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Почетак рада ОШ ,,Јајинци'' везује се за далеку 1915. годину, а обележила су га два учитеља, Велимир Јовић
и Наталија Михајловић. Школа је свој рад започела као четвороразредна да би Решењем општине
Вождовац из 1965. године и изградњом нове зграде, формирана осморазредна ОШ ,,Јајинци'' са
издвојеним четвороразредним одељењем у Раковици селу, а име добија по историјском месту, на којем је,
у Другом светском рату, стрељано преко 80.000 родољуба, жртава фашистичког терора.
Реализација наставе одвија се у три објекта, укупне површине 2093 m2, у два објекта у матиној школи у
Јајинцима и једном издвојеном одељењу у Раковица селу.
Школске 2017/2018. године, уписано је 56 ученика 1. разреда, 9 ученика у Раковица селу, а укупан број ђака
је 498. Специјално одељење похађа 5 ученика, а продужени боравак броји 25 ђака.

Као установа основног образовања и васпитања, наша школа, у свом саставу има једно издвојено
одељење од првог до четвртог разреда, са седиштем у Раковица селу. У матичној школи настава је
организована за 23 редовна одељења од првог до осмог разреда и једно посебно одељење, једну
групу дневног боравка и две групе полазника припремног разреда.
У складу са основним правцима реформе образовања, у погледу професионалне улоге наставника,
оријентације наставе на учење и исход учења, демократизације школског система, школа посебну
пажњу посвећује олакшању планирања и програмирања наставе.
Полазећи од педагошког становишта да је ученик субјекат, личност у образовно - васпитном
процесу, неопходно је и даље унапређивати васпитни рад и активности у одељењским
заједницама и школи као целини.
Партнерски однос ученик – наставник - родитељ, биће полазиште и исход школе.
Уз помоћ Савета родитеља, Школског одбора, локалне заједнице и других чинилаца радимо на
побољшању услова рада и боравка ученика у школи, реорганизацијом и оплемењивањем
постојећег школског простора, набавком нових учила, опремањем кабинета, као и избором нових
садржаја у зависности од интересовања ученика.
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Школска 2017/2018. година започела је у петак, 1. септембра 2017. године, према Правилнику о
календару васпитно-образовног рада основне школе за школску 2017/2018. годину.
Образовно-васпитни рад за ученике од 1-7. разреда остварен је у 39 наставних недеља, односно
180 наставних дана и завршен 14. јуна 2018. године. У првом полугодишту реализовано је укупно
101 наставни дан, а у другом 79 наставних дана.
За ученике 8. разреда, образовно-васпитни рад остварен је кроз 37 наставних недеља, односно
170 наставних дана и завршем 31. маја 2018. године.
Прва седница Наставничког већа, одржана је 20.08. са почетком у 10 сати.
У току школске године, ученици су имали следеће нерадне дане:
-

Новогодишњи и Божићни празници од 01-09. јануара
Завршетак Првог полугодишта 31. јануара и зимски распуст од 01.02 -09.02.
Пролећни распуст 02-09. априла
Летњи распуст од 14. јуна до 31. августа
Као нерадни дани обележени су државни празници: Дан примирја у Првом светском рату,
Дан рада и Дан државности

