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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 655 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 63 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. 

 



3 

 

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 
 

Разредна настава 

Радосављевић Снежана 1-1 

Радуловић Сандра 1-2 

Ђуричковић Драгица 1-3 

Митрић Зорица 2-1 

Крунић Душица 2-2 

Милутиновић Биљана 2-3 

Гајић Драгица  3-1 

Гајић Миливој 3-2 

Исаиловић Стана 3-3 

Гошњић Јасмина 3-4 

Исаиловић Илија 4-1 

Новаковић Славица 4-2 

Лекић Нада 4-3 

Прерадовић Биљана, продужени боравак 
 

Предметна настава 

Марковић Биљана - српски језик 

Кривошија Марина - српски језик 

Асановић Драгана - српски језик 

Aна Николић – 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 

Ђуковић Матић Светлана- историја 

Младеновић Маја - биологија 

Ђурђевић Мирјана – биологија 

Ристић Маријана- биологија 

Маринковић Нађа- математика 

Исић Милош - математика 

Арсеновић Наташа- математика 
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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 

Лукић Голоскоковић Славица- физичко васпитање 

Новаковић Андријана- физичко васпитање 

Јовановић Снежана - информатика 

Спасојевић Здравко - верска настава 

Бојиновић Мија - верска настава 

Видић Слађана - физика 

Мутић Ксенија - ликовна култура 

 

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 

 

Бројно стање ученика по одељењима у шк. 2017/18. 
 

РАЗРЕД МУШКИХ ЖЕНСКИХ УКУПНО Одељенски старешина 

 

1.разред 

1. 16 9 25 Радосављевић Снежана 
2. 15 8 23 Радуловић Сандра 
3. 14 10 24 Ђуричковић Драгица 

Укупно 1. разред 45 27 72  

 

2.разред 

1. 15 9 24 Митрић Зорица 

2. 17 10 27 Крунић Душица 

3. 13 11 24 Милутиновић Биљана 

Укупно 2. разред 45 30 75  

 

3.разред 

1. 11 10 21 Гајић Драгица  

2. 9 14 23 Гајић Миливој 

3. 12 11 23 Исаиловић Стана 

4. 9 12 21 Гошњић Јасмина 

Укупно 3. разред 41 47 88  

 

4.разред 

1. 14 12 26 Исаиловић Илија 

2. 15 12 27 Новаковић Славица 

3. 16 10 26 Лекић Надежда 

Укупно 4. разред 45 34 79  

Укупно 1.-4. разред 175 139 314  
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5. разред 

1. 15 11 26 Марковић Миланка 

2. 8 14 22 Кривошија Марина 

3. 12 13 25 Вићентијевић Зоран 

Укупно 5. разред 35 38 73  

 

6. разред 

1. 10 13 23 Милошевић Ивана 

2. 14 13 27 Митровић Грана 

3. 12 11 23 Голоскоковић Славица 

Укупно 6. разред 36 37 73  

 

7. разред 

1. 15 14 29 Јовановић Ерика 
2. 19 11 30 Којић Раде 
3. 12 16 28 Пецикоза Ивана 

Укупно 7. разред 46 41 87   

 

8. разред 

1. 16 11 27 Маринковић Нађа 

2. 17 12 29 Марковић Биљана 

3. 14 11 25 Исић Милош 

 4. 16 11 27 Асановић Драгана 

Укупно 8. разред 63 45 108  

Укупно 5.-8. разред 

 
180 161 341  

Укупно 1.-4. разред 

 

175 139 314  

Укупно 1. до 8. разред 

 

355 300 655  

 

 Август 
 

31.aвгуст - Одржана седница Наставничког већа у 11часова 

Дневни ред:  

1. Верификација резултата поправних испита на крају шк. 2016/17. године 

2. Верификација општег успеха ученика на крају шк. 2016/17. године 

3. Нови Правилници за шк. 2016/17. годину 

4. Анекс Школског програма за 2017/18. годину 

5. Подршка за наставак реализације пројекта „Покренимо нашу децу“ 

6. Усвајање Годишњег извештаја о раду школе 2016/17. године 

7. Разно 

 

 

 

31. август - Сваког септембра са радошћу дочекујемо нову генерацију првака. 

