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Организација школе 

Ова школска година је почела 1. Септембра. У школској 2016/2017.години имамо 22 

одељења редовне наставе, 1 издвојено одељење редовне наставе и 1 одељење 

припремно предшколског програма. У школи има укупно 131 ученик.  Број ученика 

није коначан. У школи има 48 запослена. 

Преглед структуре ученика у школској 2016/2017. години 

Матична школа 

Одељење 
Број 

ученика 

I/1 4 

I/2 ком 4 

II/1 5 

II/2 6 

III/1 6 

III/2 4 

III/3 ком ( Звечанска)     7 

IV/1 5 

IV/2 4 

V/1 7 

V/2 5 

V/3 6 

V/4 4 

VI/1 5 

VI/2 5 

VII/1 4 

VII/2 5 

VIII/1 5 

VIII/2 5 

Комбиновано 1 5 

ЦН 1 (VII разред) 5 

Укупно 106 

 

Издвојено одељење ОШ „20 октобар“ 

Разред Број ученика 

 VI 3 7 

УКУПНО 7 

 

Припремни предшколски програм 
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Продужени боравак: 

 

 

  Број група  :    3 

 

Број ученика није коначан. 

 

 

 Преглед структуре запослених у школи 

  

  НАСТАВНИ КАДАР 
 

 

 

Р.бр. 

Име и презиме Врста стручне спреме 

 

Предмет који предаје 

 

1. 
Василије 

 Балош 

Дипл. олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

2. 
Емилија 

Цеп 

Дипл. олигофренолог  

VII 
     Прод.боравак      

3. 
Вера 

Илић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

4. 
Сања 

Могоровић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
      Раз.настава 

5. Мирјана 

Стевановић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

6. 
Ана 

Брајовић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз. настава 

7. 

 Марина          

Зубац 
 

                 ( Ивана 

Петровић) 

Дипл.олигофренолог  

VII 

 

Дипл.олигофренолог   

VII      

Раз.настава 
 

Раз.настава 

8. 

Вера Јовановић 

 

 

 Дипл.олигофренолог  

VII 
       Раз. настава 

9. Алма Анђелковић 
Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

10. 
Тамара 

Васиљевић 

Дебељевић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
      Раз.настава 

11. Јелена 

Тапушковић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Индивидуална настава 

12. Бранка 

Костић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

13. 
Рената 

Лукенић –Гаши 

 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

14. Рада 

Миладиновић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

15. Срђан 

Миладиновић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

16. Ксенија 

 Дабић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Прод.боравак 

17. Ивана 

Цијановић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 
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  18. Маја 

Марић 
  Дипл.логопед  VII     Индив.настава 

19. 
Слађана Лалић 

Гајица 
  Дипл.логопед  VII Индив. настава 

20. 
Лидија  

Новаковић 

Николић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Индив.настава 

21. Славица 

Роксандић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

22. Мирослав 

Бошковић 

Професор музичке 

културе 

Музичка 

култура 

23. Алекса 

Рајковић 

Професор музичке 

културе 
Музичка култура 

24. Ирена   

Човић 

Професор физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 

25. Борислав 

Цветковић 

Професор физичког 

васпитања 
Физичко васпитање 

26. Тања 

Бубић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Индив.настава 

27. Марко 

 Лукић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

28. Александра 

Ћирковић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

29. 
Јелена 

Чуха 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

30. Јадранка 

Рајевић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

31. Милена 

Љубић 

Дипл.олигофренолог  

VII 
Раз.настава 

        32. 
Драгана 

 Јовановић 

 

      Дипл.олигофренолог  VII      Раз.настава 

       33. 
Бранка 

Лазаревић 

 

     Дипл.олигофренолог  VII     Раз.настава 

      34. 
Ива 

Билаловић 
     Дипл.олигофренолог  VII     Прод.боравак 

      35. 
Татјана 

Марић 

     Професор енглеског 

језика и књижевности 

 

      Енглески језик 
     

     36. 
Снежана 

Благојевић 
   Наставник верске наставе    Верска настава 

     37. 
Тамара 

Шушкић 

Наставник 

   италијанског и енглеског 

језика 

      Енглески и италијански  

језик 
 

     38. 
Бранка 

Арамбашић 

Дипл.логопед и 

олигофренолог VII 
  Раз.настава 

     39. 
Александра 

Стојиљковић 

      Професор енглеског 

језика књижевности 

 

Енглески језик 

    40. 
Христина  

Јеначковић 

Дипл. 

олигофренолог VII     
Раз.настава 
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 НЕНАСТАВНИ КАДАР 

 

Р.бр. Презиме и име Врста стручне спреме 
Послови на 

којима ради 

1. 
Милуника 

Петровић 

VII Дипл.дефектолог 

олигофр.   
Директор 

2. Данијела Којић VII Дипл. Правник Секретар 

3. 
Ана Огњановић 

 

VII Дипл. социјални 

радник 

Социјални 

радник 

4. 
Јелена 

Митић 
VII Дипл. Психолог Психолог 

       5.   
       Александра 
       Милчић 

      IV Мед. сестра техничар    
 

Мед. сестра 

6. Душица Милчић IV степен стр.спреме Рачунополагач 

7. Михајло Лугоња 
IV степен стр.спреме 

 
Домар 

8. Јулијана Радовић 
 

I степен стр.спреме Спремачица 

 

9. Биљана Нишевић 
I степен стр.спреме 

 
Спремачица 

10. Душица 

Живковић 
IV степен стр.спреме Сервирка 

11. Наташа Петровић 
      IV Мед. Сестра техничар    

 
Мед. Сестра 

 

 Код радника Михајло Лугоња проценат ангажовања је 45,7%, а проценат  

нераспоређености (технолошки вишак) је 54,3% 

 

 

Одељенско старешинство 

Одељење Одељењски старешина 

I/1 Александра Ћирковић 

I/2 ком Милена Љубић 

II/1 Алма Анђелковић 

II/2 Вера Јовановић 

III/1 Мирјана Стевановић 

III/2 Ана Брајовић 

III/3 ком ( Звечанска) Ивана Петровић 

IV/1 Рада Миладиновић 

IV/2 Бранка Костић 

V/1 Славица Роксандић 

V/2 Бранка Лазаревић 

V/3 Бранка Арамбашић 

V/4 Срђан Миладиновић 

VI/1 Тамара Васиљевић Дебељевић 

VI/2 Христина Јеначковић 

VI/3 
Издвојено одељење 
„20.октобар“ 

Марко Лукић 

VII/1 Јелена Чуха 

VII/2 Јадранка Рајевић 

VIII/1 Василије Балош 
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VIII/2 Вера Илић 

Комбиновано 1 Ивана Цијановић 

ЦН 1 (VII разред) Сања Могоровић 

 

 

 

Дан отворене школе 

Дан отворене школе, када родитељи могу да присуствују настави, ће се 

одржавати сваког првог понедељка у месецу. 

 

 

Дан отворених врата 

Редни 

број 

Разред и 

одељење 

Име и презиме наставника Дан отворених 

врата 

Време отворених 

врата 

1.  I 1 Александра Ћирковић Петак 10:30-11:00 

2.  I 2 Милена Љубић Понедељак 12:00 

3.  
II 1 Алма Анђелковић 

Среда 15:00 

4.  
II 2 Вера Јовановић 

Понедељак 12:00-12:30 

5.  III 1 Мирјана Стевановић Среда 10:30 

6.  
III 2 Ана Брајовић 

Понедељак 12:00 

7.  
III 3 Ивана Петровић 

Понедељак 13:00 

8.  
IV 1 Рада Миладиновић 

Понедељак 14:30 

9.  
IV 2 Бранка Костић 

Понедељак 14:30 

10.  
V 1 Славица Роксандић 

Среда 12:00-12:30 

11.  V 2 Бранка Лазаревић Понедељак 12:00 

12.  V 3 Бранка Арамбашић Понедељак 12:00-12:30 

13.  
V 4 Срђан Миладиновић 

Понедељак 12:00-12:30 

14.  VI 1 Тамара Васиљевић Среда 14:30 

15.  VI 2 Христина Јеначковић Среда 15:30 

16.  VI 3-истурено 

одељење 
Марко Лукић 

Четвртак 11:00 

17.  VII 1 Јелена Чуха Среда 10:30/17:30 

18.  VII 2 Јадранка Рајевић Уторак 10:30/17:30 
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19.  VIII 1 Василије Балош Уторак 10:25/17:20 

20.  VIII 2 Вера Илић Четвртак 17:00 

21.  
Целодневна 

настава 1 

Сања Могоровић - 

Рената Лукенић –Гаши –

наставник 

Понедељак 8:00 

22.  Комбиновано 

одељење 
Ивана Цијановић 

Понедељак 12:00 

23.  Логопед Слађана Лалић-Гајица Понедељак 10:30 

24.  Логопед Маја Марић Четвртак 7:30-8:00 

25.  Реедукатор 

психомоторике 

Јелена Тапушковић Петак 7:30-8:00 

26.  Реедукатор 

психомоторике 

Тања Бубић Среда 7:30-8:00 

27.  Реедукатор 

психомоторике 

Лидија Николић 

Новаковић 

Петак 10:30 

28.  Наставник 

физичког 

васпитања 

Борислав Цветковић Уторак 07:30 

29.  Наставник 

физичког 

васпитања 

Ирена Човић Понедељак 

Петак 

11:00-11:30 

14:00-14.30 

30.  Наставник 

енглеског језика 
Татјана Марић Уторак 11:00-11:30 

31.  Наставник 

италијанског 

језика 

Тамара Шушкић Понедељак  10:30-11:00 

32.  Наставник 

енглеског језика 
Александра 

Стојиљковић 

Понедељак 10:00-10:30 

33.  Наставник 

музичке културе 
Алекса Рајковић Четвртак 

 