Одржано је 6 седница Савета родитеља на којима су разматране 43 тачке дневног реда. Школски
одбор током школске 2017/2018. године одржао је 7 седница. Наставничко веће реализовало је 17
седница.
Школа је у 2017/2018. години радила по хоризонталној, недељној наизменичној смени. Ученици
млађих разреда ишли су у једну, а ученици старијих разреда у другу смену, мењајући смене на
недељном нивоу. Прва смена почињала је у 8,00 часова, а друга смена у 14,00 часова. У
издвојеном одељењу Раковица – село, прва смена почиње у 8,00 часова, а друга у 13,30 часова.
Продужени боравак радио је од 7 до 13,30 и од 11,30 до 16,30 часова. На молбу родитеља, неки
ученици долазили су и од 6,00 часова, а остајали у школи и до 17,30 часова.
Остварени су сврха, циљеви и задаци, како обавезних наставних предмета тако обавезних
изборних (верска настава, пројекат грађанског васпитања, физичко васпитање – изборни спорт).
Од изборних наставних предмета родитељи и ученици определили су се за лепо писање у првом
разреду, народну традицију од другог до четвртог, информатику и рачунарство и цртање, сликање
и вајање од петог до осмог разреда. Изборни спорт, ученици се искључиво опредељују за одбојку
и мали фудбал. Међутим, у наредној школској години настојаће се да ученици кроз слободне
активности прошире круг бављења спортом. Настава веронауке и пројекта грађанског васпитања
била је стручно заступљена. Изборни предмети информатика и рачунарство, изборни спорт
(одбојка, фудбал, рукомет и кошарка) одржавани су од петог до осмог разреда.
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РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Почетак школске године
Одржавање родитељских састанака
Радост Европе Дечија недеља
Дан школе
Дан сећања на жртве у 2. Светском рату
Крај првог класификационог периода
Отворена врата за родитеље ученика од 1. до 8. разреда
Родитељски састанци
Јесењи распуст
Зимски распуст
Обележавање дана Светог Саве
Велика отворена врата
Крај првог полугодишта
Подела књижица
Други део зимског распуста
Државни празник -Сретење
Крај трећег класификационог периода
Велика отворена врата
Пролећни распуст
Дан сећања на жртве холокауста
Пробни завршни
Први мај – државни празник
Велика отворена врата
Крај наставне године за ученике 8. разреда
Седница одељењског већа 8. разреда
Седница Наставничког већа
Крај другог полугодишта за ученике од 1. до 7. разреда
Седница одељењских већа за ученике 1. до 7.разреда
Завршни испит за ученике 8.разреда
Седница Наставничког већа
Свечана додела књижица и диплома - Видовдан
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ДИНАМИКА
01.09.2017.
4 – 12.09.2017.
1-6.10.2017.
20.10.2017.
21.10.2017
07.11.2017.
7.11.2017.
7-17.11.2017.
9-12.11.2017.
3-08.01.2018.
27.01.2017.
30.1.2018.
31.1.2018.
1-9.2.2018.
10.02.2018.
15. и 16. 02.2018.
30.3.2018.
30.3.2018.
2-9.4.2018.
22.4.2018.
13-14.4.2018.
1-2.5.2018.
18.5.2018.
31.5.2018.
31.5.2018.
31.5.2018.
13.6.2017.
14.6.2018.
18- 20. 6.2018.
26.6.2018.
28.6. 2018.
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НАСТАВНИ И ВАННАСТАВНИ КАДАР

Планирање кадрова извршено је према Годишњем плану рада школе и потребама.
Наставни предмети подељени су на наставнике, одређене одељењске старешине, а ваннаставне
активности према афинитету и стручности наставника. Углавном су усвојени сви предлози стручних
већа. Наставу реализују наставници разредне наставе са учитељском школом (1), са вишом (5) и
високом школском спремом (7). Наставници предметне наставе са вишом стручном спремом (3) и
професора (24). Психолог, педагог и библиотекар школе са високим стручним спремама (3).
Верску наставу реализује Татјана Калезић, вероучитељ.
Организатор рада школе је Васо Зоговић, који је од 01.04.2013. изабран за директора на период од
четири године. Дана 02.03. 2017. године, директор школе, Васо Зоговић, одлази у заслужену
пензију. На место новоизабраног директора, дана 03.03.2017. године, ступила је Јелена Ђорђевић,
наставник српског језика и члан колектива.

РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Нада Ралевић
Ружица Репац
Мирјана Дудуковић
Снежана Здравковић
Снежана Поповић
Весна Обреновић
Весна Вујовић
Гордана Мартиновић
Сњежана Вученовић
Тијана Јовић
Нада Бојић
Бојана Кецовић
Татјана Калезић
Гордана Бојчић
Горица Масловарић
Радован Ковачевић
Гордана Владић
Татјана Весић
Милијана Видицки
Александра
Митровић
Зоран Росић
Весна Нешић
Златибор Васић
Ивана Богдановић
Наташа Стеванчевић

ОДЕЉЕЊЕ
1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
5/1
5/2
6/1
6/2
6/3
7/1
7/2
7/3
8/1
8/2
8/3
Специјално одељење
Продужени боравак
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СТРУЧНИ ОРГАНИ УСТАНОВЕ
На основу Закона о основама система образовања и васпитања, стручни органи школе су
Наставничко веће кога чине сви наставници и стручни сарадници, Одељењска већа кога чине сви
наставници који реализују наставу у одређеном одељењу, Стручна већа за област предмета, а чине
га наставници из групе сродних предмета, Стручни активи за развој школског програма, Педагошки
колегијум. У школи раде тимови за самовредновање рада школе, Тим за инклузивно образовање,
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за вредновање стручног
усавршавања у школи и Тим за развојно планирање школе.