Припремили смо свечани пријем и представу у њихову част. Будућим првацима 

добродошлицу и срећан почетак пожелео је директор школе Ненад Михаиловић. 

Представу су извели ученици сада већ другог разреда уз помоћ својих учитељица. 

Атмосфера је била пуна узбуђења и ишчекивања. Након програма будући ђаци прваци 

су упознали своје учитељице и заједно са њима отишли на њихов први час.  
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С р е ћ а н     п о ч е т а к     п р в а ц и ! 
 

 

 

Септембар 
 

 

15.септембар – Одржана седница Наставничког већа у 13 часова на којој је усвојен 

Годишњи план рада школе за шк.2017/18. годину, као и распоред часова, распоред 

дежурстава наставника, распоред писмених и контролних вежби за прво полугодиште, 

верификација ИОП-а, евиденција насилног понашања ученика по нивоима насиља. 

 

 

 

17.септембар – Планинарски савез Србије, уз подршку Министарства омладине и 

спорта, наставило је реализацију пројекта „Пешачење и планинарење“ започетог 2014. 

године, па је и ове године, 16.09. одржан „Дан пешачења“ у свим градовима Србије.  

У нашем граду, ова акција одржана је трећи пут. Учесници манифестације могли су да 

одаберу једну од три стазе, и то: стаза љубави. стаза среће и стаза здравља. 

У овој манифестацији учешће су узели и ученици одељења VII3 наше школе у пратњи 

одељенског старешине Иване Пецикозе. 
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28.септембар - ОШ „Десанка Максимовић“ је ове године школа домаћин у којој ће у 

понедељак, 2. октобра у 11 часова бити свечано отворена Дечја недеља, а слоган 

манифестације је „Градимо мостове међу генерацијама – за радост сваког детета“ 
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Октобар 
 

1. октобра – Градимо мостове међу генерацијама 

 

 Манифестација Дечја недеља се одржава сваке године у месецу октобру, са циљем 

скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у 

породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим 

условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 

Наша школа има ту част да је ове године школа домаћин Дечје недеље, коју је 

 званично отворио Дејан Богојевић, члан Градског већа и председник Организационог 

одбора ове манифестације, а школи поклонио дигитални фотоапарат и штампач. 

 

    

   

 

18.октобар  

Одржана седница Наставничког већа у 13 часова на чијем дневном реду је била 

организација дежурства наставника и обавезе разредног старешине. 
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24.октобар - Грех и покајање 

 

У емисији „Кад анђели проговоре“ тему греха и покајања расветлиле су ученице 

Основне школе „Десанка Максимовић“: Јелена Радојевић, Бојана Ђедовић, Аница 

Петровић, Анастасија Павловић, Аника Јаковљевић, Ивана Ђуричић и Јана Којић. 

 

 
 
24.октобар - Шаљемо писмо:  

 

Како правилно написати и послати право (не електронско) писмо - ученици 2-1 на часу 

српског језика 
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24.октобар  - Code week  
 

Наша школа је и ове године учествовала у Европској недељи програмирања, односно 

кодирања, која је реализована од 9. до 20. октобра 2017. године. 

 

У реализацији ове манифестације учествовали су ученици петог, седмог и осмог 

разреда, наставници Биљана Арсенић, Зоран Вићентијевић, Ивана Пецикоза и Снежана 

Јовановић. Једној од радионица присуствовала је и Миланка Марковић, одељењски 

старешина одељења 5-1. 

 

 
 

Новембар 
 

8.новембар – Одржана седница Наставничког већа у 13 часова и 45 минута, на којој је 

анализирана реализација наставног плана и програма у разредној и предметној настави 

на крају I класификационог периода шк. 2017/18. године, општег успеха ученика, 

владање ученика и доношење одлука о изрицању васпитно-дисциплинских мера. 

