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Мисија школе 

 

Ми смо школа која пружа квалитетно образовање и васпитање у циљу развијања 

индивидуалних карактеристика свих ученика и давања једнаких шанси свима за 

успешну интеграцију у савремено друштво. Школа која негује и подржава даровите 

ученике, место где се негује љубав, хуманост, пријатељство, разумевање између 

наставника и ученика и међусобно поштовање, уз уважавање различитости. Отворени 

смо за сарадњу са свим интересним групама и институцијама у окружењу. 

 

 Визија школе  

 

Тежимо да постанемо савремена школа, која непрекидно унапређује квалитета 

образовно-васпитног рада коришћењем савремених облика и метода рада, која код 

ученика развија функционална знања и све међупредметне компетенције и која негује 

тимски рад. У наредном периоду радићемо и на побољшању маркетинга и промоције 

школе. Руководство школе ће се залагати за дугорочни педагошки развој школе и 

побољшање безбедносних услова свих ученика и наставника. 

 

 

О школи 

 

Основна школа “Десанка Максимовић” обухвата подручја три Месне заједнице Ново 

Насеље, Доња Грабовица и Горић. Школа тренутно броји 637 ученика, распоређених у 

25 одељења од првог до осмог разреда. Школу похађа око 80% ученика са градског 

подручја и око 20% ученика са сеоског подручја. Програмиране задатке школе 

остварује 45 радника. Место на коме се школа налази, део је града под називом Ново 

Насеље. Окружење школе је такво да представља насеље у којем доминирају 

породичне куће. Од културних институција у околини школе лоцирана је само једна 

новоизграђена црква са прелепим двориштем, тако да су ученици упућени на 

коришћење културних садржаја у центру града. Школа има релативно добру 

саобраћајну везу са центром града, захваљујући поласцима аутобуског градског 

саобраћаја и линијских таксија. Основна Школа “Десанка Максимовић” традиционално 

постиже запажене резултате из низа наставних области и ваннаставних активности, на 

бројним такмичењима различитог ранга од Општине до Републике. Школа остварује 

изузетну сарадњу са друштвеном средином,  како са Месним заједницама,  тако и са 

низом организација. 

 

Кадровски ресурси 

                                      

Директор: Ненад Михаиловић, професор 

 

Секретар: Бранка Павловић, правник 

 

Шеф рачуноводства: Вера Матић, административни радник 

 

Благајник: Милка Сандић, административни радник 

 

Стручни сарадници: Марија Савић, педагог 

   Данијела Обрадовић, психолог 

  Ивана Ђурђевић, библиотекар 
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Разредна настава 

Исаиловић Илија 1-1 

Новаковић Славица- замена Снежана Ћосић Суботић 1-2 

Лекић Нада 1-3 

Радосављевић Снежана 2-1 

Радуловић Сандра 2-2 

Ђуричковић Драгица 2-3 

Митрић Зорица 3-1 

Крунић Душица 3-2 

Милутиновић Биљана 3-3 

Гајић Драгица  4-1 

Гајић Миливој 4-2 

Исаиловић Стана 4-3 

Гошњић Јасмина 4-4 

Прерадовић Биљана, продужени боравак 

 

 

Предметна настава 

 

Марковић Биљана - српски језик 

Кривошија Марина - српски језик 

Асановић Драгана - српски језик 

 Обреновић  Марина - немачки језик 

Марковић Миланка - немачки језик 

Живковић Савић Милица - енглески језик 

Вилотић Блаженка - енглески језик 

Глушац Олга - енглески језик 

Ристановић Биљана - географија 

Mитровић Грана - географија 

Којић  Раде - историја 

Перић Саша - историја 

Младеновић Маја - биологија 

Ђурђевић Мирјана - биологија 

Исић Милош - математика 

Вукотић Јована - математика 

Маринковић Нађа - математика 

Крстић Гојко  - хемија 

Вићентијевић Зоран - ТО 

Арсенић Биљана - ТО 

Мандић Драган - ликовна култура 

Ранђеловић Миљана – музичка култура 

Симић Немања - физичко васпитање 

Јовановић Ерика - физичко васпитање 

Јовановић Снежана - информатика 

Спасојевић Здравко - верска настава 

Бојиновић Мија - верска настава 

Видић Слађана - физика 

Мутић Ксенија - ликовна култура 
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Помоћно и техничко особље 

