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Основна школа у „Јајинцима“ почела је са радом 1915. године,
као четвороразредна, и радила је по кућама богатијих сељака, да би после
неколико прекида успоставила какву-такву документацију и финасирала се
из државне касе и од закупа земљишта, које је добила од донатора и
становника Јајинаца.
Према сачуваном записнику из 1919. године може се видети да је
тадашњи учитељ био Велимир И. Јовић, за кога се претпоставља да је радио и
претходних година. Учитеља Јовића је 1922. године наследила Наталија
Михајловић, која је половином 1923. године почела заједно са Школским
одбором да прикупља добровољне прилоге за градњу школске зграде.
Прилози су прикупљани до краја 1926. године, да би настава у новој згради
почела наредне,1927. године. У архиви школе сачувана је књига
добровољних прилога за градњу школе.
Донацијама, добровољним прилозима и радом мештана и пријатеља
села, школске 1926/27. године започета је градња школе у Раковици селу.
Зграда је завршена наредне, 1928. године и имала је једну учионицу,
канцеларију и учитељски стан.
Из архивске грађе, Уписнице раковачке школе, школске 1920/21. школу у
овом месту похађају 43 ученика. Одељења је формирао и школом управљао
Василије Вукомановић. Интересантно је напоменути да је Миланка Боровић,
спремачица, у овој школи провела читав свој радни век.
Поменуте две школске зграде у Јајинцима и Раковици селу постоје и
данас, углавном су сачувале некадашњи спољни изглед и у њима се изводи
настава до данашњих дана.
У периоду између два светска рата обе ове школе биле су
четворогодишње, а ученици су настављали школовање у ОШ „Војвода Степа
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Степановић“ у селу Кумодраж, које је и данас црквена општина у чијем су
саставу Јајинци и Раковица село.
После Другог светског рата јајиначка и раковачка школа биле су издвојена
одељења ОШ „Војвода Степа Степановић“ све до 1965.године.
Решењем општине Вождовац из 1965. године и изградњом нове
зграде у Јајинцима, формира се осморазредна Основна школа „Јајинци“ са
издвојеним четвороразредним одељењем у Раковици селу. ОШ „Јајинци“
носи име историјског места у којем је у Дргом светском рату стрељано преко
80 000 родољуба, жртава фашистичког терора из разних крајева Југославије.
Основна школа „Јајинци“ налази се у истоименом насељу у улици Илије
Петровића 12, на самој ивици Спомен парка „Јајинци“, на падинама Торлака,
отприлике на пола пута Авала–Београд. Од центра Београда удаљена је
нешто мање од 8 километара.
Данас школа ради у три објекта укупне површине 2093 м2. Два објекта
припадају матичној школи у Јајинцима, а у једном објекту ради издвојено
одељење у Раковици селу. Мања зграда у Јајинцима, изграђена 1927. године,
површине је 242 м2, док већа зграда, изграђена 1965. године, има површину
од 1611 м2. Школски објекат у Раковици селу површине је 240 м2. Школа
покрива две месне заједнице, Јајинци и Раковица село, које припадају ужем
подручју Београда.
Школске 2010/11. у матичној школи „Јајинци“ и издвојеном одељењу
у Раковици уписано је 548 ученика у 23 редовна одељења од 1. до 8. разреда,
од чега 91 ученик од 1. до 4. разреда похађа наставу у Раковици селу. У
матичној школи у Јајинцима ради и једно специјално одељење за лако
ментално ометену децу.
Предшколска установа „Змај Јова Јовановић“ у нашој школи окупља
две групе ученика, око 60 полазника, узраста 5-7 година. Школа има и једну
хетерогену групу продуженог боравка која окупља 27 ученика од 1. до 4.
разреда.
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Улица у којој се налазимо
Улица Илије Петровића добила је име по књижевнику рођеном 1895. године у
Београду. Био је чиновник, учитељ и професор Гимназије у Пожаревцу.
Покренуо је многе књижевне часописе и сарађивао са часописима са Колумбија
универзитета. По избијању устанка 1941. године постао је комесар
партизанског одреда, међутим, годину дана касније, ухапсили су га Немци и
стрељали у Јајинцима. Писао је есеје о америчкој и енглеској модерној
литератури, песме и уџбенике енглеског језика, фељтоне и речнике.
Поред наставника, за целокупан процес образовања и васпитања задужено је и
одговорно и ваннаставно особље. Сви радници су јединствен тим који својим
залагањем на часовима и ван њих чине да школа свим ученицима буде пријатан
амбијент погодан за адекватан развој ученика.
а) НАСТАВНО ОСОБЉЕ

