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Организација школе 

Преглед структуре ученика у школској 2017/2018. години 

Матична школа 

 

  

Одељење Број ученика 

I/1 5 

II/1 4 

II/2 ком 4 

III/1 4 

III/2 5 

IV/1 6 

IV/2 4 

IV/3 ком     7 

V/1 5 

V/2 6 

VI/1 7 

VI/2 5 

VI/3 6 

VI/4 4 

VII/1 5 

VII/2 5 

VII/3 
Издвојено одељење 

„20.октобар“ 
5 

VIII/1 4 

VIII/2 4 

Комбиновано 1 5 

Комбиновано 2 5 

ЦН 1 (VIII разред) 5 

Укупно 107 

 

 

 

Издвојено одељење ОШ „20 октобар“ 

 Број ученика 

VII  3 5 

УКУПНО 5 

 

 



 

Припремни предшколски програм: 

Школа поседује решење Министарства просвете за извођење припремног предшколског 

програма.  

      У овој школској години нисмо имали уписане ученике у припремни предшколски 

програм.  

 

 

 

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. 
Алма 

Анђелковић 

Дипл. олигофренолог  VII Раз.настава 

2. Василије Балош Дипл. олигофренолог  VII Раз.настава 

3. 
Мирослав 

Бошковић 

Професор музичке 

културе 

Музичка култура 

4. Ана Брајовић Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 
5. Тања Бубић Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

6. 

Тамара 

Васиљевић 

Дебељевић 

Дипл.олигофренолог  VII Раз. Настава 

7. 
Ксенија Дабић Дипл.олигофренолог  VII 

 

Продужени 

боравак 

8. Вера Илић Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 
9. Вера Јовановић Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

10. Бранка Костић Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

11. Слађана Гајица 

Лалић 

Дипл.логопед  VII Индивидуална 

настава 

12. Бранка 

Лазаревић 

Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

513. Рената Лукенић 

Гаши 

Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

14. Марко Лукић  Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

15. Маја Марић Дипл.логопед  VII Индивидуална 

настава 



16. Татјана Марић Професор енглеског 

језика и књижевности  

Енглески језик 
 

17. Рада 

Миладиновић 

Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

  18. Срђан 

Миладиновић 

  Дипл.олигофренолог VII Раз.настава 

19. Сања Могоровић Дипл.олигофренолог VII Раз.настава 

20. Лидија Николић 

Новаковић 

Дипл.олигофренолог VII1  Индив.настава 

21. Јадранка Рајевић Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

22. Алекса Рајковић Професор музичке 

културе 

Музичка 

Култура 

23. Славица 

Роксандић 

Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

24. Мирјана 

Стевановић 

Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

25. Јелена 

Тапушковић 

Дипл.олигофренолог  VII Индив.настава 

26. Емилија Цеп Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

27. Борислав 

Цветковић 

Професор физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 

28. Александра 

Ћирковић 

Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

29. 
Ирена Човић Професор физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 

30. Јелена Чуха Дипл.олигофренолог  VII Раз.настава 

31. Живка Васић 
Наставник италијанског језика 

Италијански  језик 
 

        32. И Ива Билаловић       Дипл.олигофренолог  VII Продужени боравак 

 

  33.   Тамара Шушкић 

Наставник 

   италијанског и енглеског 

језика 

      Енглески и 

италијански  језик 

   34. 

     Александра 

Трифковић 

(Христина   

   Јеначковић) 

     Дипл.олигофренолог  VII Разр.настава 

    35. 
Ивана Цијановић 

(Санела Илијић) 
     Дипл.олигофренолог  VII Разр.настава 

   36. 

Драгана 

Младеновић 

(Бранка 

 Арамбашић) 

 

 

     Дипл.олигофренолог  VII Разр.настава 

   37. 
Марина Мрђан 

(Ивана Петровић) 
     Дипл.олигофренолог  VII Разр.настава 

   38. Милена Љубић 
Дипл. 

Олигофренолог VII 
  Раз.настава 

    39. 
Александра 

Стојиљковић 

Наставник  

енглеског језика 
Енглески језик 

40. 
Снежана  

Благојевић 
Наставник верске наставе Верска настава 

    

 

 

 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 

 

 

 

 

Одељенско старешинство 

Одељење Одељењски старешина 

I/1 Василије Балош 

II/1 Александра Ћирковић 

II/2 ком Емилија Цеп 

III/1 Алма Анђелковић 

III/2 Вера Јовановић 

IV/1 Мирјана Стевановић 

IV/2 Ана Брајовић 

IV/3 ком Марина Мрђан  

(Ивана Петровић) 

V/1 Рада Миладиновић 

V/2 Бранка Костић 

VI/1 Славица Роксандић 

VI/2 Бранка Лазаревић 

VI/3 
Драгана Младеновић 

 (Бранка Арамбашић) 

VI/4 Срђан Миладиновић 

VII/1 Тамара Васиљевић Дебељевић 

VII/2 Вера Илић 

VII/3 
Издвојено одељење 

„20.октобар“ 
Марко Лукић 

VIII/1 Јелена Чуха 

VIII/2 Јадранка Рајевић 

Комбиновано 1 
Ивана Цијановић  

(Санела Илијић) 

Комбиновано 2 
Александра Трифковић 

(Христина Јеначковић) 



ЦН 1 (VIII разред) 
 

Сања Могоровић 

 

 

IV 1.2   ИЗДВОЈЕНO ОДЕЉЕЊE ОШ „20. октобар“ 
 

 

 Број ученика 

VII  3 5 

УКУПНО 5 

 

 

 

 

IV 1.3   ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

  

      Школа поседује решење Министарства просвете за извођење припремног 

предшколског програма.  

       
 

IV 1.4   ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
 

 

  Број група  :    3 

 

Број ученика није коначан. 

 

 

 

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 Василије Балош Петак   14:30-15:00 

2.  II1 Александра Ћирковић Понедељак  11:30-12:00 

3.  
II 2/комб Емилија Цеп 

понедељак 12:00-12:30 

4.  
III1 Алма Анђелковић 

четвртак   15:10-16:10 

5.  III 2 Вера Јовановић понедељак   12:00-12:30 

6.  
IV1 Мирјана Стевановић 

понедељак   11:30-12:00 

7.  
 IV2 Ана Брајовић 

понедељак 12:00-12:30 

8.  
IV 3/комб 

Марина Мрђан  

(Ивана Петровић) 

понедељак 13:00-13:30 

9.  
V 1 Рада Миладиновић 

понедељак   15:00-15:30 

10.  
V 2 Бранка Костић 

среда   15:00-15:30 

11.  VI 1 Славица Роксандић понедељак   13:20-13:50 

12.  VI 2 Бранка Лазаревић понедељак 12:00-12:30 

13.  
VI 3 

Драгана Младеновић 

(Бранка Арамбашић) 

понедељак 12:00-12:30 

14.  VI 4 Срђан Миладиновић понедељак 12:00-12:30 

15.  
VII 1 

Тамара Васиљевић 

Дебељевић 

четвртак  11:30-12::00 

16.  VII 2 Вера Илић понедељак   15:35-16:15 

17.  VII/3 
Издвојено одељење 

„20.октобар“ 

Марко Лукић 
четвртак   13:00-13:30 

18.  VIII1 Јелена Чуха среда   15:05-15:35 

19.  VIII 2 Јадранка Рајевић среда   15:05-15:35 

20.  
Комбиновано 1 

Ивана Цијановић  

(Санела Илијић) 

