Никола Веселић III2 учешће - - 

6. Страхиња Уверић III2 учешће - - 

7. Маша Милошевић III2 учешће - - 

8. Василије Трифковић III3 учешће - - 

9. Вања Танасијевић IV3 учешће - - 

10. Филип Марковић IV1 учешће - - 

11. Лазар Јовановић IV1 учешће - - 

12. Матија Солдатовић IV3 учешће - - 

13. Неда Сандић IV2 учешће - - 

14. Андреј Јовановић IV2 учешће - - 

15. Сташа Кузељевић V2 
III место и 

пласман 
I место - 

16. Ана Тешић V3 
III место и 

пласман 
похвала - 

17. Уна Стефановић V2 пласман III место - 

18. Милица Пивић V1 учешће - - 

19. Анђела Анђелковић V2 учешће - - 

20. Иван Бирташевић V3 учешће - - 

21. Лазар Грујичић V2 учешће - - 

22. Лена Топаловић V2 учешће - - 

23. Стефан Савић VI3 
II место и 

пласман 
учешће - 

24. Часлав Протић VI1 
III место и 

пласман 

II место и 

пласман 
похвала 

25. Урош Исаиловић VI2 
II место и 

пласман 
похвала - 

26. Лука Протић VI1 
похвала и 

пласман 
III место - 

27. Душица Јовановић  VI1 учешће - - 

28. Филип Лукић VI1 учешће - - 

29. Срђан Радовановић VI1 учешће - - 

30. Богдан Јовић VI2 учешће - - 

31. Марија Петрић  VII1 
II место и 

пласман 
похвала - 

32. Милица Бранковић VII3 пласман - - 

33. Маша Јовановић VIII3 
III место и 

пласман 
учешће - 

34. Лука Топаловић VII1 учешће - - 
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Хемија 

Р.Б. 
Име и презиме 

ученика 
Разред 

Општинско 

3. 3. 2019. 

Окружно 

30. 3. 2019. 

Државно  

17 – 19. 5. 2019. 

1. Марија Петрић VII1 
II место и 

пласман 
II место - 

2. Тара Димитријевић VII2 
II место и 

пласман 
учешће - 

3. Реља Димитријевић VII1 
III место и 

пласман 
учешће - 

4. Нађа Богдановић VII2 учешће - - 

5. Емилија Гавриловић VII1 учешће - - 

6. Ива Милићевић VII2 учешће - - 

7. Ива Поповић VII2 учешће - - 

Биологија 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

9. 3. 2019. 

Окружно 

14. 4. 2019.  

Државно 

26. 5. 2019. 

1. Марија Петрић VII1 учешће - - 

2. Маша Краговић VII1 учешће - - 

3. Кристина Ћосић VIII1 учешће - - 

4. Давид Степановић  VIII1 учешће - - 

Техничко и информатичко образовање 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

16. 3. 2019.  

Окружно 

6. 4. 2019. 

Државно 

17 – 18. 5. 2019. 

1. Марија Младеновић VI2 учешће - - 

Информатика и рачунарство  

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

10. 3. 2019.  

Окружно 

31. 3. 2019. 

Државно 

19. 5. 2019. 

1. Лука Протић VI1 
I место и 

пласман 
учешће - 

2. Часлав Протић VI1 
I место и 

пласман 

I место и 

пласман 
II место 

3. Срђан Радовановић VI1 
похвала и 

пласман 
учешће - 

4. Огњен Пешић VI1 учешће - - 

5. Реља Димитријевић VII1 
III место и 

пласман 
учешће - 

6. Димитрије Милошевић VIII3 пласман - - 

Шта знаш о саобраћају? 

Р.б. Име и презиме ученика Разред Категорија 
Општинско 

7. 4. 2019.  

Окружно 

11. 5. 2019. 

Државно 

24 – 25. 5. 2019. 

1. Петар Обрадовић  VIII2 Ц 
II место и 

пласман 
III место - 

2. Димитрије Орестијевић VIII2 Ц учешће - - 

3. Миљана Давидовић  VIII2 Ц учешће - - 
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Међународно такмичење из информатичке и логичке писмености „Дабар“ 

Р. б. Име и презиме ученика Разред Категорија 
Школски ниво 

19 – 23. 11. 2019. 