 

Петровић Милена, помоћни радник 

Илић Милена, помоћни радник 

Ранковић Олга, помоћни радник 

Радосавњевић Милена, помоћни радник 

Богићевић Загорка, помоћни радник 

Mитровић Снежана, помоћни радник 

Срећковић Славица, помоћни радник  

Митровић Рада, помоћни радник 

Филиповић Татјана, помоћни радник  

Павловић Зоран, домар- ложач 

Ерић Милан, домар-ложач 

Ранисављевић Слободан, домар 

 

 

 

Бројно стање ученика по одељењима у шк. 2018/19. 
 

РАЗРЕД МУШКИХ ЖЕНСКИХ УКУПНО Одељенски старешина 

 

1.разред 

1. 17 10 27 Исаиловић Илија 

2. 18 10 28 Новаковић Славица-

замена Снежана Ћосић 

Суботић 

3. 17 11 28 Лекић Надежда 

Укупно 1. разред 52 31 83  

 

2.разред 

1. 15 9 24 Радосављевић Снежана 

2. 16 9 25 Радуловић Сандра 

3. 15 10 25 Ђуричковић Драгица 

Укупно 2. разред 46 28 74  

 

3.разред 

1. 15 9 24 Митрић Зорица 

2. 17 10 27 Крунић Душица 

3. 13 12 25 Милутиновић Биљана 

Укупно 3. разред 45 31 76  

 

4.разред 

1. 11 11 22 Гајић Драгица 
2. 9 14 23 Гајић Миливој 
3. 12 11 23 Исаиловић Стана 

4. 9 12 21 Гошњић Јасмина 

Укупно 4. разред 41 48 89  

Укупно 1.-4. разред 184 138 322  

 

5. разред 

1. 14 13 27 Марковић Биљана 

2. 15 12 27 Асановић Драгана 

3. 18 10 28 Исић Милош 

Укупно 5. разред 47 35 82  

 

6. разред 

1. 15 11 26 Марковић Миланка 

2. 8 14 22 Кривошија Марина 

3. 12 13 25 Вићентијевић Зоран 

Укупно 6. разред 35 38 73  
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7. разред 

1. 11 11 22 Младеновић Маја 

2. 15 13 28 Митровић Грана 

3. 12 11 23 Голоскоковић Славица 

Укупно 7. разред 38 35 73   

 

8. разред 

1. 16 14 30 Јовановић Ерика 
2. 18 11 29 Којић Раде 
3. 12 16 28 Јовановић Снежана 

Укупно 8. разред 46 41 87  

Укупно 5.-8. разред 

 
166 149 315  

Укупно 1.-4. разред 

 

184 138 322  

Укупно 1. до 8. разред 

 

350 287 637  

 

 Август 
 

30.август –Одржана седница Наставничког већа 

 

31. август Уприличен је свечани пријем ученика I разреда. Приредбу за своје најмлађе 

другаре припремили су ученици II разреда и њихове учитељице Снежана 

Радосављевић, Сандра Радуловић и Драгица Ђуричковић. 
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Септембар 
 

 

 

7.септембар –.Психолог школе, Данијела Обрадовић одржала предавање на тему 

„Адаптација ученика 1. разреда на школу“. 

 

8.септембар - На међународном турниру у рвању слободним стилом, које је одржано 8. 

09. 2018. у словачком граду Приевидза, ученици наше школе који су чланови рвачког 

клуба Младост, остварили су изузетне резултате. Урош Којић ученик V-3 освојио је 

златну медаљу, док је ученик Филип Крстивојевић ученик VII-2 освојио бронзану 

медаљу. У екипном делу такмичења Урош Којић ученик V-3 је освојио прво место, а 

Огњен Пешић ученик V-1 и Огњен Станојевић ученик V-2 су освојили друго место. На 

такмичењу је учествовао и ученик VIII-1, Лука Павловић, али је и поред добрих борби 

које је приказао остао без медаље. Ученици су на турниру били у пратњи наставника 

историје Рада Којића. 

 

 
 
10.септембар – У оквиру пројекта Безбедност деце у саобраћају припадници 

саобраћајне полиције реализовали су едукативну радионицу Деца у саобраћају са 

ученицима првог разреда у оквиру које је извршена демонтрација кретања улицом и 

прелазак преко пешачког прелаза. 