10:20 

34.  Наставник 

музичке културе 
Мирослав Бошковић Четвртак 

 

11:30-12:00 

35.  Наставник 

верске наставе 
Снежана 

Благојевић 

Понедељак 

 

13:00-13:30 

36.  Продужени 

боравак 
Ксенија Дабић Среда 

 

12:00-12:30 

37.  Продужени 

боравак 
Ива Билаловић( 

Александра Новаковић) 

Среда 

 

12:00-12:30 

38.  Продужени 

боравак 
Емилија Цеп  

Среда 

 

12:00-12:30 
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Преглед стручних, управних, руководећих и саветодавних 

органа школе 

Стручни органи школе су: 

- Школски одбор 

- Директор 

- Савет родитеља 

- Наставничко веће 

- Одељенско веће млађих разреда 

- Одељенско веће старијих разреда 

- Стручни актив за развојно планирање 

- Стручни актив за развој школског програма 

- Педагошки колегијум 

- Стручно веће предметне наставе 

- Стручни сарадници 

 

 

 

 

Васпитно-образовни рад 

 ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД У ПРИПРЕМНОМ ОДЕЉЕЊУ 

 

ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНЕ ОБЛАСТИ 
нед. 

фонд 

год. 

фонд 

Развој говора 
5 180 

Почетно читање и писање 
3 108 

Развој почетних математичких појмова 
3 108 

Упознавање природне и друштвене средине 
3 108 

Ликовно васпитање 
2 72 

Музичко васпитање 
1 36 

Физичко васпитање 3 108 

Укупно 20 720 

 

 

 

ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД 
 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. 
Српски језик 

________________ језик 
5 180 5 180 

2. Математика 5 180 5 180 
3. Свет око нас 2 72 2 72 

4. Енглески језик 2 72 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 2 72 

6. Музичка култура 1 36 1 36 

7. Физичко васпитање 3 108 3 108 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 5 180 

2. МАТЕМАТИКА 5 180 

3. ПРИРОДА И ДРУШТВО 2 72 

4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 72 

5. ЛИКОВНА КУЛТУРА 2 72 

6. МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 36 

7. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 3 108 

 

 

 
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Ред. 

број 
Ц. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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ПЕТИ РАЗРЕД 

 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 5 180 

2. МАТЕМАТИКА 4 144 

3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 2 72 

4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 2 72 

5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 72 

6. БИОЛОГИЈА 2 72 

7. ИСТОРИЈА 1 36 

8. ГЕОГРАФИЈА 1 36 

9.ТЕХНИЧКО И    

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

2 72 

10. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2 72 

11. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 2 72 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1.ГРАЂАНСКОВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА НАСТАВА 
1 36 

2.ИЗАБРАНИ СПОРТ 1 36 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 4 144 

2. МАТЕМАТИКА 4 144 

3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 1 36 

4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 36 

5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 72 

6. БИОЛОГИЈА 2 72 

7. ИСТОРИЈА 2 72 

8. ГЕОГРАФИЈА 2 72 

9.ФИЗИКА 2 72 

10.ТЕХНИЧКО И    

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

2 72 

11. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2 72 

12. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 2 72 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1.ГРАЂАНСКОВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА НАСТАВА 
1 36 

2.ИЗАБРАНИ СПОРТ 1 36 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 4 144 

2. МАТЕМАТИКА 4 144 

3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 1 36 

4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 36 

5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 72 

6. БИОЛОГИЈА 2 72 

7. ИСТОРИЈА 2 72 

8. ГЕОГРАФИЈА 2 72 

9.ФИЗИКА 2 72 

10.ТЕХНИЧКО И    

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

2 72 

11. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2 72 

12. ХЕМИЈА 2 72 

13. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 2 72 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 

1.ГРАЂАНСКОВАСПИТАЊЕ 

ВЕРСКА НАСТАВА 
1 36 

2.ИЗАБРАНИ СПОРТ 1 36 

 
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ У V, VI I VII РАЗРЕДУ ДРУГОГ 
ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ФОНД ЧАСОВА 

           НЕДЕЉНИ   ГОДИШЊИ 

1. 
Српски језик 

________________ језик 
4 136 

2. Математика 4 136 

3. Природа и друштво 4 136 

4. Техничко образовање 4 136 

5. Ликовна култура 2 68 

6. Музичка култура 1 34 

7. Физичко васпитање 2 68 

Ред.    

број 
Ц. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Чувари природе 1 36 1 36 / / 

2. Домаћинство 1 36 1 36 1 36 
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8. Практичан рад 2 68 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНИ 

ФОНД ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ 

ФОНД ЧАСОВА 

1. Грађанско васпитање/ Верска настава 1 34 

2. Изабрани спорт 1 34 

 

 

 ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

Пре и после редовне наставе (у зависности од смене), организује се продужени боравак 

за ученике наше школе, од првог до осмог разреда. 

Боравак ради  од 7:00 до 17:00 сати. 

У продуженом боравку раде 3 дефектолога у три сменe. Дефектолози  који раде у 

продуженом боравку се договарају и усклађују своје активности са  дефектолозима 

одељенским старешинама. Уско сарађују са родитељима, логопедом, реедукатором . 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ 

АКТИВНОСТИ 

Редни 

број РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА 

НЕДЕЉНИ 

БРОЈ 

РАДНИХ 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ 

БРОЈ 

РАДНИХ 

ЧАСОВА 

1. Израда домаћих задатака по ИОП -у (српски 

језик, математика, свет око нас) 
10 360 

2. Допунска настава -српски језик, математика према 

потреби 
 

 ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА   

3. Мала школа великих ствари 3 108 

4. Оловка пише срцем 1 36 

5. Шарам – стварам 4 144 

7. Певам, плешем, глумим 1 36 

8. Видео пројекције 2           72 

9. Игре без граница 5 180 

10. Активност по избору ученика 3 108 

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА   

11. Припрема за оброк и исхрана 1 36 
 Укупно 30 1080 

Напомена: Број часова у току недељног фонда може се мењати зависно од плана 

наставних активности (допунска настава), активности по жељи ученика и других 

фактора који утичу на ученика ( здравствено стање, медикација). 

 

                              

 

 

  ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
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7:00h-8:00h јутарње прихватање ученика (фискултура, музика, игре по избору 

ученика..) 
8:00h-9:00h самосталан рад (израда домаћих задатака; корепетиција-индивидуални или    

групни рад ради помоћи у савладавању одређених наставних садржаја ( ИОП)) 
9:00h-9:30h        хигијенска припрема за доручак и доручак 

9:30h-10:00h  слободно време( боравак на ваздуху, спортске активности, пасиван одмор, 

посета позоришту, биоскопу, парку , игре по избору ученика...) 
10:00h-11:00h      реализација предвиђене пратеће активности 
11:00h-11:30h      пасиван одмор 
11:30h-12:00h      хигијенска припрема за ручак и ручак 

12:00h-13:00h      слободно време (боравак на ваздуху...) 
13:00h-14:00h      самосталан рад (израда домаћих задатака...) 
14:00h-15:00h      хигијенска припрема за ужину и ужина      
15:00h-15:30h      реализација предвиђене пратеће активности 

15:30h-16:00h      пасиван одмор 
16:00h-17:00h      сређивање боравка и одлазак кући            
 

Програм рада у продуженом боравку реализује се у наменској учионици али се користе 

и друге расположиве просторије у школи (спортска сала, школско двориште, сензорна 

соба). 

 

 

 

 

СЕКЦИЈЕ 

Ученици наше школе показују велико интересовање за учешће у разним секцијама на 

којима се поред вредног рада одлично забављају са својим вршњацима и 

наставницима. Ученици воле да певају, играју, учествују у спортским активностима и 

освајају медаље, играју игрице на компјутеру, цртају и боје, израђују разне креативне 

предмете које касније презентују на изложбама. Због њиховог задовољства и напретка 

у развоју социјалних вештина школа је пружила велики избор секција: 

Еколошка секција 

Руководиоци рада секције су Алма Анђелковић и Александра Ћирковић. 

Фолклорна секција 
 Руководилац секције је Јадранка Рајевић. 

Ритмичка секција  

  Руководилац секције је Ирена Човић. 

Спортска секција 

  Руководилац секције је Борислав Цветковић. 

Саобраћајна секција 

  Руководилац секције је Борислав Цветковић. 

Информатичка секција (међусмена) 

  Руководилац секције је Мирјана Стевановић. 

Информатичка секција  

  Руководилац секције је Марко Лукић. 

Информатичка секција (црвена смена) 

  Руководилац секције је Јелена Чуха. 
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Информатичка секција (плава смена) 

  Руководилац секције је Василије Балош. 

Информатичка секција 

Руководилац секције је Ивана Цијановић. 

Секција примењене уметности 

Руководилац секције је  Лидија Николић Новаковић. 

Хор  

 Руководилац је Алекса Рајковић. 

Оркестар и група певача  

  Руководиоци секције су Емилија Цеп и Ксенија Дабић. 

Драмска секција 

Руководилац секције је Тамара Васиљевић. 