Државно 

15. 12. 2018. 

1. Часлав Протић VI1 Дабарчић пласман учешће 

2. Лука Протић VI1 Дабарчић пласман учешће 

3. Марија Младеновић VI2 Дабарчић пласман учешће 

4. Димитрије Милошевић VIII3 Млади дабар пласман VI место 

„Кенгур без граница“ 2019. 

Р. б. Име и презиме ученика Разред 
Основни ниво 

21. 3. 2019. 
 Финале 

1. Ивана Лукић I1 похвала  - 

2. Павле Ђуровић I2 похвала  - 

3. Ања Суботић II3 похвала  - 

4. Андрија Димитријевић II1 похвала  - 

5. Сташа Кузељевић V2 похвала  - 

6. Лука Протић VI1 похвала  - 

7. Часлав Протић VI1 похвала  - 

„Математички турнир“ – Математичка олимпијада основних школа 

Р. б. Име и презиме ученика Разред   
Државно 

18. 5. 2019. 

1. Лазар Јовановић IV1   - 

2. Сташа Кузељевић V2   похвала 

3. Урош Исаиловић VI2   похвала 

4. Марија Петрић VII1   - 

5. Маша Јовановић VIII3   - 

 Екипно    похвала 

Историја 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

9. 3. 2019.  

Окружно 

7. 4. 2019. 

Државно 

12. 5. 2019. 

1. Александра Радовановић V3 учешће - - 

2. Срђан Радовановић VI1 
III место и 

пласман 
учешће - 

3. Огњен Пешић VI1 учешће - - 

4. Предраг Планић VII2 
II место и 

пласман 
учешће - 

5. Владимир Андрић VII2 учешће - - 

6. Андреј Тодоровић VII2 учешће - - 

Географија 

Р. б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

10. 3. 2019. 

Окружно 

14. 4. 2019. 

Државно 

25. 5. 2019. 

1. Предраг Планић VII2 
II место и 

пласман 
III место - 

2. Нађа Богдановић VII2 
III место и 

пласман 
- - 
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3. Ђорђе Радовановић VII2 учешће - - 

4. Владимир Андрић VII2 учешће - - 

Шах 

Р. б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

22. 3. 2019. 

Окружно 

1. 4. 2019. 

Државно 

18 – 19. 5. 

2019. 

1. Диона Даниловић III3 II место - - 

2. Богдан Исаиловић III3 II место - - 

3. Иван Бирташевић V3 
I место и 

пласман 

I место и 

пласман 
учешће 

4. Богдан Јовић VI2 II место - - 

5. Лука Топаловић VIII1 
I место и 

пласман 

I место и 

пласман 
учешће 

Мале олимпијске игре  

Врста такмичења 
Општинско 

20. 5. 2019. 

Међуокружно 

24. 5. 2019. 

Државно 

6. 6. 2019. 

Полигон спретности 

Екипа I разреда 

(мешовито) 

I место III место - 

Полигон спретности 

Екипа II разреда 

(мешовито) 

I место II место - 

Полигон спретности 

Екипа III разреда 

(мушка екипа) 

I место IV место 
 

- 

Спортске игре младих 

Врста такмичења 
Општинско 

23. 5. 2019. 
 

Државно 

јул 2019. 

Међународно 

август 2019. 

Између две ватре 

Екипа III разреда 
IV место  - - 

Између две ватре 

Екипа IV разреда 
III место 

 

 
- - 

Тенис 

(Ана Тешић V3) 
I место  - - 

Стони тенис 

(Вељко Манојловић V2) 
I место  - - 

Фудбал 

(мушка екипа) 
I место  - - 

Кошарка 

(мушка екипа) 
III место  - - 

Шах 

(Диона Даниловић III3) 
II место  - - 

Шах 

(Иван Бирташевић V3) 
III место  - - 

Шах 

(Лука Топаловић VIII1) 
II место  - - 
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16.2. Награђени ученици VIII разреда 

У школској 2018/2019. години најуспешнији ученици генерације били су: 

– Ученик генерације је Маша Јовановић VIII3. 