ппетак   15:05-15:35 

21.  
Комбиновано 2 

Александра Трифковић 

 

понедељак   11:30-12:00 

22.  ЦН 1 (VIII разред) 
 

Сања Могоровић 
понедељак   7:30-8:00 

23.  Логопед Слађана Лалић-Гајица среда 7:30-8:00 

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

25.  Реедукатор 

психомоторике 

Јелена Тапушковић четвртак 7:30-8:00 

26.  Реедукатор Тања Бубић среда 7:30-8:00 



психомоторике 

27.  Реедукатор 

психомоторике 

Лидија Николић 

Новаковић 

среда 
15:30-16:00 

28.  Наставник 

физичког 

васпитања 

Борислав Цветковић среда 10:00-10:30 

29.  Наставник 

физичког 

васпитања 

Ирена Човић понедељак 11:00-11:30 

30.  Наставник 

енглеског језика 
Татјана Марић петак      12:00-12:30 

31.  Наставник 

италијанског 

језика 

Тамара Шушкић понедељак      11:00-11:30 

32.  Наставник 

енглеског језика 
Александра 

Стојиљковић 

среда       11:10-11:40 

33.  Наставник 

музичке културе 
Алекса Рајковић понедељак 11:45-12:15 

34.  Наставник 

музичке културе 
Мирослав Бошковић уторак 11:00-11:30 

35.  Наставник 

верске наставе 
     Снежана Благојевић понедељак       12:00-12:30 

36.  Продужени 

боравак 
Ксенија Дабић среда 

 

12:00-12:30 

37.  Продужени 

боравак 
Ива Билаловић среда 

 

12:00-12:30 

38.  Продужени 

боравак 
Милена Љубић  

среда 

 

12:00-12:30 

39.  Наставник 

италијанског 

језика 

Живка Васић понедељак 11:00-11:30 

 

 

 

 



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 

-Стручно веће за разредну наставу у млађим разредима 

-Стручно веће за разредну наставу у старијим  разредима 

-Стручни актив за развојно планирање 

- Стручни актив за развој школског програма 

- Педагошки колегијум 

- Стручно веће предметне наставе 

- Стручни сарадници 

 

 
IV 6 ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РАД 
 

IV 6.1 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 

 

IV 6.2 ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

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 

Д. ФАКУЛТАТИВНА 

НАСТАВА 

ПРВИ 

 РАЗРЕД 

ДРУГИ 

 РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

      1. Секције 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Слободне активности 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. ДКР  20  20  20  20 

4. Екскурзија  1-3  1-3  1-3  1-3 

5. 
Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



IV 6.3 ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

Ред. 

број 

А.ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. 
Први страни ј. 

Енглески језик 
2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика / / 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија / / / / 2 72 2 68 

11. 
Техничко и 

информатичко о. 
/ / 2 72 2 72 2 68 

12. 
Физичко 

васпитање 
/ / 2 72 2 72 2 68 

13. 
Техника и 

технологија 
2 72 / /     

14. 
Информатика и 

рачуноводство о. 
1 36 / /     

15 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

2 72 / /     

 

 
 

 

 

Ред. 

број 

Б.ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 
 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

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

1. 
Верска настава 

/Грађанско в. 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Други страни 

језик 
2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 

Матерњи језик 

говор са елементима 

матерње културе 

2 72 2 72     

4. 
Цртање,сликање, 

вајање 
  1 36     

5. Домаћинство     1 36 1 34 



Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети  

 

 

 

 ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
 

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

боравак за ученике наше школе, од првог до осмог разреда.  
 
Боравак и рад према таквом облику организује се од 7:00 до 18:00 сати. 

У продуженом боравку раде 3 дефектолога у три сменe (израда домаћег задатка, сати 

лободних активности и сати слободног времена).  
 
Дефектолози  који раде у продуженом боравку се договарају и усклађују своје 

активности са  дефектолозима одељенским старешинама. Уско сарађују са родитељима, 

логопедом, реедукатором психомоторике, социјалним радником и психологом школе.  

 
 

 

 

 

 

 

Ред.  

број  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

ПЕТИ  

РАЗРЕД  

ШЕСТИ  

РАЗРЕД  

СЕДМИ  

РАЗРЕД  

ОСМИ  

РАЗРЕД  

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

1.  Редовна настава  27-

30  

972-

1080  

28-31  1008-

1116  

31  1116  31  1054  

2.  Допунска настава  1  36  1  36  1  36  1  34  

3.  Додатни рад  1  36  1  36  1  36  1  34  

 

Ред.  

број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА  

 

ПЕТИ  

РАЗРЕД  

ШЕСТИ  

РАЗРЕД  

СЕДМИ  

РАЗРЕД  

ОСМИ  

РАЗРЕД  

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

1.  Обавезне ваннаставне 

активности  

 

        

 Час одељенског 

старешине  

1  36  1  36  1  36  1  36  

 Физичке активности  1,5 54 1,5 54     

 Хор/оркестар 1-2 36-72 1-2 36-72     

2.  Слободне активности  

 

        

 Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности  

2  72  1  36  1  36  /  /  

 Екскурзија  

 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

 2  2 



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 
 

 

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-12:00h      пасиван одмор 

12:00h-13:00h      хигијенска припрема за ручак и ручак 

13:00h-14:00h      слободно време (боравак на ваздуху...) 

14:00h-15:00h      хигијенска припрема за ужину и ужина  

15:00h-16:00h      самосталан рад (израда домаћих задатака...) 

    

16:00h-16:30h      реализација предвиђене пратеће активности 

16:30h-17:00h      пасиван одмор 

17:00h-18:00h      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. 

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 



 

 

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. 



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. 

 



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. 



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; 



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. 

 



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; 

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. 

 

 

 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  

 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. 

 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. 

 

 

 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 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СЕПТЕМБАР 

                     

Добро дошли наши драги ђаци! Почела је нова школска година Радост поновног 

сусрета у ишчекивању лепог дружења и освајања  нових знања, испунили су наша срца. 

У школској 2016/2017.години коришћењем расположивих финансијских средстава, као 

и донацијама извршени су многобројни радови , као што су: замена и уградња нових 

врата на шест учионица , постављање роло завесе у кабинету реедукатора 

психомоторике  школе, постављање винил пода у просторију за наставнике физичког 

васпитања ,  хигијенско кречење просторије , као и многи други радови, те школску 

2017/2018 годину започињемо у оплемењеном простору. 

                     

07.09.2017.Одржана је седница Наставничког већа. 

12.09.2017.Одржана је седница  Савета  родитеља. 

12.09.2017. Одржана је хоризонтална обука „О индивидуалном раду на подстицању 

развоја језика код деце са сложеним сметњама, употребом Монтесори методе“.  

Колегинице Лидија Новаковић и Бранка Арамбашић презентовале су добру 

дефектолошку праксу у раду са децом ометеном у развоју. 

