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ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Ул. Јесењинова бр. 17 

Тел. 034/323-399, 302-160 

Крагујевац 

 

 

Извештај о раду школе за школску 2008/09. годину 

10 Основни подаци 

Школска година је почела 01.09.2008. године и трајала до 12.06.2009. 

године, за све ученике изузев ученика 8. разреда који су школску годину 

завршили 29.05.2009.године. Прво полугодиште је трајало до 31.12.2008. године 

и у току првог полугодишта ученици су одмарали у периоду 01.11. – 04.11.2008. 

године. Друго полугодиште је почело 21.01.2009. године, а пролећни распуст је 

трајао од 17.04.–26.04.2009. године. Нерадни дани су били и 16.02.2009. године 

(прослава Дана државности) и 01. и 02.05.2009. гоине (прослава Празника 

рада). У школи су се радно прослављали 22.12. - Дан школе, 27.01. – Савиндан 

и 28.06. – Видовдан. 

Током ове школске године наставу је похађало 640 ученика распоређених 

у 27 одељења и то: 301 ученик у млађим разредима (12 одељења) и 339 у 

старијим (15 одељења). За ученике 1. и 2. разреда организована је настава у 

дневном боравку. 

Особље школе чине : директор школе, 5 наставника разредне наставе, 10 

професора разредне наставе, 7 наставника предметне наставе, 27 професора, 

педагог – психолог, секретар, библиотекар, администратвни радник, 

рачунополагач, благајник, домар, куварица, чувар школе и 10 радница на 

одржавању хигијене. 

У току ове школске године на трудничком и породиљском боловању биле 

су Јелена Веселиновић, наставник немачког језика и Катарина Подгорац, 

секретар школе. Јелену Веселиновић је од 01.09.2008. године замењивала 

Тијана Мијатовић, а Катарину Подгорац, почев од другог полугодишта, Јелена 

Крстић-Штајн. Почетком октобра радни однос у школи је прекинуо Ненад 

Вуловић због преласка на Учитељски факултет у Јагодини. Радојко Дамјановић 

је до 11.12.2008. године обављао посао директора школе, када је и отишао на 

место начелника Школске управе, а за вршиоца дужности директора је 

постављен Слободан Б. Живановић, магистар наставе биологије, који је касније, 

05.02.2009. године, изабран за директора школе. Слободана Б. Живановића у 

настави замењује Сузана Милошевић, професор биологије. Гордана Рајковић се 

вратила са породиљског боловања и до краја шкоске године предавала је 

грађанско васпитање и народну традицију у млађим разредима. Радојка 

Дамјановића, који одлази на неплаћено одсуство у трајању од две године ради 
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стручног усавршавања, на месту наставника математике замењује Марија 

Рафајловић-Стојковић. 

Екскурзије ученика: за ученике 1. разреда организована је екскурзија 

15.05.2009. године на релацији Крагујевац – Јагодина – Крагујевац; за ученике 

2. разреда 15.05.2009. године на релацији Крагујевац –Топола – Орашац - 

Крагујевац; за ученике 3. разреда 15.05.2009. године на релацији Крагујевац – 

Горњи Милановац – Савинац - Крагујевац; за ученике 4. разреда 09.10.2008. 

године на релацији Крагујевац – Београд - Крагујевац; за ученике 5. разреда 

22.05.2009. године на релацији Крагујевац –  Студеница – Врљачка Бања - 

Крагујевац; за ученике 6. разреда 22.05.2009. године на релацији Крагујевац – 

Манасија – Ресавска пећина – Раваница – Јагогина - Крагујевац; за ученике 7. 

разреда 22.05.2009. године на релацији Крагујевац – Ниш – Нишка бања - 

Крагујевац; за ученике 8. разреда 30.09. и 01.10. 2008. године на релацији 

Крагујевац – Тара – Златибор - Мокра гора – Крагујевац. 