Хор старијих разреда 

  Руководилац секције је Мирослав Бошковић 

Инструментална секција 

  Руководилац секције је Мирослав Бошковић. 

 Народна традиција 

  Руководилац секције је Милена Љубић.  

Фото секција 

  Руководилац секције је Тамара Шушкић 
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ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  " НОВИ БЕОГРАД" БЕОГРАД 

 
 

 

На основу члана 57. став 1.тачка 1. а у вези са чланом 43. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009,52/2011 и 55/2013) 

Школски одбор ОШ " Нови Београд" , на седници одржаној дана 30.01.2014. године 

донео је 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ШКОЛЕ 

 
 

 
  
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

      Члан 1.  

Овим Правилима уређују се међусобни односи ученика, запослених, родитеља 

ученика и других лица у школи, чиме се негују односи разумевања, уважавања и 

развијања позитивне атмосфере у школи, ближе одређују обавезе и одговорности 

ученика, запослених, родитеља ученика и других лица који користе услуге школе и 

утврђују основна правила понашања у основној школи "Нови Београд" (у даљем тексту 

: школа.) 

 

      Члан 2. 

 

У Школи се остварују основни циљеви и задаци образовања и васпитања 

утврђени законом, Статутом и другим актима установе. 

Ученици, запослени, родитељи ученика и друга лица дужна су да се понашају 

пре свега на начин и у складу са Правилником о мерама за спровођење заштите и 

безбедности ученика, за време остваривања образовно-васпитног рада и других 

активности које организује школа, као и да се старају за спровођење тих мера. 

У циљу очувања имовине и појачане безбедности деце, ученика и запослених у 

установи, утврђују се основна правила живота и рада, а која се односе на све ученике, 

запослене и сва друга лица која користе услуге Школе. 

 

      Члан 3. 

 

Поштовањем и применом ових Правила обезбеђује се: несметан рад, повећана 

безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина и 

доприноси се бољем успеху ученика и угледу Школе. 
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Школа је обавезна да почетком сваке школске године упозна родитеље са 

могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја и са условима под 

којима се врши осигурање. 

У циљу заштите ученика и запослених у Школи се спроводе мере заштите од 

пожара предвиђене Законом, а које подразумевају обезбеђеност Школе ватрогасним 

апаратима, обуку запослених за руковање њима и понашање у случају опасности и 

редовну контролу обучености запослених. 

      Члан 4.  

 

У Школи је, у складу са одредбама Закона, забрањено страначко организовање и 

деловање и коришћење школског простора у те сврхе. 

У Школи није дозвољено деловање секти. 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

 

                                                                     Члан 5. 

 

 Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, 

Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању 

и васпитању, Статутом а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање а нарочито 

право на: 

1. квалитетан образовно васпитан рад; 

2. уважавање личности; 

a. подршку за свестрани развој личности, 

3. заштиту од дискримнације, насиља, злостављања и занемаривања; 

4. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово 

школовање; 

5. информација о његовим правима и обавезама; 

6. слободу удруживања у различите групе, клубове у ученички парламент; 

7. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по 

основу  образовања; 

8. учествовање у раду органа школе у складу са Законом 

9. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно 

васпитном процесу уколико права из овог члана нису остварена; 

 

                                                             Члан 6. 

Ученик и његов родитељ може да подноси пријаву директору школе у случају 

непримереног понашања запосленог. 

Директор школе је дужан да пријаву размотри  и одлучи по њој. 

Запослени у школи је дужан да пријави директору, односно Школском одбору, 

кршење права ученика предвиђених овим Правилима и Законом. 

У случају повреде и материјалне штете ученик има право да то пријави 

дежурном наставнику и одељенском старешини, директору ради предузимања 

одговарајућих мера.  

 

                                                             Члан 7. 
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Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе приговор на оцену 

из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и 

владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит. 

 

Дужност ученика је да, у складу са својим могућностима и психофизичким 

способностима: 

 

1. редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и уредно 

извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада утврђеног 

Годишњим програмом рада Школе; 

2. уредно похађа часове  

3. у школу долази прикладно одевен  

4. брине о личној уредности и хигијени, хигијени школских просторија и 

школске средине у целини; 

5. долази у Школу на време, пре почетка часа, а после знака за почетак наставе 

да се налази на свом месту, спреман за почетак часа; 

6. дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за 

време трајања наставе и других облика образовно-васпитног рада, испита, 

културних и других активности; 

7. води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за 

време школског одмора; 

8. по уласку у Школу искључи мобилни телефон, вокмен и друга средства 

комуникације и ласерске технике којима се ремети ред при образовно-

васпитном раду; 

9. чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација 

за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван 

Школе; 

10. надокнади материјалну штету причињену намерно или из крајње непажње 

имовини Школе или имовини других организација за време посета или 

извођења дела програма образовно-васпитног рада (по утврђеним 

чињеницама штету надокнађује ученик који је штету починио или сви 

ученици одељења солидарно, уколико се не утврди починилац); 

11.  изван Школе чува достојанство своје личности, углед школе и ученика. 

 

      Члан 8. 

 

У току коришћења школских  просторија ( кухиње, трпезарије, сале за физичко 

васпитање, школског дворишта) ученици и запослени у Школи су обавезни на 

уредност. 

 

      Члан 9. 

 

Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге 

јавне исправе које издаје школа. 

Ученик који исправља и дописује податке у школској евиденцији или исправама 

које издаје школа подлеже дисциплинској одговорности. 
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Ученик је дужан да родитељу, односно старатељу стави на увид ђачку књижицу 

у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплински меру и 

др. 

 

 

      Члан 10. 

 

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи  и 

помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању, а међусобне евентуалне 

неспоразуме ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање 

одељењског старешине, психолога или дежурног наставника. 

 

 

      Члан 11. 

 

Ученици треба да поштују личност наставника и осталих запослених у Школи и 

уважавају њихова искуства и напоре у раду на образовању и васпитњу и да им пружају 

помоћ и сарадњу. 

Неспоразуме ученика и наставника  решава директор школе, уз помоћ 

психолога Школе, а по потреби уз присуство родитеља. 

 

                                                                         Члан 12. 

 

Ученик може дисциплински да одговора само за повреду обавезе која је у време 

извршења била прописана Законом или Правилником о васпитно дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика. 

За лакшу повреду обавезе ученика се изричу  васпитне мере у складу са 

Правилнкиком, а за теже повреде васпитно-дисцплинске мере у складу са Законом и 

Статутом. 

Родитељ је дужан да надокнади материјалну штету коју ученик причини школи 

намерно или из крајње непажње, у складу са Законом. 

 

      Члан 13. 

 

Ученику је у школи забрањено да: 

 

1. уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, 

угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и 

личној имовини; 

2. самовољно напушта час; улази у зборницу и друге службене просторије 

Школе без позива, односно одобрења; задржава се у ходницима за време 

часа (с тим што ће се као олакшавајућа околност узети у обзир 

психофизико стање и потребе ученика) 

3. уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка  и друга средства са 

психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика; 

4. да се понаша грубо, агресивно и примитивно према запосленима у 

Школи и другим лицима; 
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5. самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке 

силе; 

6. пуши у просторијама Школе и дворишту; 

7. користи мобилни телефон, друга средства комуникације и ласерске 

технике, MP3, MP4, I-POD,  којима се ремети ред при образовно-

васпитном раду; 

 

Забрана из тачки 1. 3. 4. 5. 6. 7. и 9. односи се и на родитеље и трећа лица. 

 

      Члан 14.  

 

За време трајања часа у просторијама и објекту школе сви ученици и запослени 

у школи дужни су да обезбеде ред и мир,а за време наставе, после наставе или 

евентуалног неодржавања часова, није дозвољено задржавање по ходницима. 

За време одмора ученицима се забрањује излазак из школског дворишта. 

 

Члан 15. 

 

Ученик који се непримерено, грубо и агресивно понаша према ученицима, 

запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности, у складу са 

Законом и Правилником о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика. 

 

      Члан 16. 

 

Ако ученик изостаје са наставе дуже од два дана, одељењски старешина ће о 

томе одмах обавестити његовог родитеља, односно старатеља. 

Изостајање са наставе ученик (родитељ или старатељ) правда лекарским 

оправдањем школског лекара или оправдањем родитеља, односно старатеља, накасније 

у року од три дана од дана повратка у Школу. 

Родитељ односно старатељ може опрвдати изостанак са наставе највише пет 

дана а за дуже одсуствовање ученика родитељ је дужан да упути молбу директору 

школе. 

Злоупотреба уверења, оправдања и исправе о одсуствовању са наставе повлачи 

дисциплинску одговорност ученика.      

Члан 17. 

. 

Одељењски старешина  је  дужан да обавести родитеља, односно старатеља о 

ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу најкасније два дана од 

дана престанка похађања наставе. Ако родитељ по пријему обавештења не обезбеди да 

у року од три дана ученик настави редовно похађање наставе одељенски старешина 

пријављује стручној служби школе –психологу и социјалном раднику, а они одмах 

обавештавају  Општину Нови Београд. 

      Члан 18. 
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Ако је ученик  (родитељ или старатељ) дошао до сазнања да му је неко право 

ускраћено, осим остваривања заштите права утврђених законом, заштиту истих 

затражиће од директора Школе уз помоћ одељењског старешине и психолога или 

социјалног радника. 