14.09.2017. Одржана је седница Школског одбора. 

 

 



                               

26.09.2017.Одржана је седница Стручног већа старијих разреда. 

26.09.2017. Стручни тим наше школе(колегиница Славица Роксандић и логопед 

Слађана  Лалић-Гајица)  пружио је помоћ колегама из вртића „Наша радост“ око 

организовања мирног кутка. 

27.09.2017.Одржана је седница Стручног већа млађих разреда. 

27.09.2017.Стручни тим наше школе(колегиница Сања Могоровић, логопед Слађана  

Лалић-Гајица) посетио је ОШ“Јован Стерија Поповић“. Наша школа у домену свог  

рада, обухвата и додатну подршку основним школама.На тај начин ширим спектром 

стручне подршке, ван зидова наше школе, омогућавамо свеобухватну  примену 

стручног дефектолошког рада, а у циљу што боље инклузије деце ометене у развоју.  

28.09.207.Одржана је седница Наставничког већа. 

29-09.2017.Одржан је Педагошки колегијум. 

29.09.2017.Традиционална  седамнаеста манифестација „И ја сам дете са ове 

планете“ , организованој од стране  „Удружења за помоћ ментално недовољно 

развијеним особама Новог Београд“  , одржана је  на платоу испред ГО Нови Београд. 

Наша школа се представила музичком тачком и продајном изложбом оригиналних , 

аутентичних дечијих радова.Ученик петог разреда Вук Продановић одсвирао је на 

клавијатурама  композицију „Ода радости“.Његов наступ пропраћен је великим 

аплаузом и одушевљењем публике , док је продајна  изложба: магнета, обележивача 

књига и сувенира , привукла велики број заинтересованих посетилаца. 



                    

                         

      



                                                

 

  

 

 

 

ОКТОБАР 

02.10.2017.- 06.10.2017.   ~ Обележавамо ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ~ 

02.10.2017. Креативном радионицом „ Израда шешира“ у просторијама  продуженог 

боравка, одржан је први у низу догађаја, којима ћемо увеличати Дечију недељу. 

Ученици наше школе уживали су изради веселих шешира. Колегинице које су водиле 

радионицу,умешно су осмислиле догађај ,који ће деца памтити по лепом дружењу, 

изради домишљатих шешира различитих боја и  димензија, направљених коришћењем 

разноврсног материјала.  

                 



                 

 

                                                                                         

       

       

03.10.2017. Стручни тим наше школе(колегиница Сања Могоровић, логопед Слађана  

Лалић-Гајица) посетио је ОШ“Кнегиња Милица“. Наша школа у домену свог  рада, 

обухвата и додатну подршку основним школама.На тај начин ширим спектром 

стручне подршке, ван зидова наше школе, омогућавамо свеобухватну  примену 

стручног дефектолошког рада, а у циљу што боље инклузије деце ометене у развоју 

04.10.2017. Реализована је инклузивна креативна радионица „Израда фигура од 

пластелина“. Радионици су присуствовали ученици ОШ „Ратко Митровић“ 



04.10.2017,Одржана је седница Савета родитеља. 

04.10.2017.У просторијама продуженог боравка реализована је  креативна радионица 

"Израда фигура од пластелина ". У радионици су,  поред наших ђака, учествовали и 

ученици из ОШ"Ратко МИтровић". Као и сваке године , у седмици обележавања 

дечије недеље, наше колеге организују инклузивне радионице. Овај пут се захваљујемо 

нашим драгим гостима из ОШ"Ратко Митровић", што су употпунили овај дан и 

провели пријатне тренутке у дружењу са нашим ђацима. 

 

 

 

    
 

 

 

     
 



                                              
 

04.10.2017. На 48. Међународном сусрету деце Европе, под називом„Радост Европе“, 

нашу школу представила  је фолклорна  секција. Ова предивна међународна 

манифестација одржана је у Дечјем културном центру.Пропраћена је великим бројем 

посетилаца, а као сваке године репрезентовала је међународни сплет дечије 

креативности . 

 

05.10.2017.Пригодна приредба поводом Пријема ђака првака у Дечији савез 

омогућила је нашим ђацима , да представе своје умеће, као врхунац учешћа у 

разноликим секцијама наше школе. Оркестар и група певача, индивидуални клавирски 

наступ, рецитације посвећене нашим првацима, као и хор наше школе, учиниле су  

приредбу лепом и веселом. Желимо срећан почетак школовања свим родитељима и 

нашим малим другарима! 

             
 



            
 

                                                        
06.10.2017.У просторијама стручне службе наше школе, одржаће се Хуманитарна 

акција прикупљања помоћи и средстава на нивоу школе, као помоћ угроженој 

деци(узраста од 7 до 18 година ), у периоду од 8:00ч  до 14:00ч. Прикупљена средства 

биће донирана Прихватилишту у улици Булевар Ослобођења 219а. По одласку у 

Прихватилиште схватили смо да су све ствари које смо прикупили за ову децу преко 

потребне, и да је стога мисија у потпуности успела. У знак захвалности од деце смо 

добили цртеж, а од њихових наставника и васпитача књигу за школску библиотеку, 

која ће нас увек подсећати на ово искуство.  Хвала  на учешћу и хуманости !! 

 



                
07.10.2016. На Ушћу је одржана је традиционална „Трка за срећније детињство“( са 

почетком у 10.00 часова),  коју су наши ученици подржали куповином карата. 

 

                                             
 

 

 

 

 

 10.и 11.10.2017.Одржана је „22 Ревија стваралаштва деце и младих Београда“, у 

организацији „Пријатеља деце општине Ниовог  Београда“.Наша школа се представила 

фолклорном тачком , као и клавирским наступом ученика наче школе.Ова прелепа 

манифестација одржана је у просторијама  Дома културе "Студентски град".      

 

 



                                   

 

                                                

 

12.10.2017.   Директор и координатор хуманитарне организације „Дечје срце“ били су 

на састанку у нашој школи, на коме су се разматрале теме унапређења услуге личног 

пратиоца детета( његове улоге, односа са дететом као и са колективом школе). 

Координаторка ове организације присуствовала је креативној радионици која је 

одржана у одељењу целодневне наставе,  у коме два ученика користе ову услугу. 

Водитељ радионице била је Рената Лукенић Гаши. 

17.10.2017. Ученици VII и VIII  разреда учествовали су на Регионалном  такмичењу  у 

фудбалу на Ади Циганлији. Женска екипа је освојила 3.место, а мушка 1.место. 

Ученике су водили наставници Ирена Човић, Борислав Цветковић и Марко Лукић. 

18.10.2017. Почели смо израду сензорних флашица за наше ђаке.  

                             

25.10.2017. У нашој школи одржан је концерт у изведби триа "Класика у посети". 

Ансамбл се састоји од музичара: Милице Ковачевић, Милоша Микетића и Маше Бабић, 

који су за ученике наше школе извели дела класичне музике, али и забавну музику 

прилагођене узрасту ученика. Свој музички програм назвали су "Дворски програм", јер 

су се учесници прерушавали у краљеве и принцезе и плесали. У овом концерту 



учествовао је и ученик наше школе који је на клавиру одсвирао "Оду радости" и 

музичку тему из филма "Пирати са Кариба". 

