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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 636 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: Снежана Јовановић, 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
Гајић Драгица 1-1
Гајић Миливој 1-2
Исаиловић Стана 1-3
Исаиловић Илија 2-1
Милутиновић Биљана 2-2
Лекић Нада 2-3
Радосављевић Снежана 3-1
Радуловић Сандра 3-2
Ђуричковић Драгица 3-3
Митрић Зорица 4-1
Крунић Душица 4-2
Гошњић Јасмина 4-3
Прерадовић Биљана, продужени боравак
Предметна настава
Марковић Биљана - српски језик
Кривошија Марина - српски језик
Асановић Драгана - српски језик
Марина Обреновић - 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
Ракић Душко - историја
Младеновић Маја - биологија
Николић Данијела - биологија
Исић Милош - математика
Вукотић Јована - математика
Мирослав Мирковић - математика
Бојана Жарић - хемија
Вићентијевић Зоран - ТО
Арсенић Биљана - ТО
Мандић Драган - ликовна култура
Никола Јевтић – музичка култура
Симић Немања - физичко васпитање
Јовановић Ерика - физичко васпитање
Вујић Ана- информатика
Спасојевић Здравко - верска настава
Бојиновић Мија - верска настава
Вукосављевић Славица - физика
Јанковић Драган- физика
Мутић Ксенија - ликовна култура
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Помоћно и техничко особље
Петровић Милена, помоћни радник
Илић Милена, помоћни радник
Ранковић Олгa, 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
Ранисављевић Данка , помоћни радник
Ерић Милан, домар-ложач
Ранисављевић Слободан, домар
Бројно стање ученика по одељењима у шк. 2019/20.
РАЗРЕД
1.
1.разред
2.
3.
Укупно 1. разред
1.
2.разред
2.
3.
Укупно 2. разред
1.
3.разред
2.
3.
Укупно 3. разред
1.
4.разред
2.
3.
Укупно 4. разред
Укупно 1.-4. разред
1.
5. разред
2.
3.
4.
Укупно 5. разред
1.
6. разред
2.
3.
Укупно 6. разред
1.
7. разред
2.
3.

МУШКИХ
11
10
14
35
17
19
17
53
15
17
15
47
14
17
14
45

ЖЕНСКИХ
18
18
15
51
9
10
12
31
10
9
12
31
9
11
13
33

УКУПНО
29
28
29
86
26
29
29
84
25
26
27
78
23
28
27
78

180
11
9
11
10
41
14
15
17
46
15
8
12

146
11
14
11
11
47
12
12
10
34
10
14
12

326
22
23
22
21
88
26
27
27
80
25
22
24
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Одељенски старешина
Гајић Драгица
Гајић Миливој
Исаиловић Стана
Исаиловић Илија
Милутиновић Биљана
Лекић Недежда
Радосављевић Снежана
Радуловић Сандра
Ђуричковић Драгица
Митрић Зорица
Крунић Душица
Гошњић Јасмина

Јовановић Ерика
Којић Раде
Јовановић Снежана
Арсенић Биљана
Марковић Биљана
Асановић Драгана
Исић Милош
Марковић Миланка
Кривошија Марина
Вићентијевић Зоран

Укупно 7. разред
1.
8. разред
2.
3.
Укупно 8. разред
Укупно 5.-8. разред

35
10
15
11
36
158

36
11
13
11
35
152

71
21
28
22
71
310

Укупно 1.-4. разред

180

146

326

Укупно 1. до 8. разред

338

298

636

Младеновић Маја
Митровић Грана
Симић Немања

Септембар
2. септембар


Почела је нова школска година. И ове године првог наставног дана часови су
трајали по 30 минута због штрајка чланова Уније синдиката просветних радника
Србије.

9. септембар
 Одржано предавање за ученике првог разреда на тему “Безбедност ученика у
саобраћају“. Предавање су припремили и реализовали Црвени крст, Дом
здравља и Завод за јавно здравље.
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13. септембра
 Одржана седница Наставничког већа.
 Одржан састанак Савета родитеља
16. септембар
 Проф. Маја Младеновић и чланови биолошка секција, обележили су
„Међународни дан озонског омотача“.
20. септембар
 Ученици осмог разреда учествовали су у анонимном истраживању навика
у исхрани које је спровео Завод за јавно здравње и Дом здравља Ваљево.
26. септембар
 Професорка енглеског, Олга Глушац и библиотекарка, Ивана Ђурђевић
са ученицима седмог разреда обележиле „Европски дан језика“ и
припремиле изложбу ученичких радова.
 У Хали спортова одржан је Спортски изазов, манифестација на којој су
учествовали спортски клубови и школе из нашег града. Међу њима били
су и ученици наше школе.