РУКОВОДИОЦИ ВЕЋА
Руководилац већа првог разреда
Руководилац већа другог разреда
Руководилац већа трећег разреда
Руководилац већа четвртог разреда
Руководилац већа петог и шестог разреда
Руководилац већа седмог и осмог разреда

ИЗВРШИОЦИ
Ружица Репац
Снежана Поповић
Гордана Мартиновић
Тијана Јовић
Татјана Калезић
Татјана Весић

РУКОВОДИОЦИ ВЕЋА
Руководилац стручног већа друштвених наука
Руководилац стручног већа природних наука
Руководилац стручног већа уметности
Руководилац стручног већа физичког васпитања

ИЗВРШИОЦИ
Златибор Васић
Радован Ковачевић
Радојка Игњатовић
Зоран Росић
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СЕКЦИЈЕ
Драмска
Литерарна
Рецитаторска
Ликовна
Музичка и хор
Спортска
Историјско-географска
Биолошка
Саобраћајна секција
Машинска секција
Авиомоделарство
Архитектура и
грађевинарство
Математика

ИЗВРШИОЦИ
Гордана Мартиновић, Татјана Весић
Ивана Пешко, Марија Ђорђевић
Снежана Поповић, Горица Масловарић
Милијана Видицки
Радојка Игњатовић
Горан Југовић, Нада Ралевић, Ружица Репац, Мирјана Дудуковић
Милица Конатар
Гордана Владић
Зорица Петровић
Зорица Петровић
Александар Марковић
Александар Марковић

Калиграфија
Записници седница
Наставничког већа
Комисија за прославу Дана
школе

Нада Бојић, Весна Вујовић, Тијана Јовић, Весна Нешић, Нада Ђорђевић, Бојана
Кецовић, Весна Обреновић
Снежана Здравковић
Весна Вујовић
Татјана Весић, Горица Масловарић, Нада Бојић, Гордана Мартиновић

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ 2017-2018. ГОДИНЕ
Почетак нове школске године обележио је пријем првака. Срећан почетак и много успеха у
годинама које следе, пожелели су директор школе и запослени у школи, као и представници
општинске власти пригодном приредбом и поклонима.
Са жељом да својим ученицима омогућимо да откривају, одговоре и даље развијају своја
интересовања, склоности и способности за поједине облике живота, у школи је организован велики
број слободних активности као облика васпитно-образовног рада и друштвеног деловања. Оне
подстичу најразноврсније видове стваралаштва и испуњавају део слободног времена. Пружају
прилике и услове за заједничку игру, глуму, литерално и ликовно стваралаштво и спортске
активности, као и бављење науком и активностима које подстичу друштвено-корисни рад и
одговорност.
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СЕПТЕМБАР:
Пријем првака
Сваки септембар започињемо весело, уз приредбу и свечани пријем за наше нове другаре –
ученике првих разреда. И ове године побринули смо се да овај дан запамте и лакше започну своје
школовање.

Операционализација програма Дечијег савеза у школи и општини. Његове основе, циљеви и
задаци, реализатори програма.
Програмирање Дечије недеље
Припреме за обележавање Дечије недеље и припреме ученика првих разреда основних школа
за приступање Дечијем савезу, обезбеђивање одговарајуће литературе, Добродошлица,
беџева, организација изложби дечијих радова, припремање и емитовање ведрих музичких
програма преко разгласних станица.
Избор савета и секретара Дечијег савеза у школама
Акција чишћења и уређења дворишта
Европски Дан језика
Ученици IV/2 били су део пројекта који је за циљ имао да обележи 26. септембар – ДАН
ЕВРОПСКИХ ЈЕЗИКА. Задатак свих учесника био је да промовишу свој језик и земљу . Наши ученици
цртали су заставу и грб Републике Србије, лепили слике живописних и значајних предела. На
разгледницама су писали и СРЕЋАН ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА на оба писма које користимо, као и на
енглеском језику.
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ОКТОБАР:
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – од 2. до 6. октобра.
октобра. Наша школа била је домаћин гостима из Литваније
Литвани у оквиру
манифестације Радост Европе.
е. Кроз бројне заједничке активности и дружење, размењена су
искуства и упознавање са другом културом, језиком и обичајима.