 

20 Настава у току школске године 

Настава је организована у 2 смене и то по вертикалној подели: 

 Прва смена: I1, I2, II1, II3, III1, IV1, IV3, V1, V2, VI1, VI2, VII3, VII4, 

VIII1, VIII2, VIII3 

 Друга смена: I3, II2, III2, III3, IV2, V3, V4, VI3, VI1, VII2 , VIII4. 

 Одељења  I1 и  II1 су  у дневном боравку и стално су у првој смени. 

Дневни боравак траје од 06 : 30 – 15 : 30 h. 

 

Ове школске године у школи је радило 8 стручних већа: 

 

 

Редни 

број 
Стручно веће 

Број 

чланова 
Руководилац већа 

  1.  

 

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

 

  6.  

  7.  

 

  8.  

Разредна настава и 

продужени боравак 

Српски језик 

Страни језик 

Математика  

Физика, хемија, биологија и 

техничко образовање 

Физичко васпитање 

Историја, географија, верска 

настава и грађанско 

васпитање 

Ликовна култура и музичка 

култура 

   15 

 

    4 

    5 

    4 

    8 

 

    3 

    3 

 

    2 

Драгана Петровић 

 

Јасмина Поповић 

Ненад Миладиновић 

Предраг Пантић 

Валентина Милошевић 

 

Слободан Дробњак 

Раденка Сретковић 

 

Милена Ђурић 
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У току ове школске године директор и психолог–педагог су практиковали 

обилазак наставе и великог броја часова, на којима су вођене белешке, а након 

тога је обављен и разговор са наставницима. У школи је спровођено и 

хоризонтално стручно усавршавање у виду великог броја одржаних огледних 

часова којима су присуствовале колеге – наставници, стручни сарадник и 

директор школе, а о чему сведоче и сачињене белешке (записници о посећеном 

часу). 

За време зимског распуста организовани су и бројни семинари којима су 

присуствовали наставници: за грађанско вапитање – Грађанска иницијатива, 

за математику у организацији Регионалног центра за професионалн развој 

запослених у Нишу, затим Јануарски дани просветних радника у Крагујевцу у 

организацији Градског већа града Крагујевца којима су присуствовала 2 

учитеља и 2 асистента у настави. У школи је 06. и 07. 12. 2008. године 

организован семинар ,,Самовредновање у функцији развоја школе/ установе“ 

коме је присуствовало 20 наставника. Семинар за грађанско васпитање за 

седми разред организован је у школи ,,Јован Поповић“ 30. и 31.05.2009. године 

коме је присуствовала Ивана Живановић, професор енглеског језика. У ОШ 

,,Милутин и Драгиња Тодоровић“ одржан је семинар за србисте, ,,Тајне читања 

лектире II“ , коме је присуствовала Тијана Убовић. У фебруару наставници 

енглеског језика су присуствовали семинару који је организовала издавачка 

кућа Longman. Почетком децембра Марија Рафајловић- Стојковић 

присуствовала је семинару ,,Примена Power Point-а“. Валентина Рацић је током 

новембра  учествовала на семинару ,,Мултимедији у настави и учењу у основној 

школи“. 

Као и ранијих година у школи је спроведен програм професионалне 

орјентације за ученике 8. разреда. 

По први пут ове године  обављено је тестирање првака из три  предмета у 

организацији Министарства просвете. 

У сарадњи са Скупштином града реализован је пројекат ,,Отворена 

школа“ тако да су се од октобра сваке суботе у школи организовале радионице и 

то:  

 

 музичка радионица - води Лидија Пљакић, 

 примењена уметност – води Милена Ђурић, 

 цвећарство - води Михаило Милинковић, 

 бадминтон – води Саша Чомић и  

 корективна гимнастика – води Зорица Антанасовић. 

 

За све запослене у школи 24.02.2009. организовано је тестирање из 

противпожарне заштите прописано од МУП-а. 
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30 Материјална основа школе 

Настава се изводила у два објекта – главна зграда и зграда боравка. За 

ученике виших разреда настава се изводила у специјализованим учионицама и 

кабинетима, а за ниже у класичним учионицама. Учионице и кабинети су 

опремљени углавном амортизованим намештајем тако да је набавка новог 

намештаја један од приоритета. 