УЧИТЕЉИЦЕ

СРПСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ
ЈЕЗИК
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Тијана Јовић, Нада Бојић, Снежана Поповић,
Снежана Здравковић, Нада Ралевић, Весна
Вујовић,
Ружица Репац, Весна Обреновић, Мирјана
Дудуковић,
Бојана Кецовић, Гордана Мартиновић и
Сњежана Вученовић
Татјана Весић
Снежана Палачковић
Јелена Ђорђевић
Весна Нешић
Будимка Јукић
Нада Ђуровић
Душица Савковић
Марина Станковић
Јадранка Гојковић
Гордана Бојчић
Мирјана Стекић

ЛИКОВНА
КУЛТУРА

Милијана Видицки

МУЗИЧКА
КУЛТУРА

Радојка Игњатовић
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БИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА

Гордана Владић Радојка Драговић
Милица Конатар

ГЕОГРАФИЈА

Златибор Васић

ФИЗИКА

Дејан Ристивојевић

ХЕМИЈА

Рада Барић

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

Горан Југовић
Зоран Росић

Зорица Петровић
Александар Марковић
Татјана Калезић

ТИО
ВЕРСКА
НАСТАВА
ИНФОРМАТИКА Милан Веселић
ЦРТАЊЕ,
Милијана Видицки
СЛИКАЊЕ И
ВАЈАЊЕ
б) ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
ДИРЕКТОР
ПЕДАГОГ
ПСИХОЛОГ
ДЕФЕКТОЛОГ
НАСТАВНИК У
ПРОДУЖЕНОМ
БОРАВКУ
БИБЛИОТЕКАР
СЕКРЕТАР
РАЧУНОВОЂА
ДОМАР
ЛОЖАЧ
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Васо Зоговић
Марија Ракочевић
Гордана Јовић
Ивана Богдановић
Наташа Стеванчевић
Снежана Палачковић
Марина Кутлешић
Филип Драгнић
Ђуро Огризовић
Милан Мајсторовић
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Дијана Стевановић
Галац Десанка, Горица Миленковић,
Милка Гарабиљевић, Зорица Цветковић,
Славица Маринковић, Надица Живковић.

СЕРВИРКА
ПОМОЋНО
ОСОБЉЕ
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22
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7
3

3/3

15

15

14

1

4/1
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19
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19
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11
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12
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27

3

23

4

24

27

5/2

27

2

23

4

25

27

2/1

21

2/2

немачки језик

4
5
6

19 19
20 20
9 9

пројекат
грађанин

15
15
3

1/1
1/2
1/3

цртање,
сликање,
вајање

француски
језик

веронаука

нар.традиција

лепо писање

број ученика

информатика

Нада Ралевић
Ружица Репац
Мирјана
Дудуковић
Снежана
Здравковић
Снежана
Поповић
Весна
Обреновић
Весна Вујовић
Гордана
Мартиновић
Сњежана
Вученовић
Тијана Јовић
Нада Бојић
Бојана
Кецовић
Гордана
Бојчић
Јелена
Ђорђевић

разред

разредне
старешине

Разредно старешинство, изборни предмети и број група
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24
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16

19

19
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25
23
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18
15
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23

25
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32
29

21
25

11
4

32
29

31
29

1

1

СП. 8
О.
25

3

5

51 48
8
24 3

184 21

296

189

240

252

9

1

18

11

14

10

21

17,18

17,14

25,20

22+
1+1
22+
1+1
24

16,00

Број одељ.и
група
Просек по
одељењу и гр.