– Спортиста генерације је Тијана Тодорчевић VIII3. 

16.2.1. Ученици носиоци Вукове дипломе, посебних диплома и похвала Школе 

Вукове дипломе 

 

VIII1 

1. Валентина Вукомановић 

2. Нађа Ђурасовић 

3. Сара Живановић 

4. Лука Ситарица 

5. Лука Топаловић 

6. Јана Тоскић 

VIII2 

1. Маша Јанковић 

2. Миљана Давидовић 

 VIII3 

1. Димитрије Аћимовић 

2. Милица Глишић 

3. Сташа Дамњановић 

4. Јана Јовановић 

5. Маша Јовановић 

Посебне дипломе 

        VIII1 

1. Валентина Вукомановић, српски језик, ликовна култура 

2. Нађа Ђурасовић, српски језик, ликовна култура, биологија 

3. Сара Живановић, биологија, српски језик, ликовна култура 

4. Лука Ситарица, ликовна култура 

5. Лука Топаловић, математика 

6. Јана Тоскић, физичко васпитање и ликовна култура 

7. Сара Савић, ликовна култура 

8. Кристина Ћосић, ликовна култура и биологија 

VIII2 

1. Маша Јанковић, српски језик, техничко и информатичко образовање 

2. Миљана Давидовић, српски језик 

3. Петар Обрадовић, техничко и информатичко образовање 

4. Димитрије Орестијевић, физичко васпитање 

VIII3 

1. Димитрије Аћимовић, физичко васпитање 

2. Милица Глишић, ликовна култура 

3. Сташа Дамњановић, физичко васпитање 

4. Јана Јовановић, техничко и информатичко образовање 
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5. Маша Јовановић, српски језик, математика, физика, хемија 

6. Дејан Давидовић, физичко васпитање 

7. Димитрије Милошевић, шпански језик 

8. Тијана Тодорчевић, немачки језик, физичко васпитање, ликовна култура 

9. Марија Пантелић, ликовна култура 

10. Марта Табаковић, ликовна култура 

Похвале Школе 

VIII1 

1. Лука Топаловић, математика, хемија, физика, српски језик 

2. Кристина Ћосић, хемија, српски језик, физичко васпитање 

3. Нађа Ђурасовић, хемија, физика, српски језик 

4. Сара Живановић, хемија, физика, српски језик 

5. Лука Ситарица, хемија, физика, српски језик, физичко васпитање 

6. Јана Тоскић, хемија, физика 

7. Тамара Живковић, ликовна култура 

8. Невена Маринковић, ликовна култура 

9. Марија Митровић, ликовна култура 

10. Ања Рафаиловић, ликовна култура 

11. Давид Степановић, биологија, српски језик, физичко васпитање 

12. Стефан Ћосић, биологија 

13. Валентина Вукомановић, физичко васпитање 

14. Огњен Гачић, физичко васпитање 

15. Марко Даниловић, физичко васпитање 

16. Тамара Живковић, физичко васпитање 

17. Ђорђе Живковић, физичко васпитање 

18. Филип Мишковић, физичко васпитање 

19. Тамара Петковић, физичко васпитање 

20. Сара Савић, физичко васпитање 

21. Алекса Суџум, физичко васпитање 

22. Стефан Тешић, физичко васпитање 

 

VIII2 

1. Маша Јанковић, физика, саобраћајна секција, српски језик, географија 

2. Димитрије Орестијевић, саобраћајна секција 

3. Валентина Благојевић, ликовна култура 

4. Миљана Давидовић, саобраћајна секција, српски језик 

5. Татјана Малетић, саобраћајна секција 

6. Марија Петровић, саобраћајна секција, српски језик, географија 

7. Анастасија Шабан, саобраћајна секција 

8. Оливера Филиповић, српски језик 

9. Марко Кнежевић, српски језик, географија 

10. Валентина Благојевић, српски језик 

11. Димитрије Милошевић, енглески језик 

12. Петар Обрадовић, саобраћајна секција 

13. Милош Давидовић, географија 

14. Матеја Марковић, географија 

15. Вукашин Секулић, географија 
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VIII3 