Од наставних средстава школа поседује: рачунаре са пратећом опремом 

(штампачи, скенери) , видео - камеру, графоскопе и минимум осталих средстава 

неопходних за остваривање плана и програма рада. 

Школска библиотека има око 17 000 библиотечких јединица. Велики број 

књига за наставну базу набављен је путем разних донација. Школа се 

претплатила и за многе стручне часописе који су смештени у наставној бази и 

тако доступни свим наставницима који желе да унапреде наставу и своја 

предавања. 

У школи функционише и кухиња са тепезаријом где се припремају топли 

оброци за ученике у дневном боравку и ужина за остале ученике. 

Школа је прикључена на градски топловод. 

Током ове школске године у школи је уведен видео надзор и обезбеђење у 

циљу подизања степена безбедности ученика на виши ниво. Средства за то, као 

и за фарбање ограде и сређиваље свлачионице су обезбеђена од ђачког динара 

у сарадњи са Саветом родитеља. 

Информатички кабинет је додатно опремљен тако што сви рачунари 

имају приступ интернету, а обезбеђен је и други рачунар за потребе запослених. 

Реализован је пројекат изградње једне летње учионице у природи који је 

био предвиђен Школским развојним планом. 

 

40 Производни и други друштвено корисни рад 

 Ученици нижих разреда су у сарадњи са својим учитељима организовали 

две изложбе у фискултурној сали које су биле симболично - продајног 

карактера: 

 06.03.2009. године – Осмомартовски вашар 

 06.04.2009. године - Ускршњи вашар 

И једну и другу изложбу посетио је велики број гостију: родитеља, 

наставника, предшколаца где су могли да купе предмете које су ученици 

правили на часовима слободних активности и ликовне културе. 

У сарадњу са јавним предузећима ЈКП ,,Чистоћа“  и ЈКП ,,Зеленило“  

једном недељно ученици су прикупљали секундарне сировине: хартију и пет 

амбалажу. Пројекат ,,Размишљај природно“ је имао за циљ подизање свести 

ђака о рециклажи, а ученици су се масовно укључили у ову акцију. 

Координатори пројекта су биле Валентина Милошевић и Нела Јанић. 
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50 Ученичке одељенске и друге школске заједнице 

 

I1 -  Мирјана Тодоровић 

I2  - Нела Јанић 

I3  - Мирјана Кандић 

 

II 1 - Ана Рабреновић 

II2 - Гордана Миловановић 

II3  - Драгана Петровић 

 

III1 - Саша Ђорђевић 

III2 - Слободан Николић 

III3 - Снежана Топаловић 

 

IV1 - Слободанка Бошковић 

IV2 - Душица Срећковић 

IV3 - Саша Чомић 

 

V1 - Јасмина Мандић 

V2 - Јасмина Поповић  

V3 - Слободан Живановић / Тијана Убовић 

V4 - Светлана Вуловић Јовановић 

 

VI1 - Валентина Рацић 

VI2 - Раденка Сретковић 

VI3 - Наташа Биочанин 

 

VII1 - Јелена Вељовић 

VII2 - Бранка Живковић 

VII3 - Добрила Зечевић 

VII4 - Снежана Божић 

 

VIII1 - Валентина Милошевић 

VIII2 - Стеван Петровић 

VIII3 - Предраг Пантић  

VIII4 - Милена Ђурић 

 

 

 За дневни боравак задужене су Миљана Планић и Мила Миловановић, а 

за грађанско васпитање и изборне предмете Снежана Ашанин до повратка 

Гордане Рајковић са боловања. 
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60 Успех ученика на крају школске године 
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I 85 ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

II 71 71  44 15 10 2  

III 82 76 6 50 16 10  
2 понавља 

4 се преводе 

IV 64 64  39 10 13 2  

I - IV 302 211 6 133 41 33 4 
2 понавља 

4 се преводе 

V 95 90 5 28 43 18 1 5 понавља 

VI 64 60 4 26 18 16  4 понавља 

VII 88 87 1 24 22 29 2 1 понавља 

VIII 83 82 1 31 26 22 3 1 полаже испите 

V - VIII 330 319 11 109 109 85 6 
10 понавља 

1 полаже испите 

I - VIII 632 530 17 242 150 118 10 

12 понавља 

4 се преводе 

1 полаже испите 

 

Носиоци Вукових диплома су:  Јелена Кошковац VIII1, Алекса Уштевић 

VIII1, Катарина Симоновић VIII2, Валентина Божовић VIII3 и Страхиња 

Вуксановић VIII3. 