27

21,58

укупно

6/1

прод.
боравак

Дејан
Ристивојевић
Горан Југовић
Милица
Конатар
Гордана
Владић
Татјана Весић
Милијана
Видицки
Весна Нешић
Златибор
Васић
Ивана
Богдановић
Наташа
Стеванчевић

Школа је остварила Наставни план и програм и реализовала све остале
облике образовно-васпитног рада у току другог полугодишта. Настава у првом
полугодишту почела је 02. 09. 2013. године, а завршило се 27. 12. 2013. године.
Друго полугодиште почело је 20. 1. 2014. године, а завршено је 13. 6. 2014.
године, 30. 5. 2014. године за ученике осмих разреда. У првом полугодишту
реализован је 80 наставних дана, а у другом полугодишту 100, што је укупно
180, колико је и планирано.
У току школске године ученици су имали:
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- зимски распуст, од 27. децембра 2013. до 20. јануара 2014;
- пролећни распуст, од 17. до 24. априла 2014. године и
- летњи распуст, од 14. јуна до 31. августа 2014. године.
Саопштење успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта је 27. децембра 2013. године. Свечана подела сведочанстава,
диплома и књижица за ученике била је 28. јуна 2014. године.
У школи су се празновали државни и верски празници у складу са законом:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак,
21. октобра 2013. године и наставни је дан
- Дан школе 21. октобар , понедељак, радни је дан, а ненаставни.
- Дан просветних радника, петак, 8. новембра 2013. године и наставни је дан
- Дан примирја у Првом светском рату, понедељак, 11. новембра 2013. нерадни
је и ненаставни дан
- Свети Сава – Школска слава,понедељак, 27. јануара 2014. и радни је, а
ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који пада у суботу и недељу, 15. и 16. фебруара
2014, обележава се у понедељак, 17. фебруара као нерадни и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, који пада у уторак 22. априла 2014. године као радни и наставни
дан
- Празник рада, који пада у четвртак и петак, 1. и 2. маја 2014. као нерадни и
ненаставни дан.
- Видовдан, 28.јуна 2014.
Стручни органи школе су:

1. Наставничко веће
2. Стручно веће за разредну наставу
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3. Стручна већа из области предмета
4. Одељењска већа
5. Стручни актив за развојно планирање
6. Стручни актив за развој школског програма
7. Стручни тим за самовредновање рада школе
8. Стручни тим за инклузивно образовање
9. Стручни тим за безбедност ученика
10. Стручни тим за професионалну орјентацију
11.Педагошки колегијум
Орган управљања у школи: Школски одбор. Одржано 11 седница.
Орган руковођења у школи: директор школе
Саветодавни орган школе је Савет родитеља. Одржано је 5 седница.
Одржано је 14 седница Наставничког већа.
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СЕПТЕМБАР
Дочек првака и приредба ученика старијих разреда
02.09.2013. с поносом смо дочекали још једну генерацију првака.
Ученици старијих разреда спремили су приредбу за наше мале
малишане. Срећно у даљем школовању!

Изложба бајки „Твој чаробни свет“ са радионицама и
такмичењима.
Ученици нижих разреда 17.09.2013. посетили су велику путујућу
изложбу „Твој чаробни свет“. Ученици су учествовали у радионицама,
где су израђивали костиме и фигуре из бајки, приче у сликама, пределе
и ликове из бајки. Кроз изложбу имали су прилику да сазнају нешто
више о браћи Грим и немачким бајкама.
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ОКТОБАР
Посета дечијем филмском фестивалу ученика млађих разреда
Наши ученици су 14.10.2013. посетили Дечји Филмски фестивал “Кидс
фест” у дворани Дома синдиката у Београду.
Ученици су погледали остварења - документарце о животињама, приче
о пријатељству, љубави, одрастању и авантурама.
Посета старијих разреда позоришту „Душко Радовић“
Дана 18. октобра 2013. ученици петог и шестог разреда посетили су
позориште „Душко Радовић“ у Земуну. У пратњи чланова Стручног
већа друштвених наука ученици су одгледали представу „Снежана и
седам патуљака“.