 

 

 

13.новембар - Apхипастирска грамата за ОШ „ Десанка Максимовић“ 

Основној школи „Десанка Максимовић“ додељена је Архипастирска грамата за труд и 

рад наставника на пољу образовања и васпитања, за изузетну подршку верској настави 

и сарадњу са Црквом. У име Његовог Преосвештенства Епископа ваљевског Г. 

Милутина, грамату је директору школе Ненаду Михајловићу уручио архијерејски 

заменик протонамесник Филип Јаковљевић, у присуству свештеника Далибора 

Чкојића, секретара за верску наставу, наставника, ђака и драгих гостију. У својој 
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беседи отац Филип Јаковљевић поздравио је ђаке и њихове наставнике. Он је позвао 

ђаке на још већи труд ка стицању знања, а посебно на труд на путу ка Богу. 

 

 
 
 
15. новембар -  Радионица калиграфије 

 

Ученици су имали прилику да виде како се некада писало, који су се материјалили 

користили за писање и како су изгледала слова. Радионицу калиграфије са 

заинтересованим ученицима наше школе реализовали су  Дарен Миливојевић,  

вероучитељ Мија Бојиновићи наставница српског језика Драгана Асановић. 

 

 
 

 
21.новембар - Обука за вршњачку едукацију на тему „Превенција ризичних 

понашања- избор здравих стилова живота“ 

Ученици петог и шестог разреда наше школе, као и представници Ученичког 

парламента и Савета родитеља, заједно са психологом школе Данијелом Обрадовић, 

похађали су обуку за вршњачку едукацију на тему “Превенција ризичних понашања-

избор здравих стилова живота“ у Дому здравља Ваљево, 20.11.2017. године. 
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Обуку су водили представници патронажне службе, развојног саветовалишта, Завода 

за јавно здравље и Црвеног крста, као и вршњачки едукатори Ваљевске гимназије, 

Медицинске и Пољопривредне школе. 

 

     
 

 

28.новембар – Одржана седница Наставничког већа на којој се дискутовало о предлогу 

мера у спречавању злостављања и занемаривања у ОШ ''Десанка Максимовић''. 

 

Децембар 
 

5.децембар – Грејање на биомасу 

Од ове школске године наша школа је прешла на нови систем грејања –  биомасу. 

Биомаса је чврсто гориво биолошког порекла и спада у обновљиве изворе енергије, а 

може бити у различитим облицима (дрво, сечка, брикети, пиљевина…). 
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11.децембар – Одржана седница Наставничког већа у 13 часова на којој је донета 

одлука о учешћу у пројекту ЕС Дневник и редовна противпожарна обука. 

 
 

12.децембар – Hour of Code 2017. 

На позив Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја наша школа је и ове  

године подржала светску манифестацију под називом „Час програмирања“ (енг. „Hour 

of Code“) која помаже да ученици почну да уче програмирање у децембру месецу сваке 

године. 

У нашој школи са великим задовољством кодирањем се ових дана бавило око 200 

ученика петог, седмог и осмог разреда.За све ученике који су савладали квизове у Сату 

програмирања омогућена је додела сертификата, као потврда успешности и признање 

за учешће у догађају. 

 

 
 
13.децембар – Oснаживање наставника за васпитни рад 

У оквиру стручног усавршавања у недељу 10. децембра 2017. одржан је семинар са 

темом “Оснаживање наставника за васпитни рад“. Семинару је присуствовало 

тридесетак наставника наше школе, психолог, педагог и библиотекар. 