Посебне похвале добили су ученици који су школу представљали на 

разним такмичењима. Милена Радисављевић VII3 , Јана Десница VII3 и Марко 

Стевановић VII1 освојили су прво место на општинском такмичењу из хемије и 

тиме се пласирали на виши ранг такмичења. На међуокружном такмичењу 

Марко Стевановић је освојио 1. место, а ученица Јана Десница  је освојила и  

прво место  на општинском такмичењу из српског језика. Ученик Мирослав 

Петровић VII2 је освојио прво место на општинском такмичењу из техничког и 

информатичког образовања. На општинском такмичењу из биологије ученица 

Валентина Божовић VIII3 освојила је прво место, Филип Алексић VIII4 друго 

место, а Страхиња Вуксановић VIII3 треће место. Успех на општинском 

такмичењу из енглеског језика ученицима  Александару  Ћулибрку, Матеји 

Савићу и Јелени Кошковац омогућио је пласман на окружно такмичење. 

Пласман на општинском такмичењу из математике омогућио је Катарини 

Бојовић V3, Здравку Косановићу VI1 и   Филипу Новаковићу VII3  учешће на 

окружном, где нису постигнути значајнији резултати.  На основу постигнутих 

резултата из хемије, математике и српског језика, као и због учешћа у раду 

драмске секције и наступа на школским приредбама, ученик Марко Стевановић 

VII1 се посебно похваљује. Ученик Марко Јовановић VI3 је добио похвалу, а 
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ученица Сандра Лукић VI3 награду на конкурсу еколошке секције 

Политехничке школе,  ,,Плава планета“. Андреа Ђоровић IV1 је освојила друго 

место на литерарном конкурсу ,,Витез“. 

 

70 Слободне активности 

Дана 22.09.2008. године организоване су Nestle школске атлетске игре на 

стадиону Чика Дача на којима су учествовали ученици наше школе. Ученик 

Никола Срећковић VI2 освојио је прво место у дисциплини скока у вис. 

Дана 25.09.2008. године Delta generali организовали акцију са циљем 

повећања безбедности деце у саобраћају, а ученици наше школе су учествовали 

у акцији Лимун / јабука возачу тако што су несавесним и савесним возачима 

делили ове воћке. 

Дана 04.10.2008. године у организацији Црвеног крста организована је 

хуманитарно-рекреативна акција За срећније детињство и одржана је трка у 

којој су учествовали ученици наше школе.  

Поводом Дечје недеље 07.10.2008. године за ученике нижих разреда у 

школском дворишту организован је ,,Дечји шкраб“ где су деца имала прилике 

да искажу своје креативне ликовне способности на бетону и да се притом лепо 

забаве и друже, а  8.10.2008. године организован је маскенбал. 

Црвени крст је и ове године реализовао велики број акција. У току 

школске године обележени су сви значајнији датуми који се односе на здравље 

и безбедност ученика: Светски дан Прве помоћи (08.09.), Дан борбе против 

АИДС-а (01.12.), Национални дан борбе против пушења (31.01.), Дан жена 

(08.03.), Светски дан здравља (07.04.), Међународни дан Црвеног крста (08.05.), 

Светски дан борбе против пушења (31.05.), Светски дан заштите животне 

средине (05.06.) Светски дан добровољних давалаца крви (14.06.). Поменуте 

активности су обележене презентацијом материјала који школа добија од 

Црвеног крста на часовима одељенског старешине, грађанског васпитања и 

биологије. 