1. Маша Јовановић, математика, физика, географија 

2. Тијана Тодорчевић, немачки језик 

3. Димитрије Милошевић, шпански језик 

4. Јована Нинковић, ликовна култура 

5. Андријана Радић, ликовна култура, географија 

6. Иван Тимотијевић, ликовна култура, географија 

7. Јована Шутић, ликовна култура, географија 

8. Димитрије Аћимовић, географија 

9. Милица Глишић, географија 

10. Сташа Дамњановић, географија 

11. Јана Јовановић, географија 

12. Мина Смиљанић, географија 

13. Марта Табаковић, географија 

14. Константин Трифковић, географија 

16.2.2 О Ученику генерације школске 2018/2019. године 

 Ученица VIII3 разреда Основне школе „Нада Пурић”, Маша Јовановић, рођена је 

09. 10. 2004. године у Ваљеву, од оца Мирослава и мајке Весне Јовановић. Расла је и 

развијала се као весело и здраво дете, окружена љубављу и пажњом својих ближњих. 

Још као мала показивала је знаке борбености и упорности, као и различитих 

интересовања. Пре поласка у основну школу похађала је вртић „Звончић” и већ у 

шестој години је научила самостално да чита, пише и рачуна, а посебно је интересантно 

да у том узрасту није желела да учи дечје песмице, већ је писала своје.   

 Од пете године тренира карате и носилац је плавог појаса. Као такмичар Карате 

клуба ,,014 Ваљевоˮ освојила је око 60 медаља на државним првенствима, куповима и 

међународним такмичењима. Посебно је поносна на освојене медаље у појединачној и 

екипној конкуренцији на Првенству Србије (2012. године освојила је треће место 

појединачно и прво место екипно, 2013. године треће место појединачно и прво место 

екипно), на Првенству уже Србије (2013. године треће место појединачно и прво место 

екипно, 2015. године прво место појединачно), на Купу уже Србије (2011. године треће 

место екипно), на међународном такмичењу „Златни појасˮ у Чачку и др. За постигнуте 

спортске резултате 2015. године добила је спортску стипендију Града Ваљева, али због 

чињенице да је растом прерасла стандарде које треба да испуњава успешан каратиста, 

преоријентисала се на одбојку коју већ трећу годину тренира у ОК „Ваљево 014”. 

 Од шесте године  почела је да похађа часове енглеског језика у Школи страних 

језика „Лингва” Ваљево, тако да сада већ поседује све сертификате енглеског језика за 

свој узраст („startersˮ, „moversˮ и „flyersˮ) према стандарду „Cambridgeˮ. Од петог 

разреда у наведеној школи похађа и часове немачког језика. Очекује се да у току 2019. 

године добије сертификат FC знања енглеског језика, као и сертификат B1 знања 

немачког језика. 

 Тренирајући карате стекла је самопоуздање и ојачала вољу, што јој је омогућило 

да развије такмичарски дух и спремност да савлада сваку препреку, али и да несебично 

помогне другим особама. 

 Још код учитељице Новке Мосуровић Андрић показала је посебно интересовање 

за математику, када је у трећем разреду освојила прво место на Општинском 

такмичењу са максималних 100  бодова. Награде на математичким такмичењима су се 

низале редом, од чега је поносна на освојену: 
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 прву награду на Општинском такмичењу и прву награду на Окружном такмичењу у 

четвртом разреду; 

 прву награду на Општинском такмичењу и трећу награду на Окружном такмичењу 

у петом разреду; 

 другу награду на Општинском такмичењу и другу награду на Окружном такмичењу 

у шестом разреду и 

 другу награду на Општинском такмичењу и трећу награду на Окружном такмичењу 

у седмом разреду. 

 Од трећег разреда учествује на такмичењу „Кенгур без граница”, где је 2014. 