Када је ученику у Школи нанета повреда или учињена материјална штета, 

ученик има обавезу да то одмах пријави одељенском старешини, дежурном 

наставнику, психологу или социјалном раднику и директору Школе ради предузимања 

одговарајућих мера. 

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 
 

      Члан 19. 

 

 Дужности наставника су да: 

  

 

1. долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе, односно свог првог 

часа; 

2. одлази на време на час; 

3. стара се да на звоно за почетак часа ученици буду на својим местима. 

4. о свом изостајању благовремено извештава директора,главног дежурног 

наставника или дежурног наставника, ради благовременог организовања замене; 

5. свако неоправдано изостајање или необавештавање директора о изостајању са 

посла или закашњењу, сматраће се повредом радне обавезе; 

6. наставник који је организовано допунски час или друге активности дужан је да 

брине о боравку ученика у школи од почетка допунског часа или друге 

активности, па до њеног завршетка; 

7. користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у 

службене сврхе; 

8. долази на наставу прикладно одевен; 

9. не напушта час, осим у изузетним случајевима (на позив директора и сл.); 

10. да се по завршетку  часа, за време великог одмора и по завршетку наставе брине 

да ученици изађу из учионице остављајући је у уредном стању и да из учионице 

изађе тек кад учионицу напусте сви ученици; 

11. поштује распоред дежурства који одређује директор. 

 

      Члан 20. 

 

Одељењски старешина је дужан да: 

 

1. брине о укупном раду и успеху својих ученика; 

2. води уредно дневник рада, односно разредну књигу, матичну књигу ученика  и 

другу прописану евиденцију о образовно-васпитном раду, попуњава: ђачку 

књижицу, сведочанство, преводницу и друге јавне исправе; 

3. благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава 

наставнике који неуредно воде евиденцију; 
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4. правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања лекара или оправдања 

родитеља, односно старатеља ученика; 

5. уписује обавештења за родитеље, односно старатеље ученика у ђачку књижицу 

и стара се о пријему обавештења; 

6. сарађује са родитељима, односно старатељима ученика, одржава родитељске 

састанке и ткз. "отворена врата" и обавештава их о понашању, изостанцима и 

успеху ученика и пружа информације о другим активностима школе; 

7. брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних 

манифестација, спортских и других ваннаставних активности ученика; 

8. води поступак за утврђивање повреда обавеза ученика из свог одељења. 

9. похваљује успешне ученике и предлаже за награђивање ученике који постижу 

изузетне резултате у свом раду. 

 

      Члан 21. 

 

Међусобни односи наставника, осталих запослених у Школи и ученика треба да 

буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању 

васпитне улоге Школе. 

 

      Члан 22. 

 

Распоредом дежурства директор одређује дежурство наставника, време и место 

дежурства. 

 

      Члан 23.  

 

Главни дежурни наставник је дужан да на посао дође 30 минута пре почетка 

наставе и дежура на месту у Школи на коме му одреди директор.  

Дежурни наставник уредно води књигу дежурства и у њу уписује све промене 

које су од значаја за живот и рад у школи, а посебно настале штете и њихове 

починиоце, као и одсуства и закашњења наставника.     

     

 

Члан 24. 

 

Стручни сарадници у Школи су: психолог и социјални радник. 

 

Дужности стручних сарадника су да: 

 

1. долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена; 

2. својим стручним знањем и саветодавним радом унапређује образовно васпитни 

рад у школи и прушају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима 

по питањима која су од значаја за образовање и васпитање ученика; 

3. остварују сарадњу са наставницима, директором Школе и осталим запосленима; 

4. остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика; 

5. извршавају друге обавезе утврђене  законским прописима  у основној школи. 
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 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ВАННАСТАВНОГ ОСОБЉА 

 

                                                                      Члан  25. 

 

Дужности запослених који обављању правне и административно финансијске 

послове су да: 

  

1. долазе на посао на време и прикладно обучени; 

2. обавесте директора о изостајању с посла, из службених као и приватних 

разлога; 

3. професионлано се опходе према ученицима, родитељима ученика, 

запосленим у школи и другим лицима; 

 

                        Члан 26. 
Домар је дужан да: 

1. свакодневно прегледа учионице, кабинете и друге просторије Школе у 

циљу уочавања кварова и недостатака; 

2. утврђује стање објекта и опреме и води евиденцију; 

3. дужан је да обавести директора о свим недостацима и кваровима у 

објекту; 

4. одржава уредност дворишта, посебно зелене површине, заједно са 

спремачицама; 

 

      Члан 27. 

 

Дужности спремачице су да: 

 

- одржава чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена; 

- помаже у раду дежурном наставнику; 

- не удаљава се са радног места без дозволе директора; 

- предузима мере у сарадњи са дежурним наставником да се очува ред и 

мир, посебно безбедност ученика, запослених у Школи и имовина; 

- благовремено обавештава задуженог запосленог о потреби за средствима 

за одржавање чистоће; 

- по завршетка рада  предузима све мере да се обезбеди објекат Школе ( да 

се објекат закључа, угасе светла, затворе прозори, провере водоводне, 

грејне и друге инсталације). 

 

Члан 28. 

 

Сви ученици, родитељи и запослени дужни су да на посао долазе прикладно и 

примерено одевени.  

Под непримереним изгледом подразумева се ношење: 

 мајица са бретелама 

 мајица без рукава, уколико нису прекривене кошуљом, блејзером или џемпером 

 мајица са дубоким деколтеом 

 мајица које не покривају стомак и леђа 

 шортса  



 
ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ                                                                                                           2016/2017. ГОДИНУ 

 бермуда и панталона, дужине изнад колена 

 мини сукњи 

 хеланки (уколико нису прекривене дужом туником) 

 папуча, јапанки 

 обуће са превисоким потпетицама 

 капа, качкета и капуљача у школској згради  

 одеће са навијачким обележјима  

 одеће са увредљивим натписима или сликама, који промовишу националну, верску, политичку  

или сексуалн у опредељеност  

 провидне  или тесне одеће. 

 Уредан мора да буде и општи изглед, који осим одеће подразумева и уредност одеће, 

обуће и косе, као и умереност у коришћењу накита и шминке. 

Правила одевања обавезујућа су током читаве школске године, како у дане наставе 

тако и током школског распуста 

О изгледу ученика брину сви запослени у школи, уз сарадњу са одељењским 

старешином и родитељима (старатељима). 

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА 

УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА         

     
      Члан 29. 

 

Родитељ, односно старатељ ученика има право и дужност да: 

1.  се редовно информише о понашању, учењу и успеху свог детета код 

одељенског старешине; 

2. обавештава одељенског старешину и благовремено доставља 

оправдања; 

3. поштује правила реда, налоге и предлоге дежурног наставника и 

директора Школе; 

4. у случају потребе, разговара са предметним наставником у 

предвиђеном термину-отворена врата и даје му сва потребна 

обавештења; 

5. редовно присуствује родитељским састанцима; 

6. да се удаљи из Школе на захтев дежурног наставника, службе 

обезбеђења или директора Школе; 

7. има право да бира и да буде биран у органе Школе; 

8. доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању 

услова и квалитета рада школе. 

 

Члан 30. 

 

Родитељима и другим лицима није дозвољено кретање по школском објекту, 

којим би се реметио ток и узроковао прекид наставе. 

Родитељима није дозвољен самовољан улазак у учионицу, канцеларије, 

просторије наставе и друге просторије школе. 
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 Уколико се задржавају у ходницима и другим просторијама школе, не смеју 

ометати васпитно образовни рад и дужни су да се придржавају упутстава дежурних 

наставника и помоћно техничког особља. 

 

Члан 31. 

 

Родитељ је дужан да, у најбољем интересу ученика: сарађује са Школом, 

учествује у превентивним мерама и активностима, уважава и поштује личност свог 

детета, других ученика, запослених и других родитеља. 

Родитељ  не сме својим понашањем у Школи да изазове или допринесе појаву 

насиља, злостављања и занемаривања. 

Према родитељима који се непримерено понашају, изазивају сукобе са 

ученицима, другим родитељима или запосленима у просторијама Школе, директор 

предузима мере у складу са законом.  

Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, Школа је 

дужна да одмах обавести полицију. 

Када је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице, 

према ученику, директор је обавезан да истовремено обавести родитеља ученика који 

је изложен насиљу, злостављању и занемаривању, надлежни центар за социјални рад и 

полицију. 

 

                                                                      Члан 32. 

 

Међусобни односи наставника и осталих запослених у школи, ученика и 

родитеља треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у 

циљу остваривања образовно васпитног процеса. 

 

      Члан 33. 

 

Школа не може да прикуља финансијска средства од ученика без сагласности 

његовог родитеља, односно старатеља. 

 

      Члан 34. 

 

У Школи је забрањено: 

 

- уношење оружја, оруђа и других предмета којима се могу нанети озледе, 

угрозити живот ученика и других запослених, нанети штета школској и личној 

имовини; 

- самовољно решавање сукоба употребом силе; 

- уношење и конзумирање алкохола, дроге и других средстава са психо активним 

дејством; 

- пушење у просторијама школе и школског дворишта; 

- испољавање страначке припадности, припадностима сектама као и сваки облик 

национализма; 

- употреба мобилног телефона и других средстава комуникације  на часу. 
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 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

      Члан 35. 

 

  Непоштовања Правила понашања од стране запослених и ученика Школе 

повлачи одговорност.  

Члан 36. 

 

Измене и допуне ових  Правила понашања врши се на начин и по поступку 

прописаном за његово доношење. 