У току децембра спроведена је акција Један пакетић - много љубави када 

су ученици направили новогодишње пакетиће за децу из Дечјег дома Младост. 

У другој половини децембра организована  је хуманитарна акција продаје 

новогодишњих честитки ( из продукције Црвеног крста). Том приликом продато 

је 200 честитки, а поред ученика акцији су се одазвали и наставници. 

Током године одржан је и велики број предавања од стране колега 

запослених у Црвеном крсту. У фебруару су ученице медицинске школе држале 

предавање ученицима 4. разреда из Прве помоћи као припрему за школско 

такмичење које је одржано 4.05.2009. године. Победник на школском 

такмичењу је  одељење IV1 које се тиме пласирало за градско такмичење. 

Градско такмичење из Прве помоћи је одржано 15.05.2009. године у 

просторијама породичног клуба Дуга. Шесточлана екипа наше школе освојила 

је десето место ( од укупно 22 школе). 



Извештај о раду школе за школску 2008/09. годину 

Страна  8. 

 

У мају је обележена Недеља Црвеног крста. Дана 26.03.2009. године 

одржано је школско такмичење Шта знаш о Црвеном крсту, на коме су 

учествовала четири одељења 5. разреда. Победници су били представници 

одељења V3. Осмочлана екипа овог одељења је  представљала школу на 

полуфиналном такмичењу одржаном 30.04.2009. године у просторијама 

породичног клуба Дуга. Екипа се није пласирала за финално такмичење. 

И ове  школске године ученици 1. разреда су постали чланови Подматка 

Црвеног крста 29.05.2009. године, а тим поводом је у школи организован 

пригодан програм. 

Поводом Светског дана борбе против туберкулозе, 24.03.2009. године, 

десет ученика 7. разреда је заједно са наставницом биологије, Сузаном 

Милошевић, присуствовало трибини и едукативном предавању на тему И ја 

мога да зауставим туберкулозу у просторијама породичног клуба Дуга које је 

организовао Црвени крст. 

Дана 29.04.2009. године ученици IV3 су у дворишту школе засадили 

одељенско дрво. 

За ученике петог разреда 04.06.2009. године у просторијама  боравка 

организовано је предавање из противпожарне заштите. 

Ученици наше школе су учествовали на неколико литерарних и ликовних 

конкурса: За сунчану јесен живота (новембар), Новогодишње честитке 

(децембар), Честитке поводом 8. марта, конкурс посвећен Светом Сави (јануар) 

за који су најбољи радови награђени и др. 

 

80 Културне и јавне делатности школе 

    Дана 1.09.2008. године ученици другог разреда су са својим учитељима 

припремили приредбу поводом свечаног дочека првака ,,Црвенкапа у небајци“. 

    Дана 30.09.2008. године Артиљеријско-ракетна јединица за 

притивваздухопловна дејства Војске Србије је обележила свој дан. Свечаној 

смотри у касарни Милан Благојевић присуствовали су ученици 7.разреда са 

својим одељењскимим старешинама; и хор школе је наступио на тој 

манифестацији. 

Поводом Октобарских комеморација ученици млађих разреда су са својим 

учитељима присуствовали приредби код хумке у насељу Централна радионица 

која је одржана 20.10.2008. године, а учесници приредбе су били чланови 

рецитаторске секције и чланови школског хора. После приредбе за ученике и 

наставнике приређен је коктел у просторијама МЗ Багремар. Придедби су 

присуствовали градоначелник и градски челници, а све локалне телевизије су 

извештавале о том догађају. Ученици старијих разреда су са својим одељенским 

старешинама присуствовали Великом школском часу   у Шумарицама 21.10. 

2008. године. 

Наставници школе су 24.10.2008. године посетили Сајам књига у 

Београду. 
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Ученици трећег разреда су посетили Међународни сајам ситних 

животиња и изложбу цвећа и домаће радиности који су организовани 

07.11.2008. године у Соколани . 