Октобар
3. октобар


У холу школе ученици млађих разреда погледали су представу
мађионичара у извођењу мађионичарских трикова.

07 – 13. Октобра
 Под слоганом „Да право свако – дете ужива лако“, реализовао се
програм овогодишње Дечије недеље. У овој недељи организоване су
бројне активности културно- забавног карактера.

9. октобар


Центар за таленте из Лознице тестирао је потенцијално даровите ученике
седмог и осмог разреда.
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На "Породичној квизијади", у организацији ОШ "Милован Глишић"
поводом дечје недеље, породица Раковић из наше школе је освојила 1.
место.

12. октобар
 У Трци за срећније детињство, коју Црвени крст организује сваке године,
наступили су и заинтересовани ученици наше школе.
16. октобар
 Обележавање Европске недеље програмирања започели смо јавним часом
са темом: Tрансфер знања из SketchUp-a у SolidWorks уз подршку
вршњачкке едукације.Координатори јавног часа били су чланови
Стручног већа Технике и информатике: Арсенић Биљана, Зоран
Вићентијевић и Снежана Јовановић. Наши ученици су представили
софтвер за цртање и моделовање Google SketchUp, а затим су ученицима
наше школе софтвер Solod Works представили ученици Техничке школе,
образовног профила техничар мехатронике, са својим предавачима мр
Љиљаном Божић и Мицком Лепојевићем.



Изложбе ученика биолошке секције коју је реализовала професорка
биологије М. Младеновић поводом „Светског дана хране“.

28 .октобра
 Светски дан школских библиотекара, обележили ученици старијих
разреда и Ивана Ђурђевић,библиотекар.
Новембар
7. новембар
 Одржано школско такмичење из математике на коме су учествовали
ученици од трећег до осмог разреда.
12. новембар
 Одржана седница Наставничког већа.
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15. новембар
 У школској библиотеци је одржан семинар: “Интеркуртуларно
образовање као инструмент јачања социјалне кохезије у школској
средини“ на коме су присуствовали наставници и стручни сарадници.
18. новембар
 У оквиру обележавања Међународног дана толеранције-16. новембар, у
нашој школи су 18. новембра 2019. у организацији психолога школе,
одржана предавања и радионице за ученике осмог разреда на тему
„Толеранција и превенција насиља“. Предавање су припремили и
реализовали Завода за јавно здравље (др Александра Филиповић и
Снежана Маринковић), Дома здравља Ваљево (Весна Павловић) и
Црвеног крста Ваљево (Александар Томић).

26. новембар
 У организацији и пратњи психолога школе Данијеле Обрадовић и
учитељице Зорице Митрић, ученици одељења IV-1 су посетили Матичну
библиотеку „Љубомир Ненадовић“ Ваљево, и били су учесници
читалачке радионице под називом „Од читања се расте“.
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У организацији и пратњи психолога школе Данијеле Обрадовић и
учитељице Зорице Митрић, ученици одељења посетили Модерну
галерију Ваљево и изложбу „Слике седамдесетих” познатог српскофранцуског уметника Милоша Шобајића.

30. новембар


Ученици наше школе врло успешно су наступили на Интеграл купу, одржаном
у Ваљевској гимназији.
Децембар

5. децембар
 Одржана седница Наставничког већа.
7. децембар
 У ОШ „Милован Глишић“ оджано је општинско такмичење из
математике, на коме је учествовало и ученика наше школе.
12. децембар
 Данијела Обрадовић, психолог организовала је
приказ резултата
истраживачког пројекта ЗЗЈЗ и ДЗ Ваљево под називом „Анорексија
нервоза-граница разума“ који је реализован на нивоу свих основних
школа града Ваљева, за родитеље ученика наше школе у циљу
унапређења менталног здравља ученике. Присуствовали су родитељи
ученика од 5. до 8. разреда, као и чланови Савета родитеља школе.
Реализатори су били др Александра Филиповић и нутрициониста
дијететичар Снежана Маринковић, Одсек за промоцију здравља ЗЗЈЗ
Ваљево и психолог Саветовалишта за младе ДЗ Ваљево Живана Пантић.
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Одржан састанак Савета родитеља