 

 

14.септембар – Одржана седница Наставничког већа  

 

http://osdesankava.edu.rs/wp-content/uploads/2018/09/rade.jpg
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16.септембар - Проф. Маја Младеновић и чланови биолошка секција обележили су 

Међународни дан озонског омотача . 

 

24.септембар- Педагошко психолошка служба одржала едукативну радионицу 

„Методе и технике ефикасног и рационалног учења“. 

 

26.септембар - Европски дан језика традиционално је обележен и ове школске године 

активностима на тему Правилно и неправилно у учењу матерњег и страних језика. У 

холу школе изложени су ученички радови (постери и панои) на задату тему и 

одговарајуће видео презентације (енглески језик; српски језик – Негујмо српски језик). 

 

27.септембар -Свечано отварање реновиране фискултурне сале. Салу је обновила 

компанија Sport Vision уз подршку Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја у оквиру пројекта “Визија здраве будућности“, а са слоганом “Нове сале за 

вежбаче мале“. 

 

 
 
28.септембар- „Подстицање емпатије и прихватања различитости“ – психолошка 

радионица 

 

 

Октобар 
 

1.-7. октобра - Поводом дечије недеље у нашој школи су предвиђене следеће 

активности: 
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Понедељак 01. 10 . – ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ 

Уторак 02. 10. – МАСКЕНБАЛ 

Среда 03. 10.  – ВАШАР 

Четвртак 04. 10. – СПОРТСКИ ДАН 

Петак 05. 10.  – ПОКЛОН ТАЈНОМ ДРУГУ 

 

 

 

http://osdesankava.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/decija-nedelja.jpg
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3.октобар - Израда накита Тим за предузетништво 

 

  

 
 
4.октобар- „Самопоуздање и стрес“ -психолошка радионица у оквиру активности 

превенције наркоманије у школама 

 

6.октобар - Михаило Петровић Алас 150 година од рођења Српска академија наука и 

уметности и математичари Србије 

 

6.-21.октобра - Европска недеља програмирања - ученици петог, седмог и осмог 

разреда, наставници Биљана Арсенић, Зоран Вићентијевић, Снежана Јовановић, 

професори и ученици Техничке школе одржали јавни час:“ Примена напредног 

софтвера кроз вршњачку едукацију“ 
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9.октобар -Безбедност деце на интернету“"iRevolucija edukacija, Град Ваљево 

 

16. октобар -Светски дан хране Изложбе ученика од 1. до 4. Разреда 

                      - Учење није баук Педагог, ученици петог разреда 

 

29.октобар   - Учешће у истраживању о правилној исхрани ученика – анкетирање - 

Завод за јавно здравље 

 

 

Новембар 
 

8.новембар- Трибину за наставно особље реализовале су Јелена Петровић, 

инспектор малолетничке деликвенције и Мила Максимовић, заменик Вишег 

јавног тужиоца. 

Трибину за ученике реализовале су  Данијела Обрадовић, психолог и 

Снежана Јовановић, наставник информатике. 
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12. новембар -  Ученици 4-1 и учитељица Драгица Гајић су кроз пројектну наставу 

реализовали тематски дан „Лепа је моја земља Србија“.  

 

 
 
13.новембар - Сећања на стогодишњицу Првог светског рата Епархија ваљевска 

 

14.новембар - Одржана седница Наставничког већа 

 

-Анализа резултата завршног испита на крају шк. 2017/18. 

 

24-25.новембар - Семинар: Даровитост у предшколској установи и школи , одржан за 

наставнике и стручне сараднике. 

 

27.новембар Електронски дневник и рад у едневнику, обука за наставнике и стручне 

сараднике 
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Децембар 
 

7.децембар - Припадници ПУ Ваљево су ученицима шестог и четвртог разреда 

одржали предавање на тему „Полиција у служби грађана“ и „Насиље као негативна 

друштвена појава“, а ученицима првог разреда предавање на тему „Шта ради полиција 

и заједно против насиља“.  

 

 
 
10.децембар – Ученици млађих разреда учествује у програму „Растимо здраво“ у 

оквиру којег уче о правилној исхрани и значају физичке активности. Уз здраву храну 

они вежбају сваки дан и причају о здравим навикама и хигијени. Здрав доручак  су 

спремали ученици 3-1 са учитељицом, Зорицом Митрић. 