Како бисмо показали да не постоје границе у повезива
повезивању
њу ученика и заједничком деловању,
организована је и спортска приредба за ученике млађих разреда са темом Градимо спортом
мостове међу генерацијама.
Прва помоћ – уводна предавања и практичне вежбе
Сајам књига
Полудневни излет – Винча, ученици од 1
1-4. разреда
Kids fest – Дом синдиката
Времеплов кроз уметности

Дан школе
Дана 20.10.2017.. године обележен је Дан школе. Богат културно – уметнички програм припремили
су ученици млађих и старијих разреда
разреда, као и ученици посебног одељења..
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Водитељи програма били су – Тања Николић и Лука Судимац.
За музички део програма побринула се Радојка Игњатовић, наставница музичке културе. Хор
(ученици од петог до осмог разреда) отворио је програм химном Боже правде и Химном школе.
Нада Бојић, учитељица IV2, са својим ученицима припремила је драматизацију текста Дан школе.
Гордана Мартиновић, учитељица III2, кореографију уз песму „Shape of you“.
Ученици посебног одељења, Мина Марковић, Алекса Јовановић и Милева Јовановић, уз помоћ
наставнице Иване Богдановић, рецитовали су песму Тајна Мирослава Антића.
Рецитаторска секција (Ђорђе Ненадић, Андријана Гогић и Матеја Таневић) са наставницом
Горицом Масловарић, припремила је рецитал Језик, уши, очи Јована Јовановића Змаја.
Драмска секција (Јован Вељковић, Јована Вукићевић, Јован Јовић, Андреа Калезић и Никола
Бабић) са наставницом Татјаном Весић припремили су драматизацију народне песме Марко
Краљевић укида свадбарину.
Петра Стопа, ученица V1, извела је плесну тачку.
Госте је посебно обрадовало гостовање КУД – а Радост, који су представили игре из Лесковца и
Циганску рапсодију.
Обележавању Дана школе присуствовали су родитељи, представници Општине Вождовац,
представници МУП – а Вождовац, представници месне заједнице Јајинци и Раковица села као и
сви запослени школе.

10
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3 D моделовање
Ученици IV/2 били су на радионици Центра за промоцију науке под називом Техника, 3 D
моделовање. Наши ученици уживају у радионицама Центра јер имају лепа искуства и доста нових
усвојених ствари.. Ученици су радили 3D оловкама које се напајају струјом, па је њен врх био врућ
тако да су морали бити пажљиви. Њихов рад је био предан и концентрисан, па смо сви уживали.

НОВЕМБАР:
Обележавање 5. новембра Дана Општине
Пројектна настава – Техника и технологија – тема предузетништво
Изложба радова ученика наше школе у Шумицама

11
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Интелигенција биљака и KIDS FEST
Ученици IV/2 присуствовали су школској радионици Интелигенција биљака која је организована
од стране Центра за промоцију науке. На веома занимљив и креативан начин, ученицима су
представљене занимљивости у вези са биљним светом. Kids Fest
Ученици IV/1 и IV/2 посетили су Дом синдиката где је одржан Kids fest . Пре пројекције
филма ученици су имали могућност да учествују у едукативним радионицима којима су
радо приступили. Гледали су породични авантуристички филм Дружина из џунгле који је
као поуку назначио да уз слогу могу решити проблеме ако искористе најбоље способности
сваког члана.

Како би се подигла свест и ученици упознали са последицама болести зависности као и
превенцијом, организована су предавања. Такође је било речи и о заштити од злостављања у
породици, како препознати и како поступити. Ученицима наше школе, такође је представљена и
заштита од пожара.