Посета Спомен-Костурници и манастиру Боговођа
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У организацији општине Вождовац 12.10.2013, а поводом 95 година
Колубарске битке, група ученика ОШ „Јајинци“ Ана Николић, Јелена
Николовски, Сара Бојић, Алекса Петровић и Лука Стојановић, са
педагогом школе Маријом Ракочевић и наставницом историје
Милицом Конатар, посетила је манастир Боговађа и Спомен
костурницу у Лазаревцу.
Представа за ученике млађих разреда „Несташни Ћиро“
Представа „Несташни Ћира“ осмишљена је тако да малишанима
омогући интерактивно учествовање у представи и то игром, песмом и
плесом. На овај начин, поред едукације, најмлађи ће моћи и добро да се
забаве.
Дан школе
20.10.2013. године прославили смо Дан школе. Програм смо отворили
химном „Јајинци“. Ученици старијих разреда извели су драматизацију
„Зона Замфирова“. Ученици посебног одељења рецитовали су песму
„Стрепња“Д.Максимовић. Лепим рециталом и музичким нумерама
забавили смо наше драге госте.
Имали изложбу ликовних радова, као и изложбу радова из техничке
радионице.
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НОВЕМБАР
Излет – обилазак музеја и шетња Калемегданом
Полудневни излет ученика млађих разреда од 1. до 4. разреда са
садржајем :“Мачак у чизмама“, обилазак музеја и шетња по
Калемегдану.

ДЕЦЕМБАР
„Нова шанса“
Пројекат „Нова шанса - Деца у спорту“, за ученике млађих разреда
промовисао је разне врсте спортова, као и могућност да се деца
упознају са начином тренирања и препознају код себе афинитете према
спорту.
Такмичење „Које је одељење најбоље?
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Током октобра и новембра у нашој школи је „вођена битка“ које
одељење је најбоље у школи. На предлог педагошко-психолошке
службе и директора школе Наставничко веће ОШ „Јајинци“ се сложило
да објавимо конкурс за избор најбољег одељења у школи. Циљ ове
идеје је да у школи у континуитету гајимо и подстичемо позитивне
облике понашања ученика, подстичемо креативност и осећај
припадности школи, укажемо на значај очувања школске имовине и
школске средине и тиме утичемо на еколошко васпитање ученика, а
пре свега, да рaзвијамо колктивни дух и другарство.
Коначна ранг листа изгледа овако:
треће место: 5/1
друго место. 7/1
прво место: 6/3
Честитамо победницима! Награда за најбоље одељење је одлазак у
биоскоп са разредним старешином и педагогом школе.
Новогодишња представа
Новогодишња представа у Театру 78. и журка млађих разреда одржана
је 25.12.2013.

ЈАНУАР
Школска слава – Свети Сава
Приредба за ученике, родитеље и госте школе поводом школске славе
Светог Саве одржана је 27.12.2014.
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ФЕБРУАР
Општинско такмичење „Књижевна олимпијада“
Наша школа је била домаћин Општинског такмичења „Књижевне
олимпијаде“. Такмичење је одржано 08.02.2014.
Позоришна представа „Чаробно кресиво“
Позоришна представа за ученике млађих разреда „Чаробно кресиво“
Текст је написао Бранко Димитријевић по мотивима прве бајке Ханса
Кристијана Андерсена (из 1835. године) "Кресиво". Представу је
режирала Нађа Јањетовић.
Познате ликове краља, краљице, принцезе, војника, вештице и три
велика пса представиће глумци и аниматори лутака Горан Поповић,
Зорана Милошаковић, Нела Јовановић, Борко Сарић, Драгиша Косара...
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Сајам образовања „Презентација средњих школа“
Ученици осмог разреда имали су прилику да прилику да посете Сајам
образовања, који је одржан у Основној школи „Милан Ђ. Милићевић“.
У пратњи разредних старешина, Весне Нешић и Златибора Васића, као
и једног родитеља ученицима је пружена могућност да се упознају са
одређени бројем средњих школа и њиховим понудама.