 

Општи циљ програма је повећање компетенције наставника за превенцију и решавање 

васпитних проблема у складу са  ЗОСОВ. 
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14. децембрар Креативна радионица ученика, родитеља и учитељице 

Одељењска заједница III-4 прославила је улаз у Нову годину 14. децембра 

2017. године. Позитивном енергијом, тимским радом и љубављу према деци, 

празник je обележен  дружењем и креативном радионицом ђака, родитеља и 

учитељице. Родитељи су показали изузетну креативност у прављењу 

новогодишњих честитки, ученици свој раскошни таленат и непресушну 

машту, а да би Нова година била слатка бар као и претходна, учитељица 

Јасмина Гошњић, је своју креативност исказала кроз прављење 

новогодишњих посластица. 

     
 

 

15.децембар - Основе безбедности деце 

У оквиру програма Основe безбедности деце ових дана ученицима четвртог и шестог 

разреда одржана су предавања са темама: Безбедност деце у саобраћају, Полиција у 

служби грађана и Насиље као негативна друштвена појава. Предавања су одржали 

припадници МУП-а, а један од предавача је  Јелена Филиповић, која је школски 

полицајац задужена за нашу школу. 

Циљ програма Основe безбедности деце је стицање нових и унапређење постојећих 

знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика и да свако дете 

које прође кроз овај програм буде безбедније и сигурније. 

 

     
 
16.децембар – Ученицима су прослеђени линкови за бесплатну онлајн обуку из 

области математике и програмирања чији је организатор Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја и „Центар за младе таленте” Нови Сад  
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27.децембар – Сјајна победа одбојкашица 

У спортском духу одиграна је одбојкашка утакмица између ученица наше школе и 

екипе у чијем саставу су били  директор школе, учитељ, наставнице, школски 

полицајац и тетка једне ученице.  Ученице су сјајно играле и победиле у сва три сета 

што се и очекивало због бројних предности: доста чланова одбојкашке екипе, 

увежбаност и кондиција јер редовно тренирају, публика коју су чинили ученици и 

ватрено навијали за своје другарице, а изнад свега младост. За разлику од ученица 

наставници су једва саставили екипу од шест најхрабријих међу којима је било и оних 

који су само имали добру вољу за игру. 

 

 
 

28.децембар – Новогодишњи и божићни пакетићи  

Акција са слоганом “Наше мало неком значи много“, је почела у новембру, а одазвао 

се велики број ученика. Ученици су вредно доносили играчке, слаткише, књиге и 

новац, свако према својим могућностима, како би обрадовали своје другаре. 

 

   
 

 

Јануар 
 

15.јануар - Обука наставника за решавање дисциплинских приблема у настави 

У оквиру стручног усавршавања у суботу 13. јануара и недељу 14.јануара2018. године, 

одржан је семинар са темом “Обука наставника за решавање дисциплинских проблема 
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у настави“. Семинару је присуствовало тридесетак наставника наше школе, психолог, 

педагог и библиотекар. 

 

   
 

25.jaнуар – Одржана седница Наставничког већа у 13 часова на чијем дневном реду је 

била организација прославе Светог Саве, извештај о резултатима истраживања и 

присуству вршњачког насиља у школи и едукованости ученика за заштиту од насиља,  

планирање родитељских састанака за полугодиште 2017/18. године, ванредено 

дежурство. 

 

27.јануар - Школска слава Свети Сава 

Ученици и наставници су припремили приредбу и заједно са гостима, присуствовали 

резању славског колача. Домаћин славе била је наставница информатике Снежана 

Јовановић, а следеће године домаћин славе биће наставница немачког језика Миланка 

Марковић. 
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31.јануар – Одржана седница Наставничког већа на којој је верификована реализација 

наставног плана и програма за прво полугодиште 2017/18. године, разматран општи 

успех ученика, разматратрано владања ученика, анализиран и верификован Извештаја 

о раду директора школе, Извештај о раду школе, евалуација ИОП-а. Анализиран и 

верификован је и Извештај тима за самовредновање рада школе (кључна област 

Ресурси) 

Фебруар 
 

7. фебруар – Часопис  

Објављен је четврти број часописа ученика ОШ „ Десанка Максимовић“ под називом 

Слово љубави назван по песми Десанке Максимовић. 