13
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ДЕЦЕМБАР:
Дан борбе против СИДЕ
Поводом Дана борбе против СИДЕ, са циљем да ученике наше школе упознамо са овом болешћу,
начинима преношења и превенције, ученици осмих разреда, у сарадњи са наставницом билогије,
Горданом Владић, организовали су предавање на тему СИДЕ.

Путовање кроз циркуларно знање
Ученици наше школе, годинама уназад, прикупљају папир, алуминијум за рециклажу и пластичне
чепове (акцију коју радимо годину дана Чепом до осмеха). Ове године одлучили смо да наш свет
рециклаже обогатимо новим пројектом.
Наша школа учествовала је у пројекту „Путовање кроз циркуларно знање“ које су организовале
невладине организације Центар за развој идеја и Удружење грађана Средина.
У пројекту су учествовали ученици 5. разреда: Михајло Јанићијевић, Наталија Требјешанин, Дуња
Вујичић, Урош Бабић, Никола Судимац (ученици 5/1), Никола Лапчевић, Лука Исић и Урош
Королија (ученици 5/2).
Пројекат је водила наставница биологије, Гордана Владић.
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Ученици су на почетку пројекта упознати са појмом рециклаже. Неколико уводних предавања
одржале су Марина Стојановић и Мина Антушевић. Затим су, самостално, направили неколико
презентација на тему рециклаже (Михајло Јанићијевић, Дуња Вујичић и Лука Исић).
Група је добила задатак да практично уради рециклажу папира.
Пројекат је трајао месец дана. Ученици су направили презентацију и рециклирали папир који су
сакупљали. Пројекат је помогла (опремом, означавањем мајица, идејама и подршком) родитељ
Тања Требјешанин.
Овај пројекат представљен је на такмичењу 21.11.2017. год. на Коларцу где је наша школа освојила
2. награду.
Реализацију пројекта помогле су директор школе Јелена Ђорђевић, и психолог школе Гордана
Јовић.

Циљ пројекта био је развијање свести о значају очувања животне средине прикупљањем и
рециклажом отпада.
Посета музеју Николе Тесле
Један пакетић много љубави – друштвено – одговорна акција са циљем подизања свести о
неопходности помоћи социјално угроженим
Фестивал науке
Ученици 4/ посетили су Фестивал науке где су се кроз интерактивну комуникацију и
практично учествовање упознали са комплексним научним садржајима, а на занимљив
начин и кроз едукативне радионице : Авантуре једног зуба , Чудесна шума , Са
инсектима на ти , Пронађи право ( археолошко ) благо , Чекамо те на полигону , Мала
астрономија – Звезде , Најмања меропола на свету , Шта нам је у глави , Добро дошли у
ледено доба …
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Новогодишњи програми – представе са Деда Мразом

ЈАНУАР:
Предавања на тему насиља међу вршњацима
Посета Музеју ваздухопловства
Прослава Светог Саве – школске славе
Дана 27.1.2018. године обележен је Дан Светог Саве. Богат културно – уметнички програм
припремили су ученици млађих и старијих разреда. Прослави су присуствовали родитељи,
свештеник црке Ћирило и Методије, Владимир Калезић, представници Општине Вождовац, МУП –
а Вождовац, месне заједнице Раковица села и сви запослени школе.
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ФЕБРУАР:
Посета Народној банци Србије
Дан дуванског дима

17
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МАРТ:
Такмичење Мислиша

Предавања на тему заштите деце од трговине људима
Обележавање Дана смрти Степе Степановића
Србија земља шампиона

18
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Изложба васкршњих јаја и цртежа ученика основних и средњих школа општине Вождовац

Представљање школе будућим првацима кроз ликовне радионице, игре без граница, пролећни
карневал

Обележавање Дана шума и вода

19
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Такмичење основних и средњих школа – џудо и стрељаштво

Сајам образовања – ОШ Филип Филиповић
Наша школа учествовала је у организацији Сајма образовања који је био одржан у ОШ Филип
Филиповић. На овај начин представљене су средње школе како би се будући средњошколци
упознали са подручјима рада и себи олакшали избор.