године и 2017. године освојила похвалу. Од петог разреда члан је школске математичке 

екипе која учествује на републичком такмичењу „Архимедес”, која је 2016. године и 

2018. године освојила трећу награду, односно 2017. године похвалу. Маша је 2016. 

године освојила другу награду  дописне математичке школе „Архимедес”. Школу 

менталне аритметике „Суан Пан” је завршила 2017. године. У шестом разреду 

представљала је школу на квизу за „Математички лист”, а у седмом разреду 

учествовала је на „Интеграл купу”. Године 2016. као представник школе је изабрана да 

похађа школу љубитеља рачунарства и програмирања коју је успешно завршила. 

 Жеља да сазна више и употпуни своја знања подстицала ју је да узме учешћа и 

на додатним часовима, а касније и такмичењима на којима је постизала значајне 

резултате, од којих треба поменути: 

 пети разред (биологија, пласирала се на Окружно такмичење; српски језик, трећа 

награда на Општинском такмичењу и учешће на Окружном такмичењу); 

 шести разред (физика, похвала на Општинском такмичењу и учешће на Окружном 

такмичењу; српски језик, учешће на Општинском такмичењу и пласман на Окружно 

такмичење; учешће на православном квизу); 

 седми разред (физика, трећа награда на Општинском такмичењу и похвала на 

Окружном такмичењу; хемија, трећа награда на Општинском такмичењу и трећа 

награда на Окружном такмичењу; учешће на православном квизу) и 

 осми разред (физика, трећа награда на Општинском такмичењу; учешће на 

Општинском такмичењу из немачког језика). 

 У септембру 2018. године боравила је у Истраживачкој станици „Петница”, где 

је у току 12 дана са децом из Србије и региона била полазник летње научне школе. 

Тврди да је то непроцењиво искуство за сваку младу особу, које ће употпунити својим 

учешћем у раду Истраживачке станице и у наредном периоду. Поред великих обавеза и 

напорног рада у току летње научне школе, стекла је велики број пријатеља са којима је 

у свакодневном контакту. 

 Од почетка основне школе активно је учествовала у раду руководства одељенске 

заједнице, где је долазила до изражаја њена пожртвованост и брига за све своје другове, 

чије је интересе правично и несебично заступала.  

 Слободно време проводи читајући књиге, гледајући филмове, слушајући музику 

и дружећи се са својим другарима. Воли да путује када јој се укаже прилика, пошто је и 

авантуристичког духа. Брижна је и нежна према свом љубимцу бишону Асји, од којег 

се не раздваја. 

 Маша је део „генерације којом ће се поносити цела нација”, како кажу почетни 

стихови песме генерације четвртака 2014/2015. објављене у листу „Наш глас” ученика 

Основне школе „Нада Пурић”.  
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17. Успех ученика у школској 2018/2019. години 

17.1. Успех на крају другог полугодишта – јун 2019. 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 65 - - - - - - - - - - - - 65 100 - - - - 

II 65 42 64,46 20 30,69 3 4,85 - - - - - - 65 100 - - - - 

III 65 44 67,46 16 24,94 5 7,6 - - - - - - 65 100 - - - - 

IV 68 27 39,72 30 44,2 11 16,1 - - - - - - 68 100 - - - - 

V 56 35 62,77 13 23 8 14,23 - - - - - - 56 100 - - - - 

VI 63 36 57,26 14 22,24 12 18,99 1 1,51 - - - - 63 100 - - - - 

VII 61 25 39,95 13 22,12 18 29,46 5 8,47 - - - - 61 100 - - - - 

VIII 75 30 39,15 28 37,38 16 22,18 1 1,28 - - - - 75 100 - - - - 

I –

VIII 
518 239 52,97 134 29,22 73 16,20 7 1,61 - - - - 518 100 - - - - 
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17.2. Успех на крају школске године – 31. августа 2019. године 

        

 

 

 

 

 

 

  

Р
аз

р
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С
в
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ч
ен
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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 65 - - - - - - - - - - - - 65 100 - - - - 