25.10.2017. Нашу школу су посетиле студенткиње социјалне педагогије из Данске. У 

склопу свог дипломског рада баве се истраживањем социјалне заштите и сигурности 

деце са сметњама у развоју, као и деце која се налазе на институционалном смештају, 

ради упоредне анализе система образовања и социјалне заштите у њиховој и нашој 

земљи.  

Осим упознавања са радом школе, учествовале су са ученицима у драмској радионици 

коју спроводи "Апс арт"- Центар за позоришна истраживања, који је и 

дугогодишњи сарадник ОШ"Нови Београд". Поред активног учешћа у активностима 

које се спроводе у школи, на многобројна питања добиле су одговоре од социјалног 

радника и дефектолога, што им је помогло да добију комплетну слику о образовању и 

социјалној заштити ученика са сметњама у развоју у нашој земљи. 

 

                                   

                                               

 



 НОВЕМБАР 

02.11.2017. Одржано је Регионално такмичење из атлетике на Кошутњаку.Спортисти 

наше  школе су  и овај пут поред лепих успомена, понели и освојене медаље.Ученици 

старијих разреда освојли су I,  II и III место из дисциплине бацања кугле, III место из 

дисциплине трчања на 100 метара и II место из дисциплине скока у даљ.                      

               

                           

             

 

08.11.2017.Наше колегинице Милена Љубић  и Санела Илић одржале су хоризонталну 

обуку „Израда играчака“. Наши ђаци су имали прилику да   учествују у радионицама 

одржаним у просторијама продуженог боравка.Креативне радионице , су омиљене 



активности нашим драгим ђацима.Весела атмосфера, музика, дружење,  маштовити 

практични  рад , остаће у дечијим срцима , као лепе успомене. 

       

     

      



     

      

 

08.11.2017.Колегинице Лидија Николић Новаковић и Бранка Арамбашић одржале су 

хоризонталну обуку “Примена новог Монтесори дидактичког средства(шаблона и 

картица) у  усвајању слова „ .Монтесори материјал и његова примена, постали су 

неизоставни део наше  свакодневне стручне праксе.  

08.11.2017.Одржан је састанак Педагошког колегијума. 

13.11.2017.Одржана је седница Стручног већа млађих разреда. 

14.11.2017. Одржана је седница Стручног већа старијих разреда. 

15.11.2017.Одржана је седница Наставничког већа. 

29.11.2017.У нашој школи одржан је још један концерт у извођењу  триа "Класика у 

посети". Ансамбл који се састоји од музичара: Милице Ковачевић, Милоша Микетића 

и Маше Бабић,  приредио је јединствен доживљај нашим ђацима.  Ученици наше школе  

обрадовани су поновним доласком ових талентованих музичара, те отворених срца 

ишчекујемо наш поновни сусрет!  



                         

ДЕЦЕМБАР 

04.12.2017.У просторијама  Установе културе "Вук Караџић" одржана је трећа по реду 

манифестација " Ти можеш".  Ова прелепа манифестација испуњена богатим 

програмом маштовитих тачака дечијег стваралаштва, допринела је инклузији деце 

ометене у развоју, на најлепши начин.  Наша школа представила се наступом ученика 

петог разреда Вука Продановића, који је на клавиру одсвирао композицију "Ода 

радости".Секција Примењене уметности учествовала је са радовима ученика наше 

школе на продајној изложби. 

                  

 



                                                       

05.12.2017.Одржана је седница Савета родитеља. 

09.12.2017. и 10.12.2017 .У просторијама наше школе одржан је семинар “НТЦ развој 

креативног и функционалног размишљања“. Имали смо прилику да се упознамо са 

методама рада, које на најбољи приближавају деци градиво, истовремено развијајући 

способност функционалног мишљења. 

13.12.2017.Одржана је седница Школског одбора. 

14.12.2017. Одржане су инклузивне радионице у просторијама продуженог боравка. 

Наши драги гости, прваци из ОШ“Јован Стерија Поповић“,  дружили су се са 

ученицима првог разреда наше школе. Деца су путем топлих дечијих срца брзо и 

маштовито направили новогодишњу јелку и украсе од стиропора. Уз дружење и песму 

време је брзо прошло,  а наша јелка и украси засијали су новогодишњим сјајем.Наши 

гости обрадовали су наше прваке новогодишњим пакетићима.Хвалааа! 

          

 



         

 

                                           

21.12.2017.Ученици наше школе су учесници  бројних спортских манифестација и 

такмичења. Данас су имали то задовољство да учествују на Регионалном такмичењу 

из пикада. Такмичење је одржано у ОШ“Милоје Павловић“, одакле носимо топле и  

лепе успомене. 



   

22.12.2017.Наши ђаци уживали су у видео- пројекцији анимираног 

филма“Фердинанд“  у биоскопу „Фонтана“. Провели смо још један леп децембарски 

дан у дружењу и лепом расположењу. 

 

26.12.2017.Колегиница Славица Роксандић, организовала је прелепу новогодишњу 

радионицу на нивоу свог одељења.Ученици су заједно са родитељима правили 

новогодишње украсе од стиропора, украсног папира, водених боја и другог пригодног 

материјала. 

   

 

                                   

 



   

27.12.2017.Ученици ОШ“Надежда Петровић“, чланови Ученичког парламента, 

посетили су нашу школу. Чланови нашег Ученичког парламента, као и други наши 

ђаци, у просторијама продуженог боравка провели су лепе тренутке у дружењу, 

пријатној музици , као и изради новогодишњег паноа. Овом приликом ОШ“Надежда 

Петровић“, донела је пакетиће, прибор и прелепе честитке , нашим ђацима.Захваљујемо 

се и радујемо се новом сусрету! 

    

 



        

     

 

   

29.12.2017.Испраћамо стару, дочекујемо Нову 2018 Годину,све  бриге ишчезавају 

,срце нам је  испуњено празничним расположењем . Весела дечија песма , радост 

даривања, рецитације и глума, дочарале су лепоту новогодишњих и божићних 

празника.Хор наше школе,  зимске рецитације,  индивидуални клавирски наступ, 

оркестар и група певача наше школе и  пачији плес, својим добро увежбаним наступом 

помогли су  Деда Мразу да подели новогодишње пакетиће.Пригодно послужење 

освежило је наше вредне ђаке.Као и сваке године, захваљујући великодушним 

донацијама, ученици наше школе обрадовани су новогодишњим 



поклонима.Захваљујемо се : банци „Интези“,општини Нови Београд, „Swisslion-

у“,“Црвеном крсту“и „Дунав осигурању“ на хуманости.    

 

   

   

             

ЈАНУАР 

13.01.2018. 

Ученици млађих разреда имали су прилику да уживају у прелепој представи 

“Ушећерена принцеза“, захваљујући донацији од 50 карата“Академије 28“. Овај леп 

доживљај организовала је наша колегиница Рената Лукенић Гаши. 



17.01.2018. У холу наше школе одржан је концерт класичне музике, у оквиру пројекта 

"Класика у посети". Овог пута концерт су за нас припремиле и извеле ученице 5. 