20
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АПРИЛ:
Трка словима
Како бисмо и на овај начин подстакли учење и креативност код деце, организована је трка у којој
су ученици млађих разреда уместо бројева носили слова. Кроз међупредметну корелацију, на
занимљив начин, повезани су исходи неколико предмета – српски језик, грађанско, физичко,
ликовно, свет око нас. Како бисмо знање претворили у конкретне исходе примењиве у пракси,
наша школа ће убудуће радити на јачој међупредметној корелацији и стицању компетенција.

Градови будућности
Ученици IV/1 , 25. априла 2018. године, били су учесници радионице под називом Градови будућности у
Научном Клубу ЦПН. На почетку су ученици саслушали уводно предавање о најмодернијим градовима у
свету као и о архитектама који су их пројектовали, а само предавање било је прилагођено њиховом
узрасту. Уз неколико примера најмодернијих градова који су приказани ученици су уведени у тему
радионице. Након тога је следио практичан образовни садржај, ученици су у групама радили и правили
различите зграде будућности (стамбене зграде, куће, школе, паркове, болнице итд...).
21
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Читалачка значка такмичење по школама
Србија - земља јоргована
Наша школа учествовала је и постала део акције Србија- земља јоргована. У школском дворишту је
засађено 23 садница јоргована, као подсећање на нашу историју и очување природе. Ученици су активно
учествовали у садњи. На сваком дрвету јоргована стајаће плочица са њиховим именима.

22
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Генетичке маказе
Ученици IV/2 су били у Научном Клубу ЦПН на радионици Генетичке маказе. На почетку су
ученици саслушали уводно предавање о ДНК молекулама које је било прилагођено њиховом
узрасту. Уз неколико примера о разлозима генетичке модификације стручни сарадник их је увео у
свет функционисања CRISPR-Cas9 комплекса као молекулских маказа. Након тога уследио је
практичан образовни садржај, ученици су у групама радили као CRISPR и правили генетички
модификован молекул ДНК .

Шумски вишебој
Подстицање такмичарског духа и здравих навика спроведено је кроз шумски вишебој.

МАЈ:
Крос РТС-а
Наши ученици присуствовали позоришним представама
Математика, више од игре
Ученици 4/2 присуствовали едукативној радионици Математика - више од игре у
оквиру манифестације Мај, месец математике, у Научном клубу Београд. Кроз уводни
разговор о игри, ученици су упознати и са термином стратегија као и њеном великом
улогом у игри када желимо да надмудримо противника. Играјући игрицу окушавали су
своје стратегије са циљем победе. Веома занимљива и корисна едукативна радионица.
23
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Мај, месец математике
Обележели смо месец математике, а ученици 4/2 побринули су се да нашу школу красе панои
посвећени овом предмету.

Мајска песничка сусретања
Ученици Вукашин Милидраг 1/2 и Валентина Чабрић 5/1 проглашени су за најбоље младе
песнике у 2018. години, на такмичењу Мајска песничка сусретања.
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Читалачки маратон
Читалачки маратон организован је кроз шест радионица. Свака је имала своју тему. Тема прве
радионице била је Читај јер ако не читаш, прочитаће те, затим су уследиле Кад су се други пут
развели моји родитељи – тражити решење и осветлити проблем, Перо птице- шта све човек
може када у нешто поверује. Како породица укорењује кућу кроз роман Блогерка Виолете
Ивковић, била је тема пете радионице. Шеста и последња радионица Читалачког маратона
на којој се разговарало о роману Необични ђаци и попуњавале анкете за најбољи роман.

Једнодневни излет ученика 5. и 6. разреда – Опленац – Реализација излета предвиђеног
Планом и програмом школе

Подела награда за Поштованог писара и Песничка штафета
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ЈУН:
Излет млађих разреда – Рудник