II 65 42 64,46 20 30,69 3 4,85 - - - - - - 65 100 - - - - 

III 65 44 67,46 16 24,94 5 7,6 - - - - - - 65 100 - - - - 

IV 68 27 39,72 30 44,2 11 16,07 - - - - - - 68 100 - - - - 

V 56 35 62,77 13 23 8 14,23 - - - - - - 56 100 - - - - 

VI 63 36 57,26 14 22,24 12 18,99 1 1,51 - - - - 63 100 - - - - 

VII 61 25 39,95 13 22,12 18 29,46 5 8,47 - - - - 61 100 - - - - 

VIII 75 30 39,15 28 37,38 16 22,18 1 1,28 - - - - 75 100 - - - - 

I –

VIII 
518 239 52,97 134 29,22 73 16,20 7 1,61 - - - - 518 100 - - - - 
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17.3. Успех ученика са посебним потребама на крају школске године – 31. августа 2019. 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 

недовољно

м 

Са две 

недовољне 
Неоцењен 

Због 

недовољног 

успеха 

Б

р. 
% 

Б

р. 
% 

Б

р. 
% Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

I 2 - - - - - - - - - - - - 2 100 - - - - 

II 2 1 50 1 50 - - - - - - - - 2 100 - - - - 

III 1 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 - - - - 

IV 5 1 20 - - 4 80 - - - - - - 5 100 - - - - 

V 1 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 - - - - 

VI 4 1 25 1 25 1 25 1 25 - - - - 4 100 - - - - 

VII 4 2 50 1 25 - - 1 25 - - - - 4 100 - - - - 

VII 4 1 25 1 25 1 25 1 25 - - - - 4 100 - - - - 

VIII 5 1 20 - - 4 80 - - - - - - 5 100 - - - - 

I–

VIII 
285 7 26, 92 6 23, 08 10 38, 46 3 11, 54 - - - - 28 100 - - - - 

     

 

                                                
5 Просек општег успеха израчунава се за ученике од II до VIII разреда (26 ученика). 
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17.4. Успех по разредима – средња оцена одељења 

 

 

Разред Средња оцена 

Први  

Други 4,56 

Трећи 4,57 

Четврти 4,22 

Пети 4,37 

Шести 4,20 

Седми 3,84 

Осми 4,11 

Просек 4,26 
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17.5. Успех на такмичења у школској 2018/2019. години 
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Учешће 25       72     12 7   15  

 

11 

 

150  

Пролаз 7       37     6 4   7 

 

 

 

6 4  

О
п

ш
т
и

н
ск

о
 

Учешће 7 9 10 1 1 7  34  
5+3 

екипе 

3 

екипе 
5 6 4 4 9 7 

 

1 

 

6  3 

Пролаз 3 2 3 - 1 1  10  - 
3 

екипе 
2 2 2 - 5 3 - 5  1 

1. награда 1 1 - - - -  -  3 3 2 - - - - - - 2  - 

2. награда 1 1 1 - 1 -  3  2 - 3 1 1 - - 2 - -  1 

3. награда 1 - 1 - - 1  5  2 - - 1 1 - 1 1 - 1  - 

Похвала - - - - - -  1  - - - - - - - - - 1  - 
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О
к

р
у
ж

н
о

 

Учешће 3 2 3 - 1 1  9  - 
3 

екипе 
2 2 1 - 5 3 - 4  1 

Пролаз - - - - - 1  1  - - 2 - - - - - - 1  - 

1. награда - - - - - -  1  - - 2 - - - - - - 1  - 

2. награда - 1 - - - -  1  - 1 - - - - - 1 - -  - 

3. награда 1 1 - - - 1  2  - 1 - - 1 - - - - -  1 

Похвала - - - - - -  3  - - - - - - 2 - - -  - 

Д
р

ж
а
в

н
о

 

Учешће - - - - - 1 5 (ек) 1 122 - - 2 - - - - - - 1 4 - 

1. награда - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. награда - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

3. награда - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Похвала - - - - - - 2 + ек 1 7 - - - - - - - - - - - - 
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18. ПРИЛОГ 
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