14. децембар
 У школској библиотеци је одржан семинар: “Претпоставке успешне
наставе“, на коме су присуствовали наставници и стручни сарадници.
16. децембар
 Инспектор за малолетничку деликвенцију ПУ Ваљево, Јелена Петровић
одржала је предавање ученицима 4-1, 4-2 и 4-3 на тему „Безбедно
коришћење интернета и друштвених мрежа“, „Насиље као негативна
друштвена појава“ , „Превенција и заштита деце од трговине људима“ и
„Превенција и заштита деце од злоупотребе дрога и алкохола“.

17. децембар
 Одржана седница Наставничког већа.
18. децембар 2019.
 Инспектор за малолетничку деликвенцију ПУ Ваљево, Јелена Петровић
одржала је предавање ученицима шестог разреда на тему „Безбедно
коришћење интернета и друштвених мрежа“, „Насиље као негативна
друштвена појава“, „Превенција и заштита деце од трговине људима“,
„Превенција и заштита деце од злоупотребе дрога и алкохола“.
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27. децембар
 У холу школе организован је Новогодишњи базар где су ученици,
наставници и родитељи могли да посете продајну
изложбу
новогодишњих радова ученика од првог до осмог разреда.
 У холу школе одржана је позоришна представа: Деда мраз у економској
кризи у извођењу глумице Катарине Вићентијевић и Ангелине Лукић, за
ученике млађих разреда.
 Завршен је први део првог полугодишта. Први део зимског распуста, који
укључује и новогодишње и божићне празнике, траје од 28. децембра до 7.
јануара.
 Вероучитељ Мија Бојиновић , наставници и ученици наше школе
традиционално су и ове године учествовали у хуманитарна акција:“Наше
мало неком значи пуно“.
Јануар
8. јануар
 Након завршетка првог дела зимског распуста настављено је прво полугодиште.
Због усклађивања броја дана радило се по распореду часова од понедељка.
10. јануар



Одржана седница Наставничког већа.

27. јануар
 Школска слава Свети Сава обалежена је резањем колача и пригодном програмом
који су припремили ученици драмске, рецитаторске и хорске секције. Поред
ученика и наставника свечаности су присуствовали и бројни гости.

31. јануар



Одржана седница Наставничког већа.
Крај првог полугодишта и почетак зимског распуста.
Фебруар

21. фебруар
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На предлог библиотекара, Ивана Ђурђевић ученици су први час почели
читањем пригодне песме и тако обележили Међународни дан матерњег
језика

23. фебруар
 Наша школа је домаћин општинско такмичење из страних језика.
24. фебруар.
 Према одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
почело је друго полугодиште након продужетка зимског распуста од
недељу дана због превенције ширења вируса грипа.
25. фебруар
 Одржана седница Наставничког већа.
 Одржан састанак Савета родитеља
26. фебруар


Одржано школско такмичење из технике и технологије.
Март

1.март




3. март

5. март
7. март

8. март

10. март

У ОШ „Сестре Илић“ одржано је општинско такмичење из хемије,
учешће и наших ученика.
У ОШ „Нада Пурић“ одржано је општинско такмичење из технике и
технологије, учешће и наших ученика.



У библиотеци наше школе одржана је презентација Ваљевске гимназије.
У циљу професионалне оријентације, присуствовали су заинтересовани
ученици осмог разреда.



Одржана седница Наставничког већа



У ОШ „Владика Николај Велимировић“ одржано је општинско
такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада, такмичили се и
наши ученици.



У холу школе поводом Дана жена изведен је пригодан програм и
изложени ликовни радови ученика 1.- 4. разреда



У Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ одржан је трећи круг
обуке школских библиотекара за рад са електронским вођењем анкета о
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библиотечком пословању. Обуци је присуствовала и библиотекарка наше
школе.
11. март

12. март

14. март

15. март
16. март

17. март



Министарсво просвете, науке и технолошког развоја упутило је свим
школама упутство о хигијенским и другим мерама које је потребно
спроводити како би се смањиле могућности ширења заразе изазване
вирусом корона.