 

13.децембар 

 

 
 
Покрајински секретаријат за здравство припремио је 32 кратка ТВ формата, 2 ТВ спота 

и 8 анимираних филмова едукативног садржаја погодних за презентовање ученицима и 

њиховим родитељима о појединим појавним облицима болести зависности. 
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16.децембар - Тематски дан „Растимо здраво“ ученици 4-1 са учитељицом Драгицом 

Гајић су реализовали кроз пројектну наставу. 

 

17. децембар  Одржана седница Наставничког већа 

 

21.децембар- У  библиотеци школе психолог Данијела Обрадовић спровела је 

едукацију вршњачких едукатора за реализацију едукације на тему „Вршњачког 

насиља“. 
 

  
 
21.децембар - Позоришна представа: Деда Мраз у економској кризи у реализацији 

Центар за културу Ваљево. 

 

22.децембар - У нашој школи је реализован једнодневни семинар за наставнике на 

тему ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА. 

 

   
 
25.децембар – Одржана седница Наставничког већа 

 

28.децембар - Данас је испричана лепа „Новогодишња прича“ о сложности, хуманости 

и заједништву ученика од првог до осмог разреда. Кроз иницијативу предузетничког 

тима наше школе, старији разреди су правили новогодишње совице и украсе, а млађи 

разреди новогодишње честитке и продавали их. 
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 31.децембар-  Хуманитарна акција: Наше мало неком значи пуно, вероучитељ Мија 

Бојиновић , наставници и ученици су за сиромашну децу правили новогодишње 

пакетиће. 

 
 

Јануар 
 

21.јануар- Праћење школског успеха и вршњачких односа у одељењу – групни рад 

22.јануар- „Превенција вршњачког насиља“ - едукативна радионица уз помоћ 

вршњачких едукатора Ученичког парламента   

 

   
 

24. јануар - Одржана седница Наставничког већа 

 

27.јануар - Школска слава Свети Сава, ученици и наставници припремили приредбу и 

заједно са гостима, присуствују резању славског колача. 

Ове године посебну част нашој школи указао је својим посетом Његово 

Преосвештенство Епископ Ваљевски Господин Милутин. 

 

 

 
31.јануар – Одржана седница Наставничког већа 

 

 

Фебруар 
 

21. фебруар – Обележен  Међународни дан матерњег језика, наставница енглеског 

језика,библиотекар и ученици уредили школски пано. 

 

27.фебруар- Одржана седница Наставничког веће  

http://osdesankava.edu.rs/wp-content/uploads/2019/01/1.jpg
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Март 
 

1.март - У школској библиотеци одржан семинар: Прати,процени и објективно оцени, 

за наставнике и стручне сараднике 

 

 1.марта – У холу школе одржан јавни час на тему: Примењено програмирање у 

роботици кроз вршњачку едукацију. 

 

   
 

5.март- „Пронађи прави пут“ - професионална оријентација реализована презентација 

Ваљевске гимназије. 

 

 

 
 
5. и 6. марта - Наша школа се нашла на списку 300 ОСНОВНИХ ШКОЛА чијих је 10 

запослених који представљају Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва похађао обуку од јавног интереса : Програм стручног усавршавања – 

обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника 

и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама 

 

8.март-  Ученици млађих разреда у холу школе извели приредбу поводом Дан жена . 

 

12.март – За ученике шестог разреда представници Црвеног крст одржали предавање 

на тему: Здрави стилови живота.  
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17.март - Општинско такмичење из српског језика  одржано је у нашој школи. 

 

  
 
 
20.март – Одржана седница Наставничког већа  

 

20. март - Презентација Техничке школе Ваљево за заинтересоване ученике 8. разреда. 

 

 

 
 
22.март - Поводом Светског дан воде актив биологије и ученици еколошка секције 

припремили презентацију. 

 

26.март - Презентација групе за информационе технологије Друштва истраживача 

 

27.март - Предавање на тему: Превенција туберкулозе, одрзали представници Јавног 

здравља за ученике старијих разреда. 
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28. март - Презентација Медицинске школе Ваљево за заинтересоване ученике осмог 

разреда. 