Полуфинално такмичење у Квизу знања
Полуфинална такмичења у квизу знања за старије разреде које
организује ОШ Јајинци одржана су 24, 25, 26 и 27.02.2014.

МАРТ
Квиз Знања
Финално такмичење у квизу знања за старије разреде које организује
ОШ „Јајинци“ одржано је 27.03.2014. Ученици 8/2 однели су заслужену
победу.
Мислиша
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Математичко друштво Архимедес у Србији већ девети пут одржава
математичко такмичење Мислиша.
Математичко друштво Архимедес у Србији већ девети пут одржава
математичко такмичење Мислиша. У нашој школи се организује већ
седми пут.
Основни ниво Математичког такмичења Мислиша 2014. је као и сваке
године до сада организован у школским просторијама 13. марта 2014.
године у термину од 12 h do 14 h . Учествовали су ученици од другог
до осмог разреда који су се самоиницијативно пријавили јер за
поменуто такмичење нема других услова , само жеља да се активно
учествује у решавању задатака који су по тежини распоређени у три
групе .
Сваки учесник такмичења је добио задатке које може да задржи као и
сертификат са свеском на поклон.
Учествовало је 38 другака који су имали 15 задатака с могућношћу да
освоје максимално 60 бодова и 113 ученика од трећег до осмог разреда
који су имали по 25 задатака где сваки ученик може освојити највише
100 бодова.
„Постављен видео надзор“
На захтев родитеља Општина Вождовац у сарадњи са МУП-ом
спровела акцију “Поставке видео надзора у основним школама“.

АПРИЛ
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„Колико познајеш птице у граду“
Трибина за ученике старијих разреда „Колико познајеш птице у
граду“ СРЦ“Пионирски парк“ одржана је 03.04.2014.

Екстерна евалуација
Спољашње вредновање ОШ „Јајинци“ од стране школске управе
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 14,15. и 16. 04.
2015.
Посета Музеју Вука и Доситеја и Саборној цркви
Дана 25. 4. 2013. године 26 ученика шестог, седмог и осмог разреда
који су показали изузетне резултате на часовима редовне и додатне
наставе Српског језика, као и на слободним активностима везаним за
овај наставни предмет посетило је у пратњи наставника српског језика
и школског библиотекара Музеј Вука и Доситеја и Саборну цркву у
Београду.
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МАЈ
Хуманитарна помоћ за угрожене са поплављених подручја
Представа за ниже разреде „Цврчак и мрав“ поводом хуманитарне
помоћи за угрожене са поплављених подручја одржана је 20.05.2014.
Изложба кућних љубимаца
24. маја 2014. године одржали смо традиционалну изложбу кућних
љубимаца у школском дворишту. Ђаци су приказали своје кућне
љубимце и припремили продајну изложбу слика са мотивима
љубимаца, хуманитарног карактера.
Средства прикупљена на продајној изложби дечијих радова, као и
новчана средства које су наставници школе прикупили биће уплаћена
на рачун за угрожене од поплава.
Поред изложбе ученици су приредили за бројне посетиоце и пригодан
културно-уметнички програм, прилагођен ситуацији у земљи која нас
је задесила.
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Поетић
Дана 29.5.2013. године у нашој школи одржана је промоција
специјалног броја „Поетића“, листа за школску децу.
Заслужни за објављивање овог листа су Удружење писаца „Поета“ и
песникиња Весна Вујовић, која је иначе професор разредне наставе у
нашој школи. Весна Вујовић прикупила је највреднија песничка
остварења наших ученика од првог до осмог разреда. Лист је угледао
светло дана са одштампаним радовима ученика у првом делу, а у
другом делу листа налазе се песме песника за децу.
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Мој месец математике
Под слоганом "Облик живота", ученици су имали прилику да
сазнају о математици, о њеним бројним загонеткама и лепотама, да уче
и забављају се уз помоћ интерактивних експоната, али и да активно
учествује.
Први пут, ЦПН током М3 приказује Лабораторију облика, део
научнопопуларне поставке који је произвела сама публика - ђаци,
полазници геометријских радионица.
Део изложбе се и даље активно развија - публика без прекида
истражује дубину математичке трансценденције - како број Пи расте у
бесконачност, сваки посетилац може да открије његову следећу цифру.
Овогодишњи М3 не потписују само посетиоци, нити само
математичари и промотери науке, већ и најпознатији дизајнери и
илустратори у Србији.
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ЈУН
„Колико познајеш птице у граду“
Квиз „колико познајеш птице у граду“ СРЦ Пионирски град03.06.2014.
Представа „Коктел бајка“
Представа за ниже разреде „Коктел бајка“
Завршни испит
Завршни испити из српског језика, математике и комбинованог16, 17. и 18. 06.2014.
Објављивање коначних резултата-26.06.2014.