      Члан 37. 

 

Правила понашања ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли школе. 

      Члан 38. 

 

Ступањем на снагу ових Правила понашања престају да важе Правила понашања у ОШ  

"Нови Београд“  број 80-8/2013.  од 4.03.2010. године.  

 

Председник Школског одбора 

 

     __________________________ 

     Радивоје Јонић 
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СЕПТЕМБАР 

 

 

*Почела је нова школска 2016/2017. година.Ђаци и њихови наставници  ушли су  у 

своје учионице спремни за нови почетак. Летњи радови су завршени, учионице су 

освежене  бојама  веселог дечијег света. 

14.09.2016. Одржана је седница Савета родитеља. 

15.09.2016. Одржана је седница Школског одбора. 

*Од септембра школске 2016/2017 године наставља се успешна сарадња  са Центром за 

позоришна истраживања „Апсарт“.  Ђаци наше школе имају прилику да учествују у 

драмским  радионицама  у просторијама центра,  сваке друге среде. На веома 

кративан начин деца су у ширем социјалном контакту директно укључена у 

инклузивни процес.  Колегинице Рената Лукенић Гаши и Тамара Васиљевић су 

координатори ових активности. 

*У нашој школи и ове школске 2016/2017 године наставља се реализација пројекта 

„Кроз девет квадрата –мала школа стрипа“ , у партнерском односу са удружењем за 

помоћ  МНРО Новог Београда, финансиран од стране Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. Колеге Јелена Чуха, Василије Балош и 

Лидија Новаковић, координатори су овог пројекта, који ће се одржавати два пута 

недељно. 
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* Професор музичке културе Мирослав Бошковић, у сарадњи са колегиницама из 

продуженог боравка и одељенским старешинама, реализоваће креативне музичке 

радионице, које ће се одржавати у просторијама  наше школе сваког четвртка. Наши 

ђаци и ове школске године, имају прилику да на најлепши начин, кроз музику, 

развијају своје потенцијале. 

28.09.2016. у 20:00 часова национални ансамбл “Коло“ и „ Атеље 212“ одржан је 

донаторски концерт поводом прикупљања средстава за уређење простора  наше школе. 

Ове школске године наставља се  успешна сарадња  , координацијом  наше  колегинице 

Сање Могоровић. 

 

 

 

 

30.09.2016.Одржано је Стручно веће млађих разреда. 

30.09.2016.Одржано је Стручно веће старијих разреда. 

 

ОКТОБАР 

03.10.2016.  -  09.10.2016. Обележавамо „ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ“ : 

 - Понедељак  03. 10.2016.  

  Ове школске године наставља се лепа и креативна  сарадња  са  дневним листом 

,,Политика“, те су у  оквиру обележавања “Дечје недеље“ ,школу су посетили 

представници листа „Политика“ и уметник Борис Дехељан. Поред лепог дружења, 
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овај уметник  нашој школи је  поклонио лампу, а ученицима седмих 

разреда(колегинице Јелене Чухе и Јадранке Рајевић) објаснио поступак њене израде. 

-Уторак 04.10.2016. 

Рената Лукенић Гаши и Бранка Лазаревић реализовале су инклузивну креативну 

радионицу – украшавање магнета од гипса и израда фигура од пластелина. 

Радионици су присуствовали ђаци наше школе као и ученици ОШ „Марко 

Орешковић“ у пратњи своје наставнице. 

    

 

-  Среда  05.10.2016.Традиционално је одржана приредба поводом „ Пријема ђака 

првака“ . Пожелели смо топлу добродошлицу нашим правацима наступом .оркестра и 

групе певача наше школе(колегинице Емилија Цеп и Ксенија Дабић), пригодним 

рецитацијама , као и наступом хора старијих разреда(колега Мирослав 

Бошковић).Колегинице Рената Лукенић Гаши и Сања Могоровић , биле су водитељке 

наше приредба. 

      

-Четвртак 06.10.2016.Организовано је прикупљање помоћи и средстава за помоћ  

угроженој деци и установи „Свратиште“ на Новом Београду.Колегиница Милена 

Љубић је активно учествовала у овој организацији. 
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- Петак 07.10.2016. Лидија Николић Новаковић, Александра Ћирковић, Бранка 

Лазаревић и Драгана Јовановић учествовале су на стручном скупу у клубу „Анима“ 

при организацији Монтесори друштва Србије. Том приликом су презентовале стручни 

рад на тему: „Пут од практичног до математичког кутка Монтесори 

материјалима“. 

- Петак 07.10.2016.  У оквиру манифестације ,, И ја сам дете са ове планете,, у 

организацији Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Новог 

Београд  ,  на платоу испред општине Нови Београд , наша школа  се представила 

изложбом дечијих радова , које су приредиле колегинице Лидија Новаковић,  Бранка 

Арамбашић, Вера Јовановић и Ивана Петровић , Милена Љубић. 

Месесц октобар  посвећен је и хуманитарним активностима у организацији 

„Црвеног крста“ , а у координацији колегинице Лидије Новаковић, испред наше 

школе: 

-08.10.2016.Одржана је традиционална „Трка задовољства“ , на Ушћу, коју су наши 

ученици подржали куповином карата.  

-Унашој школим организована је акција солидарности  поделом чизама , јакна и 

кабаница социјално угроженим породицама . 

- Среда 12.10.2016. Традиционално је постављена изложба дечијих радова  у Сава 

Центру,  где је одржана  21.“Ревија стваралаштва деце и младих Београда“ у 

организацији „Пријатеља деце Новог Београда“.Ову изложбу организовале су 

колегинице  Лидија Новаковић,  Бранка Арамбашић, Милена Љубић ,Христина 

Јеначковић и Ивана Петровић. 

18.10.2016. Одржано је регионално такмичење у атлетици на Кошутњаку. 

Учествовале су женска и мушка екипа наших ђака, од по 3 члана. Екипно је освојено 2. 

место. Појединачни пласман: Г.Бахтири 3. Место у скоку у даљ, К.Бахтири 3.место у 

скоку у даљ, Х.Хертица 3.место у бацању кугле. Ученике  су водили наставници 

физичког васпитања Цветковић Борислав и Ирена Човић. 

    



 
ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ                                                                                                           2016/2017. ГОДИНУ 

 

 

24.10.2016. Ученици  V1  и целодневне наставе,  имали су прилику да погледају филм“ 

Мали трактор Ферги „  у биоскопу „Фонтана“,  у оквиру Кидс феста. 

31.10.2016. Тим наше школе , у саставу дефектолога Ренате Лукенић Гаши, логопеда 

Слађане Лалић Гајица и психолога школе Јелене Митић, посетио је ОШ“Ђуро 

Стругар“ , а у циљу саветодавне помоћи у раду са децом ометеном у развоју. 

 

НОВЕМБАР 

02.11.2016.Одржан је традиционални маскенбал, поводом Hallowen. Деца су се 

такмичила домишљатим маскама и  освајала лепе награде. 

02.11.2016. 

Одржано је регионално такмичење у фудбалу , на АдиЦиганлији.Учествовале су 

мушка и женска екипа наше школе.Дечаци су освојили I место, а девојчице II 

место.Ученике су водили колеге Борислав Цветковић и  Ирена Човић. 

                                 

04.11.2016.  ,  05.11.2016.  и  06.11.2016. 

Одржан је семинар „Неуропсихологија у школи , дијагностика и добра пракса 

приступа деци са сметњама у развоју“ ( Светомир Бојанин,Татјана Говедарица ), у 

просторијама наше школе.Наш колектив  имао је  прилику да присуствује  и   учествује 

на овом семинари , а тиме и унапреди струковно знање.  
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08.11.2016.Одржана је седница Стручног већа старијих разреда. 

09.11.2016. Одржана је седница Стручног већа млађих  разреда. 

10.11.2016.Ученици наше школе посетили су позориште „Пинокио“ и погледали 

представу „Јана и кловн“. Наставља се , на задовољство наших ђака, лепа сарадња 

позоришта „Пинокио“ и наше школе. 

18.11.2016.Одржана је седница Наставничког већа. 

24.11.2016.Одржана је седница Савета родитеља. 

24.11.2016.Ученици VII1 и VII2 разреда посетили су основну школу“Марко 

Орашковић“, поводонм ликовног конкурса „Сунчана јесен живота“ у организацији 

Црвеног крста.Ученик Ферихан Круезиу VII2 освојио је II место на овом такмичењу.  

 

 

28.11.2016.Одржана је хоризонтална обука „Посета песникиње“.Колегинице 

логопеди Маја Марић , Слађана Лалић Гајица и  наша вероучитељица Снежане 

Благојевић,представиле су деци књигу „Откријмо се „ . Колегиница Снежана (аутор 

књиге )  својим песмама увела је децу у прелепи свет песничке маште. 

ДЕЦЕМБАР 

02.12.2016.Поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом , 

наша школа учествовала је и дала свој допринос продајном изложбом  радова ученика 

наше школе(декупаж , новогодишњи украси ...). Ова манифестација одвијала се у холу 

Народне банке Србије.Колегинице Милена Љубић, Александра Новаковић, Ивана 

Петровић и Христина Јаначковић  биле су задужене за организацију ове активности. 
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06.12.2016.Тим наше школе (психолог Јелена Митић, логопед Слађана Лалић Гајица и 

дефектолог Сања Могоровић) посетили су  предшколску  установу „11. АПРИЛ“ , 

вртић „Ластавицу“ , у циљу саветодавног рада колегама ове установе. Н аша школа  и 

овом приликом, као и многим другим активности на нивоу  шире друштвене заједнице, 

ради на што квалитетнијој инклузији деце ометене у развоју.  