Додела награда носиоцима Вукових диплома
Најуспешнији ученици награђени су за сјајне резултате.
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Родитељи су веома утицајан фактор васпитно - образовне средине. Обострана и садржајна
сарадња између школе и породице ученика представља императив за успостављање континуитета
између друштвеног и породичног васпитања у нашој заједници. Породица треба да постане
отворена за васпитне утицаје стручњака, а са друге стране родитељима треба омогућити активно
учешће у појединим сегментима образовно - васпитног рада. Основни задаци у овој школској
години били су:
Спровођење педагошко-психолошког образовања родитеља
Ангажовање што већег броја родитеља у решавању и реализацији појединих задатака и делова
програма школе како би васпитно - образовни рад са ученицима био што ефикаснији (учешће
родитеља у остваривању програма слободних активности, професионалне оријентације,
екскурзија, у организовању слободног времена и др.)
Организовање и непосредно учествовање у повезивању школе са друштвеном средином
(укључивање у акције уређења постојећих објеката и других акција и манифестација од
интереса)
Облици сарадње са родитељима
Индивидуални разговори су најадекватнији облик сарадње за помоћ ученику. Он обезбећује
присан однос и поверење. Њиме се прикупља највише информација. Преко личних контаката и
наставник ће непосредно бити упознат са условима живота породице, економским и стамбеним
питањима, хигијенским условима, културним навикама, односима у породици, односима
родитеља према деци, здравственом стању, психофизичком развоју детета итд.
Школа организује четири пута годишње Општа отворена врата која су показала добре резултате
у унапређењу сарадње са родитељима.
Пружа могућност посете часовима као и реализацију часа уз помоћ и сарадњу наставника.
Распоред индивидуалних разговора утврђен је за целу школску годину и истакнут у холу школе,
на тај начин доступан свим родитељима.
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ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Интерни маркетинг
Родитељи су на родитељским састанцима информисани о раду са ученицима и васпитнообразовним питањима у школи. Ученици у сарадњи са наставницом ликовне културе
презентују своје радове на школским паноима који красе ходнике, учионице ви приредбе.
У оквиру секција организоване су продајне изложбе:
- у млађим разредима Новогодишња и Ускршња изложба,
- код старијих Архитектура и грађевинарство
Табеларни и графички прикази о постигнутим успесима наших ученика на такмичењима
истакнути су на огласној табли у холу школе, на сајту и књигом обавештења.
Сарадња са Месном заједницом и општином Вождовац у циљу побољшања живота и рада
ученика. Месна заједница и Еко-патрола редовно одржавају окружење школе, да би деца била
безбедна на путу од школе до куће.
На школским приредбама: Прослава Дана школе. Свети Сава, свечани пријем првака, Дечија
недеља, приредбе за крај школске године ученици показују своје таленте, рад и ангажовање
око свечаности.
Акције солидарности путем ог крста и прикупљање средстава саставни су део хуманитарног
рада школе. Поред Црвеног крста укључени смо и у акцију „Чеп за хендикеп“.
Значајни датуми у току школске године обележени су презентацијама и предавањима ученика.

Екстерни маркетинг
Спортски центар „Шумице“
Вечерње новости 17.11.2018.

Изложба ликовних радова
Пројекат „Путовање кроз циркуларно
знање“

Коларчева задужбина 21.11.2017.

„Шта нам је још потребно у школи“

Општина Вождовац 03.10.2018.
Сава центар 16.09.2018.

Дани Кине
Хуманитарни концерт
„Вождовац за Машу“
Хор
Свечана додела награда носиоцима
Вукових диплома

Храм Светог Саве
Сајам књига
Општина Вождовац
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА И УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ
У ПРВОМ УПИСНОМ КРУГУ

Жеља ученика

Број уписаних ученика

%

1

46

79,31

2

5

8,62

3

4

6,89

4

2

3,44

7

1

1,74

Укупно

58

100,00

Од укупно 62 ученика, два ученика по ИОП-2 и један ученик по ИОП-1 уписана су преко Школске
управе; један ученик уписао средњу приватну гимназију „Доситеј“. Сви ученици (58) уписани су
у првом уписном кругу.
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ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА

ПРЕДМЕТ

СРПСКИ ЈЕЗИК
КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА

МАТЕМАТИКА

ГЕОГРАФИЈА

БИОЛОГИЈА

РЕЦИТАЛ

ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

Петра Стопа
Коста Бодирога
Драгана
Обрадовић
Ђорђе Шапоњић
Лазар Јазаревић
Анђела Видаковић
Дуња Милешевић
Лазар Машуловић
Илија Марковић
Лука Крбањевић
Маша Костић
Јован Матовски
Лука Судимац
Лука Исић
Михајло
Јанићијевић
Никола
Николовски
Ђорђе Ољача
Лазар Ћирковић
Огњен Ћирковић
Милица
Живановић
Јован Јоксимовић
Кристина Кожул
Урош Татовић
Нађа Стриковић
Група ученика:
Маша Костић 6/2,
Јован Вељковић
8/3, Теодора
Бојовић 5/2,
Емилија Ледерер
672, Жељко
Ћирковић 8/3