ЈУЛ
Први и други уписни круг у средње школе
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АВГУСТ
Припреме за почетак нове школске године.
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Књижевна
олимпијада
Енглески
језик
Музичка
култура

Српски
језик

63

Теодора Арсић
Сара Бојић
Анђелка Обрадовић
Урош Раденковић

7/3
8/1
8/1
8/2

3
2
1
3

Хор ОШ“Јајинци“
Мина Јовановић
Емилија Недељковић
Анђела Станојевић
Тамара Анђелковић
Тамара Стојановић
Милена Ђуричић
Сања Станисављевић
Анђелка Обрадовић

7/2
6/2
6/2
7/3
7/2
7/3
7/3
8/1

1
2
1

Јована Обрадовић
Душан Јоксимовић
Вељко Бодирога
Милош Самарџија
Сергеј Станојчић
Тамара Стојановић
Сава Данчуловић
Јована Обрадовић
Јована Ристић
Уна Владетић
Милена Степановић
Тамара Стојадинов
Растко Ђурић
Никола Степановић
Анђелка Обрадовић
Данијел Ћирковић
Анђелка Обрадовић
Урош Поповић

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

2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
1

13
45

53
млађи 59

Математика
Хемија
Биологија

Географија
Шта знаш о

28

старији 51
78
64

23
20

2
2

2

1
3
3

3

републичко

Име и презиме ученика

градско

Бр.ученика
на шк.такм.

општинско

Предмет

разред и
одељење
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саобраћају
Укупно

„Б“ група
ОШ“Јајинци“

5-8
5-8

481

На општинском такмичењу освојено: 7 првих места
10 других места
14 трећих места
На Градском такмичењу освојено:

29

3 друга места
4 трећа места

1
3
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Математичко друштво Ђорђе Ненадић 2/1
2.место
Маша Костић 2/2
2. место
Константин Костић 2/2 2.место
Математичко друштво похваљује учеснике Марка Владетића 3/1 и
Вељка Бодирогу 3/2.
Архимедес

Уна Владетић 6/1

2.место

Архимедес похваљује ученике: Марту Ралевић 3/3, Владимира
Ненадића 4/2, Ану Гардијан 4/2, Луку Судимца 4/2 и Милицу Бојић 6/2.
Пријатељи деце Вождовац
„Бирамо најлепше вакршње јаје“
На конкурсу су Матија Смољановић 6/2 и Никола Бабић 2/2 добили
Дипломе, а Софија Ђикић 5/1, Александра Топаловић и Милан
Кнежевић Захвалнице.
Дома здравља Вождоваца – Очување здравља уста и зуба
Додељује Захвалнице