Школу су више пута током ове школске године посетиле телевизијске 

екипе локалних ТВ станица. Тако су ученици наше школе учествовали два пута 

у емисији ,,Инвазија“ (18.12.2008. године и 02.04.2009. године). У припреми 

програма за другу емисију ,,Инвазије“ на тему ,,Здравље“ посебно су се истакли 

ученици IV1 који су рецитовали стихове своје учитељице, Слободанке 

Бошковић, чланови хора и рецитаторске секције. Дана 16.12.2008. године у 

школи је снимана емисија ,,Радознало огледало“. Тим поводом одабрани 

ученици 8. разреда су у пратњи наставница Тијане Убовић и Тијане Мијатовић 

посетили Војни музеј у Крагујевцу. Пред крај школске године локалне 

телевизије су медијски пропратиле обезбеђивање школе видео-камерама, 

додатно опремање информатичког кабинета и отварање учионице на отвореном. 

Два наставника школе (Ненад Миладиновић и Тијана Мијатовић) су 

присуствовала Светосавској академији у Центру Сава одржаној 27.01.2009. 

године на којој је, између осталог, говорио и министар просвете Жарко 

Обрадовић. 

Ученици IV3 су 04.02.2009. године посетили акваријум и присуствовали 

предавању о штетности зрачења на ПМФ. 

Ученици другог разреда су 05.02.2009. године присуствовали промоцији 

књиге песама Недељка Попадића поводом Фестивала писања за децу 

,,Витезова јесен“. 

Дана 07.03.2009. године школа је била организатор и домаћин 

општинског такмичења из математике. 

По неколико ученика из нижих разреда 13.03.2009. године присуствовало 

је  позоришној представи ,,Зачаране лутке“ изведеној у позоришту за децу. 

Ученици наше школе су ове године по први пут учествовали на 

Фестивалу драмских и луткарских представа ,,Златне искре“, где су 02.04.2009. 

године наступили са представом ,,Црвенкапа у небајци“. 

У периоду од 09. - 12.04.2009. године ученици и наставници наше школе 

били су гости школе ,,Браћа Миладиновци“ из Куманова. Делегацију је чинило 

18 ученика, директор школе, учитељице Драгана Петровић, Мирјана Кандић и  

Нела Јанић; Слободан Дробњак, професор физичког васпитања и Весна 

Јанковић, благајник школе.  Ученици су били смештени код ученика школе 

,,Браћа Миладиновци“ које су угостили у јануару. За наставнике је организован 

и излет на Охрид. 

Ученици млађих разреда су више пута током године посетили околна 

обданишта. Тако су ученици IV1 09.04.2009. године посетили обданиште 

„Бубамара“ и и за ту прилику спремили програм – стихове које су рецитовали; 

ученици IV3 13.04.2009. године, а ученици III3 су посетили исто обданиште 

19.05.2009. године поводом Дана обданишта и изложбе дечјих радова. 

По неколико ученика из сваког одељења учествовало је у увежбавању 

кореографије за карневал изведен 06.05.2009. године поводом Дана града. 
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Ученици другог разреда су са својим учитељима гледали представу 

,,Збирка дечјих осмеха“ 04.06.2009. године у Књажевско-српском театру. 

Дана 05.06.2009. године у школи је поводом Дана заштите животне 

средине изведена представа ,,Културни и фини брину о околини“. У припреми и 

реализацији учествовали су ученици и учитељи првог и другог разреда. 

Дванаест ученика 4. разреда је са наставником Ненадом Миладиновићем 

гледало позоришну представу Пинокио Дечјег позоришта у Крагујевцу 

12.05.2009. године. Улазнице су добијене као награда за учешће на 

полуфиналном квиз такмичењу Шта знаш о Црвеном крсту. 

За ученике 8. разреда у просторијама школе организован је пријемни 

испит. Дана 22.06. ученици су радили тест из српског језика, а 23.06. из 

математике. Ученици су добро урадили тест, а током полагања није било 

проблема нити нерегуларности. 