07.12.2016.Ученици наше школе учествовали су , вођени колегама Бориславом 

Цветковићем и Иреном Човић, на регионалном такмичњу у пикаду .Такмичење се 

одвијало у мушкој и женској конкуренцији . Ученик Хаљим Хертиџа освојио је I 

место.Спортска секција је додала је још једну лепу награду , у низу трофеја који  красе 

нашу школу. 
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09.12.2016.Дневни лист „Политика“  у сарадњи са нашом школом, обрадовала је наше 

ђаке посетом драмских уметника Тање Бошковић и Радета Марјановића.Прелеп 

наступ, песма ,игра унела је у просторије наше школе неизмерну радост.Глумци који 

су несебично и хумано  посветили дан ђацима наше школе , искреним и топлим 

наступом , отворили су своје срце и преточили га у прелепе ноте.  

 

                         



 
ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ                                                                                                           2016/2017. ГОДИНУ 

                            

                           

13.12.2016 .Одржана је још једна у низу  садржајно квалитетних и значајних 

хоризонталних обука, а у циљу осавремењивања и унапређивања знања наших колега и 

одржавања континуитета квалитетног рада наше школе.     

Хоризонталну обуку одржао је колега Василије Балош на тему „Електронски 

маркетинг у образовању –промоција установе“. Колега је ову тему обрадио 

презентацијом теоријских основа и практичне обуке промоције маркетинга , обуком за 

одржавање сајта, уз пригодну дискусију присутних. 

14.12.2016.Одржана је седница Наставничког већа. 

15.12.2016.Одржана је седница Школског одбора. 

16.12.2016. Тим наше школе (психолог Јелена Митић, логопед Слађана Лалић Гајица и 

дефектолог  Рената Лукенић Гаши) посетили су  предшколску  установу“Пчелица „ , 

вртић “Исток“. Саветодавни рад и помоћ колегама при редовним школама  у 

превазилажењу изазова са којима се сусрећу у васпитно -образовном раду са децом 

ометеном у развоју, важан је део  нашег  ангажмана  у цилју  успешније  инклузије ове 

деце у ширу друштвену заједницу. 
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23.12.2016.Наша школа је још једном , организовала предивно дружење . Наши цењени 

гости била су ученици ( чланови Ученичког парламента) ОШ“Надежда 

Петровић“.Весела атмосфера, музика, креативна радионица на тему „Јелка“ 

(рециклажа) учинили су да време протекне брзо и неприметно. На инспиративан начин 

наше колеге са  ђацима из Ученичког парламента наше школе , одржали су састанак, у 

сарадњи са нашим гостима. Препуни најлепших емоција, богати новим 

пријателјствима , растали смо се , уз желју за што скорији поновни сусрет. 
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29.12.2016. Стиже Нова година...  

Завршава се неприметно и брзо 2016 година. Весела приредба обрадовала је наше 

драге ђаке и родителје.Уз велики труд и мотивацију деца су увежбавала пригодне 

рецитације, новогодишње песме и драмске наступе поводом своје омилјене прославе, 

нестрплјиво ишчекујући новогодишње пакетиће. Као и сваке године приредбу је 

отворио оркестар наше школе, а за њим и наша група певача . Уследиле су рецитације 

ученика старијих разреда, драмаски наступ “Деда Мраз“ као  и хор старијих разреда. 

Након веселја и плеса са Деда Мразом  уз веселе зимске песмице ,поделјени су 

новогодишњи пакетићи .Нека нас топли осмеси и лепе успомене на 2016 годину  греју 

и од првог јануара. 

Као и сваке године  донатори новогодишњих пакетића били су банка“Интеза“ и „Дунав 

осигурање“. Захвалјујемо им се на радости коју су приредили нашим драгим ђацима! 
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ЈАНУАР 

19.01.2017. 

У нашпј шкпли данас се пдиграп леп  и раздраган дпгађај.Кап врхунац креативнпг 

прпјекта кпји се пдржавап у нашпј шкпли, пдржана је прпмпција штампанпг стрипа 

насталпг из прпјекта „Кроз девет квадрата“.Овпм   дружеоу присуствпвали су твпрци 
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стрипа(ученици наше шкпле и кприсници удружеоа за ппмпћ МНРО Нпвпг Бепграда, 

представници медија и Респрнпг Министарства). 

                         

 

                        

23.01.2017.Одржана је седница Школског одбора. 

26.01.2017.Одржана је седница Стручног већа млађих разреда. 

27.01.2017. Одржана је седница Стручног већа старијих  разреда. 

27.01.2017. Обележена је школска слава свети Сава. 
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 Благослов нашег првог српског архиепископа светога Саве уселио се , као и сваке 

године , у наше учионице и у наша устрептала  срца. Мир , љубав и врлину призвали 

смо молитвама: oцa Војиславa (храм светог Димитрија), хорa Николајевског храма( 

Земун) ,  драгих ђака ,родитеља, колега и наше директорке Милунике . Чином сечења 

славског колача отворили смо ову свечаност. Уследила је пригодна приредба. Химна 

светом Сави,  наступ хора старијих разреда, оркестар и група певача наше школе,  

стихови светосавских рецитација улепшали  су ове достојанствене тренутке. Као и 

сваке године , ученици наше школе добили су светосавске пакетиће, а захваљујући 

донацији Црвеног крста. Захваљујемо се нашим донаторима! Присутни гости и наши 

ђаци , након приредбе , угостили су се пригодним послужењем.  
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30.01.2017.Одржана је седница Наставничког већа. 
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30.01.2017.Колегинице логопеди Маја Марић и Слађана Лалић Гајица , у оквиру 

хоризонталне обуке презентовале су нам приручник“Програми подршке деци и 

ученицима са сметњама у развоју“.Промоцији овог приручника , колегинице су 

присуствовале 17.01.2017. у просторијама  Библиотеке града Београда. 

Методе и приступи који се препоручују у Приручнику, резултат су вишедеценијских 

примена у пракси и резултатима који потврђују подстицај развоја и успостављање 

животних и академских компетенција код деце и младих са сметњама и тешкоћама у 

развоју. 

 

 

ФЕБРУАР 

Нашим драгим ђацима и наставницима  желимо успешан наставак школске 2016/2017 

године!  

Зимски распуст је завршен, друго полугодиште се наставља .Дружење, наставне и 

креативне ваннаставне активности наставиће, на најбољи начин , да испуњавају наш   

школски живот. 

25.02.2017.Одржан је стручни  скуп “ Монтесори педагогија-пракса, искуство, 

дилеме“, са седиштем у предшколској установи “Сима Милошевић“ у Земуну. 

Наша школа се представила радом  колегиница Лидије Новаковић, Александре 

Ћирковић и Милене Љубић, на тему „Круг тишине , у раду са децом која имају 

сложене сметње у развоју.“ На овај начин, представљен је један сегмент , ове  веома 

значајне методе у раду са децом ометеном у развоју. 

                              

28.02.2017.Одржана је седница Школског одбора. 

МАРТ 

06.03.2017. 

Одржана је хоризонтална обука на тему „Покренимо  нашу децу“. 

Колеге Борислав Цветковић и Ирена Човић представили су овај пројекат  

Министарства просвете , наука и технолошког развоја, ради промоције здравља и 
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физичке активности у циљу смањења деформитета код деце од 1-4 разреда основне 

школе. 

                                                     

08.03.2017. 

Данас ће наши ђаци обрадовати своје маме и  баке , лепим поклончићима које су са 

пуно љубави припремали заједно са својим наставницима.Срећан осми март! 

   

13.03.2017. Наша школа остварила је сарадњу са Универзитетом у Адгару из 

Норвешке. Четири студента четврте године учитељског факултета из Норвешке 

посебно су заинтересовани за Монтесори метод који се реализује код нас, као и за 

посебне и остале програме образовно васпитног рада.Наши драги гости , у сарадњи са 

колегама наше школе, уживали су у креативним радионицама "Декупаж-вазне". У знак 

лепе сарадње и пријатних тренутака које су провели у практичном раду са ученицима 

наше школе, као поклон добили су радове , које смо заједно направили. 
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14.03.2017.Одржана је седница Савета родитеља. 

16.03.2017.Данас смо имали посебну част, да уживамо у прелепом концерту , у холу 

наше школе. Концерт су извели ученици  СМШ „ Јосип Славенски“. Посебно 

надахнути у прелепим интерпретацијама класичне музике, коснули су се срца наших 

ђака , а и наших колега.Овај догађај  традиционално забележио је и дневни лист 

“Политика“у наставку наше плодотворне  сарадње.Захваљујемо се СМШ“Јосип 

Славенски“ уз жељу за поновним, што скоријим сусретом.  
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30.03.2017.Ученици осмог разреда посетили су средњу школу „Петар Лековић“  ,у 

циљу избора будућег занимања и наставка школовања. 

 

 

 

03.04.2017. - 07.03.2017. ДАН ШКОЛЕ (НЕДЕЉА ОТВОРЕНИХ ВРАТА) 

Ову недељу посветили смо  годишњици оснивања и рада наше школе. Дан  наше 

школе током целе седмице пропратили смо   занимљивим, креативним  и разноврсним 

активностима ,које су у целости представиле позитивну емоцију и стручан рад , који су  

темељ васпитно –образовних активности. У активностима које смо припремили , наши 

драги гости имали су прилику да активно учествују, путем отворених врата, током 

целе седмице. Наши наставници су , овом приликом  родитељима презентовали , путем 

јавних часова,  методе и средства ,као и начин рада са дечицом са посебним потребама. 