ОДЕЉЕЊЕ

Општинско

Градско

I

I

5/1
5/2

II
2

III

3

7/1
7/1
7/1
3/1
4/1
4/2
4/1
6/2
7/2
8/2
5/2

3
3
3
3
1

II

III

2
3
2
2
3
2

1
3

5/2

3

2
3

3
1

2
2

6/2

Група
ученика

I

1

5/1

6/3
8/1
8/2
2/2

III

3

6/3

5/2
6/2
6/2

II
2

Републчичко

3
3

1
1

2
3

1

2

Ученици Станковић Андреа 3/1, Кнежевић Милан 3/2, Ковачевић Андреј 4/1, Јован Арсић 4/1 и
Михајловић Наталија 4/2 су похваљени на општинском такмичењу из математике.
Андријана Гогић 6/1 је похваљена на такмичењу рецитала.
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОСТВАРЕНИ НА КОНКУРСИМА И ОСТАЛИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Назив конкурса

Ликовни конкурс –
Матеја Стевановић
Дечија недеља
Изложба поводом
Ана Гардијан
Светосавских дана
Јагош Ђукић
2018. год,
Конкурс:
Стефан Јовановић
„Најлепше
Ања Тадић
осликано
Андреа Калезић
Ускршње јаје“
Ликовни конкурс:
„Најлепши цртежи
Вишња
са васкршњим
Вукадиновић
мотивима
Поштовани
Виктор Павловић
говорник
Валентина Чабрић
Мајска песничка
сусретања
Вукашин Милидраг
Николина
Црвени крст –
Оташевић 4/1,
„шта знаш о
Јован Арсић 4/1,
црвеном крсту и
анастасија Прокић
давалаштву крви“
4/2, Страхиња
Гарић 4/2
Заштитимо птице
Урош Бабић
у граду –
категорија
Михајло Нинковић
ликовни цртежи
Заштитимо птице
у граду –кућице и
хранилице за
птице

Одељење

Освојено
место/награда

4/3

Друга награда

8/2

Прва награда

2/1

Друга награда

2/2
6/1

Трећа награда
Прва награда

5/2

Друга награда

2/1

Друга награда

1/2

Прва награда

5/1
1/2

Прво место
Друго место

Групно такмичење

Четврто место

Име ученика

5/1
5/1

Давид Петровић

6/2

Михајло
Анђеловић
Теодора Сташић

Друго место на
граду
Друго место у
граду
Прва награда на
граду

6/2

Прва награда

6/2

Друга награда

За учешће на изложби Васкршња јаја посебне дипломе су добили: Стојановић Милица 2/1,
Андреј Бојовић 2/1 и Теодора Бојовић 5/1.
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Ликовни рад Николе Пејовића 7/1 на конкурсу Заштитимо птице у граду је изабран да буде
изложен.
ДИПЛОМЕ И ЗАХВАЛНИЦЕ
Активност

Обележавање недеље
здравња уста и зуба
Хигијена зуба – за сарадњу
у спровођењу активности

Захвалница МД Архимедес
–за сарадњу и помоћ у
спровођењу математичког
такмичења Мислиша
Захвалнца МД „Кенгур“
За сарадњу и помоћ у
спровођењу математичког
такмичења
Захвалница Друштва за
географију за допринос на
општинском и градском
такмичењу

Доделио

Дом здравља Вождовац

Математичко друштво
Архимедес

Име и презиме ученике
Огњен Ћировић 4/2
Павле Симић 1/1
Марија Миленковић 3/1
Јована Арсић 1/1
Андреј Бојовић 2/1
Олга Арсић 2/2
Јован Арсић 4/1
Дуња милешевић 3/1
Анастасија Прокић 4/2
Милица Миленковић
4/2
Страхиња Гарић 4/2
Наставници:
Нада Бојић
Весна Нешић

Тијана Јовић

Друштво за географију
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Златибор Васић