Дана 28.06. на Видовдан одржани су родитељски састанци за ученике од 

1. до 7. разреда, а за ученике 8. разреда организована је свечана додела 

диплома у фискултурној сали. 

 

90 Дан школе 

Дана 22.12.2008. године у просторијама школе обележен је Дан школе. У 

преподневним часовима оржана је приредба за ученике, а у поподневним за 

наставнике, некадашње раднике школе и друге госте. У реализацији програма 

су учествовали чланови хора, чланови рецитаторске секције, чланови драмске 

секције, наставници српског језика, наставница музичке културе и наставница 

ликовне културе која је уредила сцену. После приредбе организован је коктел 

за све госте. 

Савиндан 

Школска слава, Свети Сава, свечано је прослављена 27.01.2009. године уз 

присуство многобројних гостију, међу којима су били ученици и наставници из 

побратимске школе ,,Браћа Миладиновци“ из Куманова. Домаћини славе ове 

године били су Горан Јовановић и његова породица. Сечење колача обављено је 

у просторијама школе после чега је одржана Свечана академија у 18h. 

Домаћини су приредили и банкет у згради боравка за запослене у школи и 

многобројне госте. Истог дана у 12 h одржана је приредба за ученике, а Свечаној 

седници Наставничког већа одржаној пре Свечане академије присуствовале су 

колеге из Македоније и том приликом су размењени поклони између школа. 

Гости из Македоније су присуствовали и Светосавском балу у хотелу Шумарице 

25.01.2009. године, а 26.01.2009. године домаћини су организовали излет и 

обилазак околине. Гостима и представницима школе је организован пријем у 

Скупштини града 28.01.2009. године. Агенција Престиж је за ову свечаност 

обезбедила озвучење. 
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100 Остале васпитно образовне делатности 

У школи фунционише већ неколико година Савет родитеља који је и ове 

године редовно заседао и предлагао и доносио битне одлуке које се тичу 

наставних и ваннаставних активности. Ове године је пажња посвећена 

безбедности ученика, па је у договору са Саветом родитеља део новца од 

„Ђачког динара“ уложен у видео надзор. 

У школи постоји кухиња  за припрему хране и трпезарија за ученике.   И 

ове  школске године Црвени крст је обезбедио 200 ужина за материјално 

најугроженије ученике. 

У организацији Црвеног крста у току летњег распуста организован је 

летњи камп у Чешкој који је посетио ученик Лазар Милојевић  V2. 

Као и ранијих година у организацији  Скупштине града један ученик је 

награђен боравком у румунском граду Питештију. Ове године је то била Јелена 

Живковић, ученица VII2. 

У октобру и мају за ученике који који похађају часове верске наставе 

организоване су 4  екскурзије: 

 прва, у октобру за ученике до 4. разреда, када су ученици обишли 

манастире шумадијске епархије – Дивостин, Драча, Благовештење, 

Вољавча, Никоље; 

 друга, такође у октобру за ученике од 5. до 8. разреда када су ученици 

обишли манастире ваљевске епархије – Боговађа, Ћелије, Лелић и 

Пустиња;  

 трећа, у мају за ученике до 4.разреда   када су ученици обишли 

манастире Овчарско-кабларске клисуре: Ваведење, Благовештење, 

Никоље, Јовање, Успење; 

 четврта, у мају за ученике од 5. до 8. разреда на релацији: Крагујевац-

задужбине Немањића: Ђурђеви ступови, Студеница, Жича; 

     

Дана 16.05.2009. године у организацији Планинарског друштва Жежељ 

организован је излет на Бешњаји у оквиру акције ,,Упознајмо околину свога 

града“. На излет је ишло 27 ученика (од 5. до 8. разреда) у пратњи Сузане 

Милошевић, професора биологије.  

 

110 Важније одлуке органа управљањи и стручних органа 

У складу са Посебним протоколом о заштити деце од занемаривања и 

злостављањау школи је основан посебан тим који ће се бавити овом 

проблематиком. Тим чине: Снежана Божић, Наташа Биочанин, Јелена 

Вељовић, Јасмина Мандић и Марија Стојковић-Рафајловић. Тим ће се бавити 

информисањен деце, обуком за заштиту деце, сарадњом са децом, родитељима 

и локалном заједницом  и реализацијом програма заштите деце од насиља. 