разреда ОМШ"Невена Поповић" у класи наставнице Милице Ковачевић ( Милица 

Митровић и Дајана Станић). Овај клавирски дуо, популарно назван "Весели прстићи", 

нашим ученицима је одсвирао неколико класичних дела, а за крај су одсвирале и 

отпевале музичку тему из цртаног филма "Залеђено краљевство", на одушевљење 

наших ученика. 

 

                           

 

                                                    

18.01.2018.Одржана је седница Савета родитеља. 

25.01.2018.Одржана је седница Стручног већа млађих   разреда . 

26.01.2018. Одржана је седница Стручног већа старијих  разреда . 

27.01.2018. Светосавска свечаност је и ове године оплеменила наша срца . Молитва 

светом Сави, уз чин  сечења славског колача, обележила  је крај првог полугодишта и 



поставила темељ  за успешан почетак другог .Захваљујемо свештенству храма светог 

Димитрија на дугогодишњој сарадњи.У наставку ове церемоније, погледали смо 

предивну приредбу коју су наши ђаци , заједно са наставницима вредно спремили. 

Светосавска химна, као и сваке године отворила је приредбу. Просторије наше школе 

су се испуниле звуцима светосавских рецитација и композиција, које су извели: хор, 

оркестар и група певача наше школе.Имали смо прилику да чујемо и клавирски наступ 

ученика старијих разреда. Наша школска слава завршила се пригодним послужењем 

,као и  поделом светосавских пакетића. 

                     

                                   

                   



                                                  

 

29.01.2018.Одржана је хоризонтална обука на тему“Научимо италијански кроз песму 

и рецитацију“.Колегиница Живка Васић одржала је леп и креативан  угледни час 

италијанског језика. 

29.01.2018.Колегинице Бранка Костић и Рада Миладиновић, посетиле су  оближњи MC 

Donalds са ђацима V1и  V2 разреда. Дружење, музика, лепа атмосфера уз пригодно 

послужење, обележили су овај леп тренутак. 

ФЕБРУАР 

Нашим драгим: ђацима, наставницима и родитељима, желимо успешан почетак другог 

полугодишта! 

22.02.2018. Нашу школу  посетили  су ученици  Интернационалне школе из 

Београда.  Наши гости  су са ученицима наше школе учествовали су у музичкој 

радионици. Након радионице ученици су постављали питања везана за живот и  рад 

школе,као  и функционисању наших ученика у социјалној и школској средини. Према 

њиховим речима, ово им је био први сусрет са децом са сметњама у развоју и успели 

смо да их на прави начин упознамо са овом проблематиком. На крају  дружења ученици 

Интернационалне школе  рекли су да ће својим другарима пренети  лепе утиске и жељу 

да се дружење са ученицима наше школе настави. 

                                                     



          

28.02.2018.Одржана је седница Школског одбора. 

28.02.2018. У оквиру пројекта "Класика у посети", који се већ традиционално једном 

месечно одвија у нашој школи, наступили су ученици друге године СМШ "Даворин 

Јенко" ( Београд) : Александра Латиновић (виолина, у класи Марије Никитовић) и 

Василије Пуцар (клавир-у класи Ане Ковачевић).Наши гости представили су се делима 

класичне музике :Шопена, Бетовена и Дворжака. Програм је водила Милица Ковачевић 

(чланица тима "Класика у посети"). Наши драги ђаци уживали су у овим лепим 

композицијама,у интерпретацији  младих гостију,али  већ изграђених музичара. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

08.03.2018.Срећан осми март!Ученици наше школе обрадовали су мајке лепим 

честиткама, цвећем и другим поклончићима, које су са посебним жаром и емоцијама 

спремали претходних дана. 

  

 

    

 

         



 

08.03.2018.Након лепог дружења у нашој школи, ношени позитивним  емоцијама и 

успоменама, посетили смо Интернационалну школу(The International School of 

Belgrade) Деца узраста од 1. до 5. разреда су излагала своје пројекте из различитих 

области.Један од тих области су и људска права у којима је учествовала и наша школа. 

Гостопримство, лепо дружење, као и узајамна размена пригодних поклончића , 

поводом осмог марта, обележиле су наставак нашег дружења. 
 

 

13.03.2018.Настављена је лепа  сарадња са Универзитетом у Адгару (Норвешка). 

Три студента  заинтересована за Монтесори метод који се реализује код нас, као и за  

остале програме образовно васпитног рада, били су наши драги гости. У сарадњи са 



колегама наше школе, уживали су у креативним радионицама "Декупаж-ускршња јаја", 

као и у радионици“Размазивање боја, упакованих у фолије“(са децом са сложеним 

сметњама у развоју“. 

   

 

 

   

16.03.2018.Ученици VI1 разреда, заједно са родитељима ,учествовали су у креативној 

радионици „У сусрет Васкрсу“.Деца су у лепим тренуцима дружења са родитељима 

направили прелепи пано са елементима пролећа и Васкрса. 

                                                    



20.03.2018. Ученици старијих разреда наше школе учествовали су на Градском 

такмичењу у стоном  тенису, које је одржано у СПЦ“Бањица“.Наши спортисти су 

поред лепих успомена понели и освојену бронзану медаљу. 

                                                     

23.03.2018.Ученици петог разреда посетили су оближњи MC Donalds  где су се поред 

пригодног послужења и лепо дружили. 

27.03.2018.Сарадња са Интернационалном школом(The International School of 

Belgrade) се наставља.Сада већ лепа традиција, испуњена  љубављу  према животу и 

људима,  учинила  је да  радост дружења заживи у нашим срцима. Наши драги гости –

ученици петог разреда ове школе са наставницом учествовали су у инклузивним 

креативним радионицама“Осликавање саксија“.  

                     



                   

27.03.2018. Одржана је седница Наставничког већа. 

28.03.2018.ОШ“Нови Београд“ је једна од установа која је сарадник пројекта „Класика 

у посети“. Идејни творац овог пројекта је „Уметничко удружење-Klassikum“.На овај 

начин од новембра 2017 ученици ОШ “Нови Београд“ имају прилику да уживају у 

малим музичким ремек делима, које за њих изводе дипломирани музичари, као и ђаци 

основне и средње музичке школе. Они изводе дела класичне, али и популарне музике 

из анимираних филмова, у којима ученици наше школе посебно уживају.У плану је да 

се концерти наставе до краја школске године, сваке последње среде у месецу.Данас смо 

имали прилике да слушамо младе уметнице :Мињу Марчетић (флаутa)  и Милицу 

Ковачевић (клавир). Ученицима наше школе одсвирале су дела класичне музике,као и 

музичке теме из анимираних филмова. Уз неке нумере тражиле су подршку ученика у 

виду тапшања.Музика је деловала умирујуће, поједину децу је разгалила, а наше гошће 

су отишле са позитивним емоцијама. 

                              

29.03.2018.Одржана је седница Школског одбора. 