 

03.04.2017. 

 -ЕКОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ- 

Одржане су еколошке радионице. Наше колеге  заједно са ђацима наше школе 

заслужни су за леп и топао изглед школског  дворишта и наше баште. Данашњим 

радионицама имали смо прилику да  учествујемо у пролећним радовима, сађењу цвећа 

, уређењу школског врта.Захваљујући донацији ЈКП Зеленило Београд, обезбеђено је 

2 кубика земље за саднице, маханизација, радник за рад са 

мотокултиватором.Захваљујемо се нашим донаторима на великом срцу!!! 
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Дневни лист“Данас“  забележио је овај леп догађај и направио репортежу о 

еколошкој свести и очувању природе ученика наше школе , који су писали еко- поруке 

и цртали животиње, становнике школског врта. Од порука и цртежа израђене су 

декоративне заставице које су окачене на стабла липа у дворишту. Ученици су вредним 

радом, уз дружење дали изузетан допринос улепшавању школе и школског дворишта. 

У наредном периоду ученици ће бринути о засаду, а еко-заставице ће будити свест о 

очувању природе и зеленила у окружењу. Двориште ОШ "Нови Београд" је место 

дружења, одмора и забаве, а од данас и мала едукативна база за стицање знања о 

биљкама, инсектима, птицама и утицају сваког појединца на природу. 

              

                       

 

-СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И 

ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ СА РОДИТЕЉИМА- 

Овом приликом психолог и социјални радник наше школе одржале су психолошке 

радионице, у складу са интересовањима родитеља деце са сметњама у развоју и указале 

на могућности и врсте социјалне подршке , које дете може да добије у васпитно 

образовном процесу у основној школи. 

04.04.2017. 

-КСАФА АПАРАТ- 
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Примена ксафа апарата је вишеструка.Користи се у третамнима :алалије , развојне 

дисфазије, дислалије, муцања , дислексије и дисграфије. Дефинишући звук као лек 

КСАФА систем , развојем својих методолошких поступака и апаратура, омогућује 

надокнаду оне количине вербалних информација која у одређеном случају недостаје 

чиме се укупна дужина логопедског третмана.Логопеди наше школе демонстрирали су 

практичну примену овог апарата у раду са нашим ученицима. 

-FLOOR TIME- 

Као што само име сугерише, за време floor time-а спуштате се на под и играте се са 

дететом.Подстицање детета да буде креативно и спонтано, проширујете радњу и 

интеракцију како би њоме била обухваћена његова чула , моторичке вештине и 

емоције. Наши драги родитељи имали су прилику да  учествуј у овим радионицама. 

 -СЕНЗОРНА СОБА- 

Данас смо имали прилику и да видимо рад наших колега са децом  у сензорној 

соби.Сензорна соба састоји се од различитих елемента који потпомажу стимулацију 

чула слуха, вида , додира и мириса. Она представља место где се  деца  са поремећајем 

сензорне интеграције могу да истраже и развију своје сензорне  вештине , али и 

релаксирају се , ослободе стреса и напетости.  

-АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА- 

Наша школа има  богато искуство у примени ове технологије у свакодневном васпитно 

образовном процесу, што смо могли  , као активни учесници , да видимо у данашњим 

радионицама.Дневни лист „Телеграф“ ,власници „Комтрејда“ , као и 

власник“Gloria Ferari“ посетили  су нашу школу и присуствовали радионицама 

асистивне технологије. 

-АЛТЕРНАТИВНА И АУГМЕНТАТИВНА КОМУНИКАЦИЈА- 

Ово је још један вид прилагођавања васпитно образовног процеса у раду са децом са 

сметњама у развоју.Наше колеге у свом свакодневном раду успостављају контакт са 

дететом посебним методама, а у зависности од индивидуалних могућности детета. 

05.04.2017. 

-СПОРТСКИ ДАН - 

Спортске активности , као незаобилазан и веома важан део у развоју сваког детета , 

данас су представљене . 

Полигони су били организовани у фискултурној сали, у групама.Један део спортских 

активности  биио је  организован кроз примену падобрана,који су се показали 

корисним, применљивим у различитим наставним садржајима , тако да је коорелација 

са појединим наставним предметима овде видљива. Шаренило боја , величина 

падобрана, ручке које су удобне за држање нам омогућава да кроз бројање, певање 
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песмица...организујемо различите облике ходања (на прстима,петама,унапред, 

уназад),правимо таласе рукама и на тај начин развијамо мускулатуру горњих и доњих 

екстремитета.Кроз „Причам Ти причу“ и вођеном фантазијом од стране наставника 

вежбамо..Убацивањем лопте,једне или чак две, отежавамо процес вежбања, при чему 

утичемо и на координацију покрета и концентрацију при раду. 

За љубитељ стоног тениса организован је  и мали турнир. 

Трудимо се да децу „ослушкујемо“, пратимо..због чега је и целокупан наш план рада 

флексибилан и подложан променама, у зависности од психо – физичких промена које 

сваки нови дан са децом доноси.  

Овим креативним спортским радиониоцама присуствовао је наш знаменитити 

спортиста Сава Милошевић.Наш колектив и наши ђаци уживали су у дружењу 

,испортским ативностима  са  нашим познатим фудбалером. 

         

06.04.2017. 

-ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ- 

Као круна рада наших културно -уметничких секција одржана је весела приредба.  

Наши ђаци су показали своја умећа, а што је најбитније лепо смо се дружили, певали , 

играли и рецитовали, на радост родитеља и многобројних посетилаца. Оркестар и 

група певача наше школе, индивидуални клавирски наступ, многобројне рецитације, 

фолклорна тачка, музичке радионице дале су учешћа у нашој ведрој приредби. Наша 

школа била је украшена креацијама наших ђака , дело  креативне секције. 
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Наставак дружења уз пригоднио послужење учинио је потпуним овај дан. Овај 

радостан догађај забележили су  веште руке фоторепортера  дневног листа 

„Политике“. 
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07.04.2017. 

-ПРИМЕНА МОНТЕСОРИ КРУГА ТИШИНЕ У ГРУПНИМ 

ПСИХОМОТОРНИМ ВЕЖБАМА – 

Изводи се по потреби и има за циљ култивисање покрета, стварање унутрашњег мира, 

развијање пажње, стрпљења, кординације и елеганције покрета,  контроле сопственог 

тијела и покрета.  

Организује се када ученицима падне концентрација, када су претерано физички 

активни, када испољавају повећан степен нетолеранције или су претерано бучни.  

Круг тишине траје 3 - 5 минута. Када постану довољно пажљиви, спретни и стрпљиви 

следи заједнички рад на неком задатку или Монтесори материјалу. Овај веома 

користан метод рада данас смо имали прилику да видимо у радионицама које су 

организовали наши психомоторни реедукатори. 

-ЕЛЕМЕНТИ ФЛОР ТАЈМ ТЕРАПИЈЕ У ИНДИВИДУАЛНОМ РАДУ 

ПСИХОМОТОРНОГ РЕЕДУКАТОРА- 

Могли смо да погледамо овај вид рада са децом, али у индивидуалном приступу. 
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-РАДИОНИЦЕ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА ЗА УЧЕНИКЕ СА СЛОЖЕНИМ 

СМЕТЊАМА- 

Наше колеге показале су креативност и маштовитост у васпитно-образовном процесу , 

путем ликовног стваралаштва. 

-ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ –покрет и ритам 

Веома важан сегмент развоја сваког детета путем покрета , ритма и  музике , а 

коришћењем драме у наставним и ваннаставним  активностима , показао се као веома 

успешан. Наше колеге у драмским радионицама приказале су практичну примену 

драме у школи. 

07.04.2017.Одржано је пробно полагање завршног  испита из математике. 

08.04.2017. Одржано је пробно полагање завршног испита из српског језика  и 

комбинованог теста. 

08.04.2017.Испред храма светог Саве традиционално је одржана продајна изложба у 

сусрету предстојаћег празника Васкрса. Наша школа , као и сваке године 

представила се многобројним дечијим радовима . Шарена јаја, украсни магнети и 

бројне маштовите креације наших ђака украсиле су продајно место  ОШ „Нови 

Београд“. 
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12.04.2017.Одржана су Стручна већа млађих и старијих разреда. 

18.04.2017.Одржано је седница Наставничког већа. 

24.04.2017.Одржана је Смотра културно–забавних активности града Београда у 

организацији Друштва дефектолога града Београда. Наша школа се,  као и сваке 

године, представила квалитетним наступом фолклорне секције ,која се пласирала на 

даљи ток такмичења. 

25.04.2017.У сусрету Васкрсу организовано је општинско такмичење ,,Ускршње 

ликовне чаролије" , у организацији  Пријатеља деце Новог Београда. .Наши ђаци су 

учествовали на овом такмичењу. Задатак ученика био је осликавање и шарање 

јаја.Одлуком стручног жирија додељена је  награда за колекцију   нашим ђацима. Наши 

вредни ученици су , овом приликом показали креативност и машту. 
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04.05.2017.Одржана је изложба ликовног стваралаштва у Педагошком музеју 

(Београд).Наша школа је учествовала са лепом и богатом колекцијом ликовних радова 

наших ђака .ОШ“Нови Београд“ и ОШ“Бошко Буха“ освојиле су И награду за најлепше 

радове. 
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15.05.2017.-19.05.2017.   Недеља спорта 

Ове недеље наше колеге обрадовале су  ђаке  лепим и омиљеним дечијим  спортским 

активностима. 