Сваки одељенски старешина један час је посветио Посебном протоколу. 
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Тим за превенцију трговине људима, који чине Снежана Божић, 

Слободан Дробњак и Ненад Миладиновић,   ове школске године  је припремио 

пригодне текстове које су ученицима виши разреда  презентовани на часовима 

одељенског старешине. Такође су припремљене и две радионице на енглеском 

језику које се баве превенцијом трговине људима. 

У школи је основан и тим који је радио на маркетингу школе како би се 

допринело повећању броја ђака, а посебно је пажња посвећена будућим 

првацима. С тим у вези предузете су различите активности, као нпр. посета 

околним вртћима (,,Бубамара“, ,,Колибри“, ,,Зека“), подела флајера и 

позивница за упис, рекламирање школе на локалним ТВ станицама, 

планирање и одржавање отвореног родитељског састанка и сл. Чланове тима 

чинили су: Слободанка Бошковић, Душица Срећковић, Саша Чомић, Мирјана 

Кандић и Гордана Рајковић. 

У школи већ две године постоји Стручни актив за развојно планирање, а 

уместо Радојка Дамјановића члан тима је постао Слободан Б. Живановић, а 

уместо Ненада Вуловића, Ненад Миладиновић. 

Тиму за самовредновање уместо Слободана Б. Живановића на предлог 

Наставничког већа приступила је Наташа Биочанин. 

 

120 Друштвено политичке организације у школи 

У току ове школске године остварена је активна сарадња са родитељима у 

циљу унапређивања оних аспеката васпитања који зависе од сарадње школе и 

породице. Остварена је сарадња и са Дечјим обдаништем и Фондом дечје 

заштите ради организовања припремне наставе за предшколце која се узводи у 

школи. Такође је остварена сарадња са културним установама  (Народним 

позориштем), надзорницима Министарства просвете, МЗ Палилуле и Багремар, 

другим основним школама и осталим факторима друштвене средине у којима 

школа егзистира. 

У току ове школске године остварена је активна сарадња са породицом и 

осталим факторима друштвене средине у којима школа егзистира. 

Настављена је традиционална сарадња са школом из Куманова. 

Школа је сарађивала и са Скупштином града, тј. Градским већем за 

образовање, културу и науку. Тако је ове године реализован пројекат Асистент у 

настави, па су два професора разредне наставе укључена у овај пројекат. То су 

биле Марина Шукаловић и Ана Пејковић. Поводом Дана Светог Саве 

организован пријем у Скупштини града за ученике и госте из Македоније. У 

сарадњи са градским властима и ове године је омогућен боравак једног ученика 

у Румунији током лета. У сарадњи са локалном самоуправом и ученици наша 

школе су се прикључили карневалској поворци која је организована поводом 

Ђурђевдана, Дана града. 

Школа је активно сарађивала и са Црвеним крстом, па је тако реализован 

великиброј заједничких акција. 
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Настављена је сарадња са ромском организацијом Романипен. Школа је 

члан тима који је осмислио Локални план акције образовања Рома.У школи и 

даље постоји ромски асистент који је задужен за пружање помоћи ромској деци, 

али и за сарадњу са родитељима (Емина Реџић), а коптиран је и ромски 

родитељ у Савет родитеља. Ове године је спроведено доста акција, као што је 

пружање помоћи у учењу, прикупљање уџбеника за децу слабијег материјалног 

стања и организовано је неколико радионица  за родитеље. Чланови овог тима 

из школе су: Валентина Милошевић, Саша Чомић и Нела Јанић. 

На почетку школске године школу су посетили надзорници задужени за 

преглед припремљености школе за рад, а током школске године редовне 

инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Подносилац извештаја 

Дана 11.09.2009.  године 

У Крагујевцу 
  

  Мр Слободан Б. Живановић, директор школе 

 