 

 



31.03.2018.  У свим православним храмовима и домовима прославља се Лазарева 

субота. , успомена на Христово чудо- васкрсење  четвородневног Лазара.Данас се 

слави и Врбица, успомена на Христов улазак у Јерусалим, где су га деца свечано 

дочекала и поздравила .Дечица су нарочито весела овог дана, када окићена звончићима 

и врбовим венчићима, прослављају овај свечани празник. Као и сваке године ,, на овај 

дан, одржава се изложба васкршњих јаја , у порти храма Светог Саве на Врачару, у 

организацији ОШ „Душан Дугалић“.Наша школа традиционално учествује на овој 

манифестацији са многобројним дечијим радовима: офарбаним јајима, подметачима , 

саксијама, украсним кутијама, израђеним декупаж техником, као и многи другим 

креативним дечијим  радовима.Манифестација је одржана под покровитељством 

Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту,а реализује је 16 школа за 

ученике са сметњама у развоју са територије града Београда.Наше драге колеге провеле 

су овај радостан дан у дружењу и промоцији ентузијазма нашег топлог колектива, као и 

великог труда који су деца уложила , при изради ових креативних рукотворина. 

Одлазимо пуних срца и најлепших успомена изаткана насмејаним лицима родитеља и 

њихове дечице. 

                                            

                           

 

                                  



АПРИЛ 

02.04.2018.Наша школа је традиционално  учествовала на  манифестацији „Ускршње ликовне 

чаролије“, у организацији „ Пријатеља деце Новог Београда“. Задатак ученика био је 

осликавање и шарање јаја. Наши вредни ученици су овом приликом показали креативност и 

машту,а на тај начин и освојили два трећа места. 

10.04.2018. Одржана је седница Стручног већа млађих разреда. 

11.04.2018. Одржана је седница Стручног већа старијих разреда. 

11.04.2018. Одржана је седница Наставничког већа. 

11.04.2018.Одржана је седница Савета родитеља. 

11.04.2018. Данас је у нашој школи гостовала позоришнa групa „Пан театар“. Деца су имала 

прилику да уживају у представи „Аладинова чаробна лампа“.Ови хумани глумци својим 

присуством и глумом, развеселили су нашу децу, што је забележило будно око новинара  

дневног листа „Политика“.  Хвала вам и дођите нам опет! 

                               

 

13.04.2018. Одржан је   пробни тест из предмета математике из матуре. 

13.04.2018.У дневном листу „Данас“   објављен  је следећи  текст о раду наше школе : 



Јубилеј уз музику и здраву храну 

„Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом „Нови Београд“ 

обележиће данас 48 година постојања. Тим поводом у школском дворишту ће се 

одржати интерактивне радионице, у оквиру којих ће бити представљен део активности 

ове образовне установе, а за све посетиоце и драге госте ђаци и њихови наставници 

спремили су и приредбу. 

 

                       

 

 

-У складу са интересовањем ученика и њиховим афинитетима ове године радионице су 

тематски усмерене на здраву исхрану, екологију, и музику. На музичкој радионици 

деца ће се упознати са инструментима као и њиховим специфичностима. Имаће 

прилику да рукују инструментима, производе тонове на њима, а неке ћемо направити и 

сами. Такође ћемо учити о својствима инструментата користећи асистивну технологију. 

Други део радионице ће бити мали концерт ученика Основне музичке школе Јосип 

Славенски који ће наступати у оквиру пројекта „Класика у посети“. Током тог концерта 

ученици наше школе ће такође свирати на инструментима које буду направили током 

радионице – кажу у школи „Нови Београд“. 

У оквиру креативно-еколошке радионице ученици школе „Нови Београд“ ће са ђацима 

из других школа садити пролећне цветнице и чуваркуће док ће се током радионице 

посвећене здравој исхрани, у сарадњи са Junior Chef Clubom из Београда, припремати 

свежи сокови. Деца ће имати прилику и да украшавају мафине, уз асистенцију будућих 

кувара из Угоститељско-туристичке школе. 

– Наша школа кроз музичке секције дуги низ година интезивно ради на развоју 

музичких способности деце као и љубави према музици. Који облик активности ћемо 

применити да развијемо неку од музичких способности, зависи од узраста деце као и 

њихових психофизичких могућности. Углавном смо фокусирани на певање и слушање 

музике, као и музичке игре које су најбитније од најранијег узраста. Сем тога, учимо 



децу да свирају на различитим дечјим инструментима као што су металофони , 

мелодике и различите врсте удараљки, а музикалнији свирају на клавиру. Наши ђаци 

кроз свирање, певање или играње уз музику развијају осећај о личној вредности. Након 

њиховог извођења осећају велики успех, поносни су и јако срећни, као и њихови 

родитељи – кажу у школи и с поносом напомињући да деца често имају јавне наступе 

на којима освајају бројне награде и похвале.“ 

 

13.04.2018. Обележили смо   ДАН ШКОЛЕ. 

 

Пролеће је увелико раширило своја мирисна крила и унела радост у наша срца. Са 

почетком  пролећа, као и сваке године,  у   ишчекивању смо прославе  поводом  

обележавања Дана школе. 

Поводом прославе Дана школе ове године осмислили смо концепт по коме је се 

представљена  наша сарадња и интеракција коју имамо са другим школама и 

удружењима. 

Организован је базар на којем су своје штандове имале неколико школа: основне, 

средње и музичке. Оне су представиле своје креативне радове у виду уметничких 

предмета, инструмената и извођења музичких дела. 

На штанду наше школе били су  изложени уметнички радови који су израђени у оквиру 

различитих секција. 

КРЕАТИВНО ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА 

Ученици наше школе су се  са ученицима других школа садили пролећне цветнице и 

чуваркуће. Сарадници на овој радионици били су ученици „Интернационалне школе“ 

из Београда, који су са ученицима наше школе обојили саксије, а подршку у сађењу 

цвећа имали смо од ученика ОШ“Иван Гундулић“. Хвала свима , били сте дивни! 

                    



                           

 

МУЗИЧКА РАДИОНИЦА 

Кроз интерактивну музичку радионицу деца су се упознала  са различитим 

инструментима и њиховим специфичностима. Правили су  се дечији инструменти и док 

смо  уживали у заједничком музицирању са ученицима музичке школе „Јосип 

Славенски“.Ово лепо дружење ћемо памтити! 

        



                                  

ЗДРАВА ИСХРАНА 

Ова радионица посвећена је промовисању и усвајању здравих навика у исхрани. У 

сарадњи са Јуниор Цхеф Цлубом из Београда припремали су се свежи сокови које смо  

дегустирали , на лицу места. Осим тога, деца су, у оквиру, радионице могла да 

украшавају мафине, уз асистенцију будућих кувара из .Хвала на великом срцу! 

Након радионица заинтересовани су  се упознали са асистивном технологијом која се 

користи у раду са ученицима, као и да  кабинетима, који се користе у индивидуалној 

настави. 