Презентација школа примењених уметности из Шапца одржала се у ОШ
„Андра Савчић“, заинтересовани ученици наше школе присуствовали су
истој.



Наша школа је била домаћин окружног такмичења из немачког,
француског, руског и енглеског.



Наша школа је била домаћин општинског такмичења из историје.



У целој земљи је проглашено ванредно стање због ширења епидемије
вируса корона. Настава у школама је прекинута.



Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја у свим
школама је почело реализовање наставе на даљину путем телевизијских
часова, различитих платформи и других видова комуникације погодних
за рад на даљину. У нашој школи највише су коришћени Вајбер и Гугл
учионица.
Одржан састанак Савета родитеља


20. март




27. март

30. март

Педагошко психолошка служба, проследила је линк ученицима и
препоручила да прочитају текст који је написао Др Ранко Рајевић:
Активности и у периоду кућне изолације.
Психолог, Данијела Обрадовић проследила ученицима материјал Како да
организујете своје време , учење на даљину.




Школског библиотекара, Ивана Ђурђевић подсећа ученике на
упутства заштите од covid-19 и упућује на сајтове где ученици могу
преузети књигу са интернета и прочитати.

Одржана седница Наставничког већа.
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Април
2. април

22. април



Одржан састанак Савета родитеља



Дан планете Земље

22–24. април


Спроведен је Први пробни завршни испит за ученике осмог разреда..
Тестове из српског језика, математике и комбиновани тест ученици су
радили електронски путем платформе mojaucionica.gov.rs.
Мај

5. мај



Одржана онлајн Одељенска већа
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15. мај



16. мај

Данас обележавамо Дан породице, погледајте презентацију и подсетите
се породичних вредности. Кликните на сунце и уживајте са својим
укућанима.http://osdesankava.edu.rs/?p=4939, презентацију припремила
Марија Савић, педегог.


У оквиру наставе на даљину, а поводом Дана школе ученици су
отпевали композицију „За милио година“, у аранжману наставника
музичког Николе Јевтића.



22. мај




Одржана седница Наставничког већа.
Психолог наше школе је припремила презентацију за наставнике и
родитеље са темом ''Психолошке реакције на кризне ситуације'', коју
можете погледати на сајту школе, на следећем линку:
http://osdesankava.edu.rs/?p=4993

Јун
2. јун
 Дечји културни центар Београд је на почетку ванредног стања проглашеног због
појаве корона вируса расписао уметнички конкурс за децу и младе „Нема фрке
уз унуке”, посвећен бакама и декама. На конкурсу су учествовала деца и млади,
узраста од 3 до 18 година, из Србије и дијаспоре. Поезијом, прозом, музиком,
ликовним и видео радовима деца су слала поруке охрабрења најстаријим
суграђанима и на аутентичан начин представљала своје виђење ванредне
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ситуације. Катарина Вићентијевић, ученица трећег разреда наше школе, је
добила похвалу и за ликовни и литерарни рад.

8. јун
17–19. јун

22. јун



Одржана седница Наставничког већа.



Ученици осмог разреда полагали су у школи завршни испит за крај
основног образовања. У три дана радили су тест из српског језика,
математике и комбиновани тест.




Одржана седница Наставничког већа.
Комисија за избор ђака генерације по прикупљеној документацији
изабрала је ђака генерације. Ове године то је Лука Симеуновић, 8-2.
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26. јун




28. јун

Одржана седница Наставничког већа.
Одржан састанак Савета родитеља


Одржани су родитељски састанци у складу са важећим мерама за
спречававање ширења вируса корона.
Август

17. август


Одржана седница Наставничког већа.



Одржана седница Наставничког већа.



Одржана седница Наставничког већа.



Пријем првака за школску 2020/21.годину- данас смо са радошћу
дочекали нову генерацију првака. Будућим првацима добродошлицу и
срећан почетак школовања пожелеле су директорка школе, стручна
служба и учитељице. Атмосфера је била пуна узбуђења и ишчекивања.
Због поштовања мера заштите здравља ученика и запослених за наше
најмлађе ученике није организована приредба. Да би им први дан у
школи остао у лепом сећању обрадовали смо их балонима и беџевима

24. август

27. август

31. август

Летопис водила
Ивана Ђурђевић
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