 

 
 

14.фебруар – На сајту школе и на огласној табли је објављен Календар такмичења 

у школској 2017/2018. Години 

 

27. фебруар – Школско такмичење из српског језика у школској 2017/2018. години 

Дана 27. 02. 2018. године са почетком у 12,30 часова одржано је Школско такмичење 

из српског језика 

Март 
.  

 
8.март - Посета Ваљевске гимназије 

У нашој школи 8.03.2018. одржана је презентација Ваљевске гимназије којој су 

присуствовали ученици заинтересовани за упис ове средње школе. Угостили смо 

психолога Ваљевске гимназије Гордану Аврамовић, професора немачког језика Ивану 
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Веселиновић, као и бившег нашег ученика, а садашњег ученика Ваевске гимнаѕије 

Давида Јанковић. 

 

     
 
20.март – Објављени резултати  Општинског такмичења из биологије, историје, 

ТИО) 
Биологија: Ученице 5. Разреда, Тијана Дражић, Мина Симић и Нађа 

Мијаиловић освојиле су друго место. Од ученика 6. разреда, Аница Петровић је 

освојила 2. Место, а Лука Симеуновић и Дуња Савић 3. место. Ученице 7. 

разреда, Емилија Јаковљевић и Софија Тофилоски су  освојиле 2. место, а 

Јована Петровић 3. место. Немања Терзић, ученик 8. разреда освојио је 2. место. 

 

Историја: Треће место освојили су Тијана Дражић ученица 5. разреда, Аница 

Петровић ученица 6. разреда  и Немања Терзић ученик 8. разреда. 

 

ТИО: Ученица 5. разреда Тијана Дражић освојила је прво место, а Андреа 

Алексић и Мина Симић друго место. Ученица 6. разреда Аница Петровић 

освојила је прво место. 

 

24.март -  Општинско такмичење из српског језика 

Наша школа је била домаћин општинског такмичења из српског језика које је одржано 

24. марта 2018.  по предвиђеној сатници. 

Пријављено је 164 ученика, а на такмичење је изашло 156 ученика, и то: 50 ученика 

петог разреда, 54 ученика шестог разреда, 32 ученика седмог разреда и 20 ученика 

осмог разреда. На такмичење нису изашла 4 ученика петог разреда, два ученика седмог 

разреда и два ученика осмог разреда. 
Нађа Мијаиловић  ученица 5. разреда освојила је друго место. Лука Симеуновић 

ученик 6. разреда прво место, Аница Петровић ученица 6. Разреда друго место. Марија 

Урошевић ученица 7. Разреда освојила је друго место. 
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27.март – Правилно понашање- Безбедно! 

У оквиру акције „Правилно је безбедно“, ученицима млађих разреда је представљена 

мултимедијална презентацију и одржано едукативно предавање о безбедности на 

путним прелазима и у пружном појасу, са циљем превенције несрећа у саобраћају. 

 

Циљ мултимедијалне презентације, која је намењена ученицима од 1. до 4. разреда 

основне школе, је да се деца кроз интерактивну комуникацију, упознају са основним 

правилима безбедног и правилног понашања у близини пруге и на путним прелазима. 

 

Април 
 

3. април – Резултати окружног такмичења из математике 

Објављени су резултати општинског такмичења из математике, а ученица шестог 

разреда Аница Петровић освојила је 2. место, а похвале су добили Марко Ристић и 

Милица Живановић ученици  четвртог разреда и Андреа Алексић, Тијана Дражић и 

Мина Симић ученице шестог разреда. 

11.април – Одржана седница Наставничког већа на којој је анализирана реализација 

образовно- васпитних задатака на крају трећег класификационог периода школске 

2017/18. године, анализа успеха ученика, анализа владања ученика, анализа резултата 

ученика наше школе на школским, општинским и окружним такмичењума, задужења 

наставника и стручних сарадника за пробни завршни испит, упознавање наставника са 

новим Правилником о програму завршног испита. 