 
 
28.март - Учешће деце у саобраћају Предавање ученицама првог разреда, ПУ Ваљево 

 
 
 

2. април - Ученици II-2 и III-3 са учитењицама Сандром  Радуловић и Биљана 

Милутиновић су присуствовали представи „Награда“ у Матичној 

библиотеци “ Љубомир Ненадовић“, а поводом Светског дан књиге за децу. 

 

Ученици су  уживали гледајући представу, а након тога су посетили парк 

Пећину. 
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3.април - Квиз из веронауке Ученици основних школа у Ваљеву, Епархија ваљевска 

 

4.април – Одржана седница Наставничког већа 

 

5.април – „Пронађи прави пут“ -професионална оријентација – 

 

10.април - Презентација Пољопривредне школе, Ваљево 

 

  
 

15.април -  Предузетнички тим наше школе започиње реализацију пројекта „Руке 

здружи – уживање пружи“ 

 

  
 
17. април - Предавање: Mогућности развијања мотивацијe за учење: перспектива 

наставника и ученика 

 – Одржана седница Наставничког већа 

 

18.април - Радионице за ученике, трибина за родитеље и наставнике „Безбедност деце 

на интернету“ 
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22.април - У порти наше Цркве око 300 ученика млађих разреда, поштујући традицију 

у сусрет Васкрсу, украшавали васкршња јаја. Ученици  су са великом радошћу шарали 

јаја, бојили их, певушили и радовали се.  Цркву Сетог Георгија посетио је и Његово 

Преосвештенство Епископ Ваљевски Господин Милутин, који је благословио децу, а и 

сам узео учешће у акцији. Посебну захвалност дугујемо Канцеларији за верску наставу 

на челу са оцем Далибором Чкојићем који је највише заслужан што се ова акција 

реализовала и који је свако дете даривао крстићем. Деца су отишла задовољна, пуна 

лепих утисака са питањем када ћемо поново имати овакву акцију. Офарбано је 750 јаја. 
 

 
 

  
 
23.април - Презентација Економске школе, Ваљево за заинтересоване ученике осмог 

разреда  
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Мај 
 

 

2.мај -  Мађионичар Ученици 1.-4. разреда  

 

10.мај - Ученици шестог разреда наше школе су са својом наставницом музичке 

културе, Миљаном Гајић на занимљив начин обрадили тему „Моцарт – чудо од 

детета“.Овај двочас је и комисија конкурса „Дигитални час“ проценила, у 

конкуренцији од 359 радова, као један од најбољих и наградила другом наградом.  

 

13.мај – Одржана седница Наставничког већа 

 

16.мај  - Дан школи- Ученици заједно са учитељима и наставницима, припремили 

пригодан програм у којем су показали своје таленте, интересовања, рад и труд 

.Директор школе, Ненад Михаиловић, је уручио дипломе најуспешнијим ученицима, 

који су доказали да знање и успех нису недостижни. Поред ученика награђени су и 

сарадници. 

 

    
 

   
 
22. мај - Безбедност деце у пожарима и заштита од пожара 

 

            – Одржана седница Наставничког већа 

 

24. мај - Пубертет и промене у пубертету 

 

31.мај – Одржана седница Наставничког већа 
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Јун 
 

10.јун - Данас су  ученици и млађих и старијих разреда, у свом ђачком кутку  уживали, 

у резултатима сопственог рада али  у овом дивном окружењу уживали су и наставници. 
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Радило се скоро два месеца интензивно уз активно учешће ученика  под надзором 

координатора.  

Урађене су 4 клупе, сто, 4 жардињере и 5 кућица за птице. 

 

   

 
 
14.јун– Одржана седница Наставничког већа. Између осталог на седници је изабран и 

ђак генерације а то је ове школске године Марија Урошевић, ученица 8-1. 

 

 

 
 
 
27.јун–  Одржана седница Наставничког већа 

 

27.јун -  У Центру за културу приређен пријем за 114 вуковаца и 20 ђака генерације 

ваљевских основних и средњих школа.  
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Вуковци су од Града на поклон добили пропуснице за петничке базене.   

 

 
 
29. јун – Слово љубави – лист ученика ОШ“ Д.Максимовић“ садржи радове ученика и 

актуелна догађања у школи. 

 

Август 
 

19.август– Одржана седница Наставничког већа 

 

28.август– Одржана седница Наставничког већа 

 

Летопис водила 

Сандра Радуловић 

 
 