 

                               

 



                                  

 

СВЕЧАНА ПРИРЕДБА 

Поводом обележавања 48. година постојања ОШ “Нови Београд“, одржана је приредба 

у 12 часова. Деца  су, као круну учешћа у ваннаставним активностима, обрадовала своје 

родитеље учешћем на  лепој приредби.Приредбу смо започели молитвом „Оче наш“, 

коју су одрецитовала деца која похађају наставу веронауке. Наступ хора наше школе , 

уз веселу песму“Београде, Београде“, као и „До , ре ми“, показао је да умемо и да 

играмо и да певамо.Наступ Оркестра и групе певача класичним музицирањем, као и 

извођењем забавног репертоара “Певам дању, певам ноћу“, као и увек приредио је 

одличан наступ.Пролећне рецитације, као и извођење италијанске секције „Ринге 

раја“,увеличале су приредбу.Као и сваке године , уследило је пригодно послужење, а 

48. Дан школе остаће нам још дуго, дуго у прелепом сећању!  

Овај рођендан школе овековечио је новинар дневног листа „Политике“. 

                      



14.04.2018. Одржан је  матурски  пробни тест из предмета српског језика,  као и 

комбиновани тест. 

16.04.2018. Одржана је седница Наставничког већа. 

20.04.2018.У нашој школи је одржана  едукативна еко радионица у сусрету Дана 

планете Земље.Сврха радионице била је едукација о екологији и њеном значају и 

развијање позитивног  става према природи. 

Главни циљ био је усвајање здравих навика, од којих зависи наша будућност и 

развијање одговорности према себи и нашој планети .Такође деца су упозната и о 

важности рециклаже. 

Ученици су залепили еко- поруке на „дрво“у нашем школском ходнику.Садили су 

биљке у школском дворишту, а затим смо  покупили смеће које се налазило у околини 

школе.  

Након „радне акције“ , мало смо се одморили и засладили сочним јабукама. 

Деца су уживала као и њихови наставници и кроз смех , забаву игру и шетњу је научена 

веома битна лекција. 

 

       

 

23.04.2018. 
Поводом  обележавања Светског дана књига, окупили смо се у библиотеци. Циљ ове 

активности био  је развијање љубави према књигама . 

Логопеди су упознали ученике и запослене са новим књижним фондом , и са 

могућностима заједничког коришћења. 

Књижни фонд,  кога чине: занимљиве приче , басне , звучне књиге, едукативне 

сликовнице , лектире , дечја белетристика , народна књижевност , стрипови , часописи , 

бајке,“Необична  књига“ , енциклопедије , дискови за звучну и визуелну изолацију 

(прилагођени потребама ученика). 

Библиотека има и стручну литературу као и  позната књижевна дела. 

Књиге су доступне ученицима и наставницима у сваком тренутку. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Након упознавања са библиотечким фондом,  логопеди су  по избору ученика 

,прочитали неке од најзанимљивијих бајки и поучних басни.Ученици су  уживали 

слушајући их, а  затим су  причали о  поуци прочитаних дела. 

 
                        

На иницијативу ученика импровизована је и одглумљена бајка „Црвенкапа“. 

Ученици су на крају овог  занимљивог дружења у коме  смо сви уживали добили на 

поклон букмаркер . 

 
 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 



MAJ 

Од 07.05.2018. до 08.05.2018. Одржана је изложба дечијих радова у Педагошком 

музеју у Београду.Наша школа је учествовала са многобројним радовима разних 

облика ликовног стваралаштва и техника осликавања предмета( декупаж, 

моделовање..). 

                   

 

   

07.05.2018. - 11.05.2018. 

Недеља спорта 

Протекла недеља у нашој школи протекла је у знаку спорта. Недеља спорта била је 

усклађена способностима наших ученика и обиловала је разноврсним 

садржајем.Недеља спорта била је осмишљена тако да сваки дан у недељи буде посвећен 

једној спортској грани. 



Циљ је био да деца, осим оних свакодневних спортских активности, буду укључена у 

интензивније вежбање ради побољшања целокупног менталног и физичког стања 

организма. 

Од полигона до штафете 

Почели смо од полигона спретности на почетку недеље, преко дана гимнастике, 

кошарке, дана за прецизност до дана за обручеве и штафетне игре.. 

И ова Недеља спорта нам је доказала, као и све пре ње, да је бављење физичким 

вежбањем код свих наших ученика неопходно на свакодневном нивоу. Деца воле да 

„дотрче“ у салу, да буду усмеравани и вођени у вежбама. Исто тако деца имају и своје 

жеље и потребе које наставници морају да ослушкују, препознају и да повремено 

дозволе да они сами, уз контролу и бескрајно стрпљење, преузму водитељску палицу.. 

Важна је позитивна атмосфера при раду. Ведар дух. Разноврсност у избору активности. 

Код поједине деце понављање већ виђених јер им као такве пријају.. Све оне имају исти 

циљ. Будити организам непрекидно. Упошљавати моторику.. Бити активан.. 

                             

15.05.2018. 

Поводом обележавања недеље Црвеног Крста , ова хуманитарна организација је 

одабрала да ученицима наше школе додели поклон пакете, који се састоје од 

намирница.Пакете су родитељи са децом преузели у просторијама стручних сарадника.  

16.05.2018.  
 

Резултат дугогодишње сарадње са редовним школама као и музичка стимулација коју 

примењујемо свакодневно у раду са децом нас је инспирисала да одржимо још једну 

инклузивну-интерактивну музичку радионицу. 
 

У уводном делу смо се „загрејали“ музичким играма које је импровизовао дефектолог 

наше школе. 

Игре су биле подељене у четири групе:за развој певалачког стваралаштва и слушање, 

за развој фине моторике ,за упознавање музичких термина, симбола и инструмената ; 



за развој ритма, који је најбитнији део музичке стимулације и утиче на целокупан 

развој личности. 

Све игре су врло корисне јер деца на тај начин развијају и вежбају ипамћење ,  пажњу , 

аудитивну перцепцију,концентрацију , самопуздање , мотивацију.Музичке игре имају 

утицај на развој крупне и ситне (фине ) моторике као и на координацију 

покрета,оријентације у простору. 

Наши гости из основне школе у Београду су нам свирали песме на гитари и фрули док 

смо их ми пратили у ритму на орфовим инструментима. 

Када деца користе различите инструменте они     истражују узроке и ефекте , науче да 

обраћају пажњу на промену звука, истражују их. 

У завршном делу радионице свако је пустио своју омиљену песму уз коју смо сви 

заједно играли . 

Плес такође веома позитивно утиче на развој музичких способности. 

У току музичке радионице  учило се кроз игру , забаву и песму. Атмосфера је била 

веома позитивна, осетио се: тимски рад, толеранција, другарство и једва чекамо да 

поновимо. 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

23.05.2018. 

 

 Данас смо имали задовољство да присуствујемо, још једном, у низу концерата 

обухваћених  пројектом  “Класика у посети“.  Концерт је извео гитариста Милош 

Арсенијевић. Наши ђаци су први пут имали прилике да уживају у  умилном звуку 

гитаре , умешном извођењу младог пијанисте. Хвала нашим гостима на незаборавним 

заједничким тренуцима!  

 



                                           
 

25.05.2018.  и  26.05.2018. 

Наше колегинице :Лидија Новаковић , Рената Лукенић Гаши  и Алма Анђелковић 

,учествовале су на дванаестом Међународној стручно-научној конференцији 

“Образовање деце са сметњамау развоју“  у Кикинди. Представиле су се стручним 

радом - “Утицај психомоторне реедукације на развој деце са сложеним сметњама“. 