 

26. април – Одржана седница Наставничког већа на чијем дневном реду је био превоз 

запослених, организација дана школе, извештај о грејној сезони. 

 

26.април – Учешће наших ученика у првенству Ваљева у шаху 

Друго место освојила је екипа у чијем саставу су били: Анђела Миловановић, Матеј 

Пантић , Петар Ђурђевић и Петар  Матић. 
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29.април -  Окружно такмичење из српског језика 

Такмичење је одржано 29. априла 2018. у ОШ Десанка Максимовић у Ваљеву по 

предвиђеној сатници. 

Пријављено је 142 ученика, а на такмичење је изашло 137 ученика, и то: 32 

ученика петог разреда, 45 ученика шестог разреда, 31 ученика седмог разреда 

и 29 ученика осмог разреда. На такмичење нису изашла 4 ученика шестог и 

један ученик осмог разреда. Такмичење је протекло у најбољем реду. 

Ученица петог разреда, Мина Симић освојила је друго место, а Нађа Мијаиловић треће. 

Марија Урошевић, ученица седмог разреда освојила је друго место. 

Мај 
 

4.мај – Кратке приче за вежбање читања са разумевањем 

Писац, учитељ и педагог Снежана Милошевић Јешић гостовала је у нашој библиотеци 

4. маја и ученицима првог  разреда представила своју књигу „Кратке приче за 

вежбање читања с разумевањем“. 

Извела је интерактивну луткарску представу како би ученицима дочарала 

приче из свог дела које ће им помоћи да савладају читање и разумеју 
прочитано. 

 

 

15.мај – Одржана седница Наставничког већа на чијем дневном реду је између осталог 

била израда нових школских програма од 1. до 8. Разреда и прослава Дана школе. 
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16.мај – Дан школе 

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. 

 

   
  

23. мај – Одржана седница Наставничког већа на чијем дневном реду је било 

формирање комисије за избора Ђака генерације школске 2017/18. године, посебне 

дипломе за ученике 8. разреда и извештаји са екскурзије. 

 

18. мај – Упис ученика у средњу школу 

Информације о упису ученика у средње школе постале су доступне на сајту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

28.мај – Изабрани су уџбеници за први и пети разред у школској 2018/2019. Години у 

складу са новим планом и програмом учења из католога одобрених уџбеника. 
 

Јун 
 

1.јун – Одржана седница Наставничког већа  осмог разреда на којој је анализирана 

реализација наставног плана и програма на крају школске 2017/18. године, разматран 

општи успех и владање ученика на крају школске 2017/18. године, разматрано владање 

ученика, верификоване посебне и Вукове дипломе, верификовани разредни испити, 

изабран Ученик генерације за школску 2017/18. годину. 

Вуковци у школској 2017/2018. Години 

                                              
    Татјана Крстивојевић, ученица 8-4 

Вуковац и ђак генерације 
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Вуковци: 

Јелена Вуковић, ученица 8-1 

Никола Лукић, ученик 8-1 

Андријана Матић, ученица 8-1 

Матија Павић, ученик 8-2 

Кристина Радивојевић, ученица 8-4 

Андријана Милијановић, ученица 8-4 

Ненад Миловановић, ученик 8-4 

Тијана Јанковић, ученица 8-4 

 

 

15.јун – Одржана седница Наставничког већа на којој је анализирана реализација 

наставног плана и програма у разредној и предметној настави на крају шк. 2017/18. 

године, општи успех и владање ученика, израда нових Школских програма, Школског 

развојног плана и Годишњег извештаја о раду школе. 

 

 

28.јун – Подељене су ђачке књижице и награђени књигом ученици који су постигли 

одличан успех и примерно владање у школској 2017/2018. години. 

 

 
 Летопис водила: 

Ивана Ђурђевић, библиотекар,  

 

У електронски облик пребацила: 

 Aнђелка Милановић, психолог 

 
 

 

 

 
 
 
 