15.05.2017. У просторијама сале за физичко ученици су имали прилику да учествују у 

забавним полигонима. Различите спортске активности , у склопу полигона , 

омогућиле су деци , поред добре забаве и развијање координације покрета и 

спретности. 

16.05.2017.Одржано је спортско републичко такмичење из атлетике на Кошутњаку, 

где су ученици наше школе активно учествовали. 

Ученик наше школе освојио је друго место из дисциплине бацање кугле.Из 

надметања у трчању на 60 метара , ученица осмог разреда , освојила је друго место, 

такође је наша школа понела медаљу другог места , у такмичењу из скока у даљ. 

    

17.05.2017.Ученици  VI1 разреда посетили су Етнографски музеј и Музеј 

примењених уметности. Ученици су уживали у поставци музеја и на најлепши начин 

утврдили градиво редовног наставног плана.  

17.05.2017.Одржано је такмичење у слободном бацању из кошарке у просторијама 

наше школе , по сменама. 

18.05.2017. Уз лепо расположење , дружење и подстицање такмичарског духа, одржано 

је такмичење у игри између две ватре, у просторијама школе , по сменама. 

18.05.2017.Ученици  VI1 разреда посетили су Природњачки музеј ( Калемегданска 

тврђава).Ученици су уживали у поставци музеја и унапредили своје знање из области 

природних наука. 
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19.05.2017.Одржана је мини бициклијада ,на нивоу школе. 

24.05.2017.Одржана је хоризонтална обука на тему“The reason I jump“ .Овом 

приликом наше колеге презентовалне су књигу, која нам у нашем професионалном 

искуству може обогатити дефектолошку праксу. 

26.05.2017.Одржана је седница Одељенског већа осмих разреда. 

26.05.2017.Одржана радионица у оквиру  хоризонзалне обуке из  „Буквара дечијих 

права“ под називом „То је то  право“.Учесници ученици  VII/1, VII/2 и ученици VI 

разреда истуреног одељења  у ОШ.“20.Октобар“.Реализатори радионице Јелена Чуха и 

Јадранка Рајевић.  
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27.05.2017. У  оквиру волонтерског дана који је одржан у организацији Смарт 

колектива и Форума за одговорно пословање, једна од локација коју су волонтери из 

десет друштвено одговорних компанија посетили, била је и наша школа.Овај хумани 

добровољни рад, уз велики ентузијазам одвија се већ девет година.  

Волонтери су заједно са колегама  из наше  школе:садили цвеће, уређивали травнате 

површине и офарбали ограду школе. 

 У акцији сређивања школског дворишта ОШ"Нови Београд" учествовало је преко 40 

волонтера који су вредно радили, уз осмех на лицу. Акција је успешно завшена, а на 

запосленима и ученицима ОШ"Нови Београд" остаје да одржавају засаде и уживају у 

освеженом изгледу свог школског дворишта. 

                  
 

                                     
 

29.05.2017. Нашу  школу су посетили ученици нижих разреда „The International 

School of Belgrade“, у жељи да се што боље упознају са правима и потребама деце са 

сметњама у развоју. Наиме, ђаци петог разреда ове школе у склопу добротворне 

приредбе која је организована у њиховој школи прикупљали су новчана средства за 

ОШ"Нови Београд". 
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Овом приликом су у пратњи своје наставнице посетили нашу школу, разменили 

искуства и постављали интересантна питања везано за децу са сметњама у развоју, 

како би своја сазнања даље преносили својим друговима.  

 30.05.2017.Одржана је седница Наставничког већа. 

31.05.2017. У оквиру акције која се традиционално једном месечно одржава у нашој 

школи у организацији новинског листа "Политика" одржан је концерт клавирског 

дуа "Весели прстићи". 

 Девојчице које су за наше ученике извеле неколико композиција на клавиру, похађају 

основну музичку школу у Гроцкој. Спонтано се десило да им се на крају придружио и 

ученик наше школе који је одсвирао једну композицију. Девојчице су се дружиле са 

ученицима наше школе и том приликом им поклониле цртеж. Након наступа у знак 

захвалности од ученика ОШ"Нови Београд" добиле су ручно прављене цветове 

израђене од креп папира. Овакве манифестације побуђују осећај заједништва, 

солидарности и разумевања те се унапред радујемо наставку ових акција од следеће 

школске године. 

 

      

31.05.2017. 

Гостовање на манифестацији „Плешимо заједно“ са фолклорном тачком у 

ОШ.“Милоје Павловић“.Ученике  VII/1 и  VII /2 одељења и истуреног одељења ОШ“ 

20.Октобар“ водили Рајевић Јадранка и Човић Ирена. 
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ЈУН 

01.06.2017. ОШ“ Нови Београд“  je током школске 2016/2017 године остварила 

продуктивну сарадњу са предшколским и основношколским  установама на нивоу 

Новог Београда.Тим поводом одржана је мини презентација чланова наше 

школе.Директор школе , стручни сарадници , као и дефектолози у настави, 

представили су начин рада са децом са сметњама у развоју, остварен је и 

конструктиван договор подршке редовним школама на територији Новог 

Београда.Овој презентацији присуствовали су стручни сараднци   девет редовних 

новобеоградских  школа. 

01. 02. и 03.06.2017.Семинар „Мултимедијални садржај у функцији образовања“ , 

у трајању од три дана, одржан је у ОШ“Младост“. Неколико наших колега активно је 

учествовало на овом семинару , у циљу што бољег професионалног остварења. 

02.06.2017. 

На Активу директора основних школа,са територије Новог Београда и Земуна, 

покренута је хуманитарна акција прикупљања средстава за реконструкцију  ОШ 

“Шарски одред“ у Севцу, издвојеног одељења у селу Врбештица(Косово и 

Метохија).Ову акцију  подржало је  Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја.Заједничком акцијом родитеља , као и запослених наше школе уплаћена су 

средства на наменски рачун ове школе. 

05.06.2017. 
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На Завршној Смотри КЗА која је данас реализована  

стручни жири  донео је одлуку којом следеће три установе пласира на манифестацију 

"Радост Европе", у октобру текуће године: 

1) Ш.О.С.О. са домом "Свети Сава" 

2) О.Ш. "Миодраг Матић" 

3) О.Ш. "Нови Београд". 

Национална телевизија РТС1 ће објавити  причу, снимке и интервју  са ученицима  

наше школе 06.06.2017. године у емисији "Тако стоје ствари" у периоду од 10-12 

часова. 

Краћу верзију наше приче имали смо  прилику да видимо  у Дневнику 3, на РТС-у. 

 

 

 

 
                                                                                                                                  

   
        
 
                                                                                                        

 
 

 

06.06.2017.Одржана је седница Наставничког већа. 

08.06.2017. Ученици  VII/1 и  VII /2 одељења и истуреног одељења ОШ“ 20.Октобар“ 

учествовали су на Дечјој олимпијади у ОШ“Антон Скала“.Ученике водили Рајевић 

Јадранка ,Јелена Чуха и Марко Лукић. 

09.06.2017. Ученици  VII/1 и  VII /2 одељења и истуреног одељења ОШ“ 20.Октобар“ 

учествовали на такмичењу под називом „Квиз без граница “ који је одржан на 
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Калемегдану  у организацији тима за промоцију ОШ“Бошко Буха“. Ученике  водили 

Рајевић Јадранка , Јелена Чуха и Марко Лукић. 
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Наши матуранти још једном су имали прилику да покажу целовитост свог знања , 

стеченог кроз основношколско образовање.  

14.06.2017. Одржан је завршни испит из  српског језика          ( 09.00h -11.00h ) 

15.06.2017. Одржан је завршни испит из математике                ( 09.00 h-11.00 h) 

16.06.2017. Одржан је завршни испит из комбинованог теста  ( 09.00h -11.00h) 

16.06.2017.Одржан је хуманитарни концерт „Млади пијанста“, у оквиру 6.“Шопен 

Феста“, у Свечаној сали Скупштине града Београда. 

Прикупљена средства , од продаје улазница, дониране су нашој школи. 

На концерту се представило двоје изузетних младих талената:Сарах Скопљак и Вук 

Божиловић (победници Пијанистичких такмичења БШФ и добитници награда на 

многобројним интернационалнбим такмичењима).Концерт је одржан у сарадњи са 

пријатељем Фестивала , Ратари клуб Београд –Стари град. 

Захваљујемо на донацији и хуманом гесту ! 
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19.06.2017. Одржана су Стручна  већа млађих и старијих разреда. 

22.06.2017.Одржана је седница Наставничког већа. 

22.06.2017.Прославили смо завршетак осмогодишњег школовања . Ученици осмог 

разреда ,  прославили су матурско вече где су  уз  музику , пригодно послужење и 

дружење , на најлепши крунисали основношколско образовање.  

Школска 2017/6/2017 , још једна је у низу успешно завршених школских година . 

Многобројне активности које су архивиране у Летопису наше школе,  указују на 

велики ентузијазам радника наше школе,  на одличну сарадњу са: родитељима, широм 

и ужом средином, а у циљу што боље инклузије и васпитно-образовног процеса. 

 

 

 

 

     

 

 