Јовани Вукићевић 2/3
Константину Костићу 2/2
Ђорђу Ненадићу 2/1
Маши Костић 2/2
Марку Владетићу 3/1
Вељку Бодироги 3/2
Уни Владетић 6/1
Милици Бојић 6/2

Баваниште – Дани ћирилице
Матија Таневић 2/2

1. место

СРЦ Пионирски град „Заштитимо птице у граду“

30

2013/2014
Летопис Основне школе „Јајинци“
Прво место
Сава Данчуловић 5/1
Александар Ђикић 6/2
Марко Раденковић 6/2
Николина Љубоја 6/3
Митар Станишић 5/2
СРЦ Пионирски град квиз „Колико познајемо птице у граду“
Прво место
Уна Владетић 6/1
Мирко Тадић 6/1
Душан Ристовић 6/2
Александар Ђикић 6/2
СРЦ Пионирски град „Кућица за птице“
Друго место
Александар Вујачић 6/2
Ђорђе Чоловић 6/2
Вук Вуксановић 7/2
Сава Данчуловић 5/1
Александра Топлаовић 6/2

31

2013/2014
Летопис Основне школе „Јајинци“

32

2013/2014
Летопис Основне школе „Јајинци“
ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
( преузето из Извештаја о раду школе за школску 2013/14.год.)

На основу извештаја Тима за спољашње вредновање рада школе, а у циљу
унапређења квалитета рада школе пажња биће посвећена:
1) Школском програму и годишњем плану рада
На стручним активима временски и садржајно ускладити тематске
целине. У месечним плановима могу стајати напомене о прилагођавању
неких садржаја потребама ученика.
2) Настави и учењу
У првој половини септембра урадити иницијалне тстове од 4. До 8.
разреда и урадити детаљну анализу са ПП службом. У циљу креативне
наставе и побољшања мотивације ученика сваки наставник биће у
обавези да уради огледни час.
На часовима користити што разноврснија наставна средства.
Организовати предавања на одређену тему уз ангажовање ученика.
Редовно водити педагошку свеску о вредновању постигнућа ученика
из појединих области. Започети формирање портфолиа ученика.
3) Образовна постигнућа ученика
Редовно анализирати постигнућа ученика на одељењским већима и
предлагати адекватне мере за превазилажење тешкоћа.
Ученицима са изузетним способностима прилагодити наставне
садржаје. Допунску наставу из српског језика и математике
организовати тако да се час разликује од редовног часа-задатке
прилагођавати ученицима.
Идентификација ученика којима је потребна помоћ у учењу. Тему
Професионалне оријентације ученика прожимати као један од циљева,
тамо где је то могуће у извештајима .
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4) Подршка ученицима
Укључивање ученика у превентивне програме који су су понуди
школе, и у којима ће заједно са наставницима радити на ваннаставним
активностима.
При релаизацији рада секција укључивати и релевантне институције.
Мотивисати децу на нивоу одељења да буду покретачи неке акције у
школи.
5) Етос
Редовно прађење успеха ученика и истицање њихових резултата на
посебном месту у холу школе
Уредити сутерен школе и двориште.
6) Организација рада школе и руковођење
Све обавезе документе у Школи донети уз поштовање законске
процедуре;
У школи постоји план за за обезбеђење о кришћење финанскијских
средстава; развијати систем информисања о свим важним питањима из
живота и рада; развијати сарадњу са другим установама,
организацијама и локалном заједницом.
7) Ресурси
Обука за наставнике којима је подтребна подршка у примени
информатичке технологије.
Подршка новим радницима у виду педагошко-инсктруктивног рада са
њима. Постепена набавка савремених наставних средстава и опремање
учионица.
Нови пано у зборници где ће се водити евиденција о коришћењу нових
наставних средстава, реализација активности у школи.
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