Њихов рад представља излагање конкретних помака у напредовању психомоторног 

развоја наших  ђака,а као последица интензивног рада наших колега( постер 

презентација). 

 

 

                     
      

 

28.05.2018. 

Такмичење Избор за Смотру КЗА (у организацији Друштва дефектолога града 

Београда), традиционално је одржано у Малом позоришту“Душко 

Радовић“(Абердарева 1, Београд).Наша школа се ове године представила  плесном 



тачком „Il ballo de kva,kva“ и својим успешним наступом се пласирала на Завршну 

Смотру , која ће се одржати 04.06.2018. 

Ученике су водиле колегинице: Живка Васић,Рената Лукенић Гаши и Ксенија Дабић. 

 

          
 

29.05.2018. 

 Реализован је полудневни излет до Бојчинске шуме.Средства за превоз донирало је 

предузеће СП“Ласта“.Ученици старијих разреда, у пратњи својих одељенских 

старешина, провели су лепе тренутке на свежем ваздуху, окружени прелепом природом 

. Упознали смо се са различитим врстама дрвенастог биља и гљива.Брали смо  шумске 

јагоде, које обилују шумом у пролеће.Уживали смо у дивним призорима раскошног 

цвећа .Шетња, слободно рекреативне активности, вожња кочијама кроз шуму, ужина и 

освежење, учинили су да овај излет још дуго , дуго памтимо. 

 

 

                               

 

 



                   
 

                

 

30.05.2018. 

Ученици III1 разреда, са својим одељенским старешином Алмом Анђелковић и 

психомоторним реедукатором Лидијом  Николић Новаковић, провели су дан у шетњи 

по Ушћу. Ученици су обишли: витешки парк Свибор, ушће Саве у Дунав и парк поред 

Музеја примењене уметности. 

 

                   
 

31.05.2018. 

Ученици VII1 и II1 разреда, вођени одељенским старешинама Тамаром Васиљевић и 

Александром Ћирковић, провели су дан на Земунском кеју.Уживали су у: лаганој 

шетњи, прелепој природи, хранили су земунске лабудове,a такође се и  освежили 

укусним сладоледом. 



                           
 

31.05.2018. Данас ученици осмог разреда завршавају своје осмогодишње 

школовање. Честитамо  им и желимо им успешну припрему, као и успешно  

полагање мале матуре! 

  

ЈУН 

 

01.06.2018.Одржана је седница Стручног већа осмих разреда. 

01.06.2018.Одржана је седница Наставничког већа . 

 

04.06.2018. 

 Наша школа се ове године, на Смотри КЗА (у организацији Друштва дефектолога 

града Београда), представила  плесном тачком „Il ballo de kva,kva“ и својим 

успешним наступом се пласирала на Завршну СмотруКЗА, која се одржала на 

данашњи дан. Деца су уживала у дружењу са вршњацима других школа, послужили су 

се сокићима и укусним пецивом и пуни позитивне енергије одиграли „Пачији плес“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            
 

 
 

 

06.06.2018.Одржана је седница Школског одбора. 

 

04.06.2018. - 08.06.2018. 

Ученици наше школе уживали су на рекративној настави, на планини Гучево, у 

непосредној близини Бање Ковиљаче. На рекративној настави је било тринаесторо 

ученика. Пратиоци деце су били дефектолози: Тамара Васиљевић, Рада Миладиновић, 

Бранка Костић и Ива Билаловић. 

Наша дестинација је била шумовита планина која наткрива Бању Ковиљачу, 

Гучево. Били смо смештени у угоститељском комплексу „Видиковац“. Сам назив 

смештаја је такав, јер се на 80 метара од њега налази видиковац са којег се пружа 

прелеп поглед на Дрину и Босну и Херцеговину. . Рекреативна настава је трајала 5 дана. 

Смештај је био на бази пуног пансиона са ужинама, у комфорним вишекреветним 

собама.У дворишту одмаралишта налазио се парк за децу са клацкалицама и 

љуљашкама, као и мини зоо-врт са зечевима, паунима, кокама и голубовима. Ту је била 

и дискотека у којој смо увече  играли уз музику, као и спортски терени на које смо 

ишли да играмо бадминтон и фудбал. 

Наставнице су у сваком тренутку кроз: игру, забаву, дружење, шетњу, оброке, 

обављање личне хигијене, одлазак у тоалет и облачење, спроводиле васпитно- 

образовни рад (развој говора и језика, упознавање природне и друштвене средине, 



развој психомоторике, физичко и здравствено васпитање, али највећи акценат је 

стављен на област самопослуживања и бриге о себи). 

Шетње по планини су нам изузетно пријале, због благе климе, чистог ваздуха и 

нетакнуте природе. 

У току рекреативне наставе реализована су и три излета: до манастира Троноша 

(манастир се налази у месту Коренита, близу Тршића, код Лознице), до Тршића (родно 

место Вука Стефановића Караџића) и до бање Ковиљаче (једне од најлепших и 

најлековитијих бања у западној Србији). 

Последње вече смо резервисали за сумирање утисака и поделу диплома. Свако је 

освоји прво место у некој од катагорија у којој се посебно истакао. Неко је добио 

диплому за најдуховитијег истраживача, неко за најбољег друга, планинара, извиђача, 

гурмана, љубитељ природа, љубитеља дискотеке... 

    

                   



 

                          

                     

14.06.2018. Данас се завршава школска 2017/2018 година.У школи је посебно 

раздрагана ,али и помало носталгична  атмосфера. Загледани смо у радост коју доноси 

летњи распуст, али смо и свесни растанка , до првих јесењих дана. Дан је протекао у 

дружењу, добром расположењу, топлим растанцима. 

                                      



18.06.2018. Одржан је завршни испит из  српског језика .         ( 09.00h -11.00h ) 

19.06.2018. Одржан је завршни испит из математике  .               ( 09.00h-11.00h) 

20.06.2018.Одржан је завршни испит из комбинованог теста  . ( 09.00h -11.00h) 

 

Ученици осмих разреда наше школе, успешно су положили матурске испите, у 

складу са индивидуалним могућностима и тиме завршили осмогодишње 

школовање.Честитамо! 

21.06.2018.Одржана је седница Стручног већа млађих разреда. 

21.06.2018.Одржана је седница Стручног већа старијих разреда. 

25.06.2018.Одржана је седница Наставничког већа. 

 

27.06.2018.Данас је одржано матурско вече за ученике осмих разреда наше школе 

.Заједно са ученицима седмих разреда  , као и бројним колегама , испратили смо још 

једну генерацију, на најлепши начин. Уз  музику , пригодно послужење и дружење  

крунисали смо  најлепши део детињства наших ђака. Растајемо се уз жељу да ћемо се 

опет видети и уживати у погледу на стасале људе ,које смо  некада учили и волели!   

                          

                                       

 

 



29.06.2018. Одржана је  седница Школског одбора. 

Школска 2017/2018 година , 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.Нашим 

ђацима желимо да лепо проведу летњи распуст и да уживају у топлим летњим 

данима. Видимо се у септембру! 

 

 

 


