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ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 

 

Материјално-техничка опремљеност  

Школска зграда задовољава садашње просторне потребе за реализацију наставе. 

Али, ако се настави тренд уписа ученика као у претходне четири године, потребно је 

реорганизовати наставни процес. 

У оквиру текућег и инвестиционог одржавања школе у току првог полугодишта 

настављено је са неопходним опремањем школе. Пројектом реконструкције, санације и 

адаптације предвиђено је отклањање свих недостатака. Настављено је са опремањем 

савременим наставним средствима и обучавањем наставног и другог особља за боље 

искоришћавање опреме и средстава. 

Анализирајући период од увођења видео-надзора и система техничког 

обезбеђења, дошли смо до закључка да је ниво безбедности у школи повећан. Смањени 

су инциденти међу ученицима и оштећења на школској имовини, а повећана безбедност 

од спољашњег фактора, што је био превасходни циљ. 

Школско двориште се редовно одржава укључујући и расвету, што има великог 

значаја за школу и ширу локалну заједницу. 

Настављено је са опремањем школске библиотеке. У библиотеци је омогућен 

приступ интернету, мрежом или бежичним путем. За потребе наставног особља, 

ученика и осталог особља у току првог полугодишта школске 2014/2015. г. школа је 

набавила одређен број књига. Набављене су књиге, уџбеници и приручници за 

наставнике. 

Ученици и наставно особље су током целе школске године имали слободан 

приступ рачунарима са коришћењем интернета. Школа има 65 рачунара који су 

умрежени и повезани на интернет.  

Пројектом „Кликни безбедно“ у прошлој години, школа је опремљена са 

двадесет таблет рачунара који се користе у настави и ваннаставним активностима, а два 

бежична уређаја омогућују приступ интернету у сваком делу школске зграде. 

Електронски дневник се редовно одржава и допуњује новим могућностима за 

лакше и брже информисање родитеља о постигнутим резултатима деце. Наставницима 

и стручним сарадницима омогућава различите анализе и поређења о напредовању 

ученика. 

Кадровска питања 

Настава је била стручно заступљена у свим предметима. У току школске године 

су настале следеће кадровске промене: 
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На породиљском одсуству су професорке разредне наставе Јелена Нешић, 

Катарина Миловановић, Бојана Манчић и Виолета Новаковић, професорке разредне 

наставе у боравку Ана Ивановић и Маријана Ђенадић, професорка физике и хемије 

Наташа Табаковић и професорка математике и информатике и рачунарства Нина 

Вукашиновић. За њих је обезбеђена стручна замена. 

 

Коришћење школског простора 

Школски простор је функционално коришћен (кабинетска настава). На основу 

извештаја руководилаца Стручних већа и анализе реализованог наставног програма и 

успеха, предвиђени план и програм је реализован. 

Реализација Пројекта реконструкције, санације и адаптације школе започета је 

02. марта 2015. године. Због обављања радова и безбедности ученика и запослених 

одлучено је да се образовноваспитни рад обавља у: 

ОШ „Браћа Барух“ – ученици 5, 6, 7 и 8. разреда; 

ОШ „1300 каплара“ – ученици 2, 3 и 4. разреда; 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ – ученици 1. разреда. 

На основу обрађених анкета о потребама родитеља/старатеља за ученике од 2. до 

8. разреда обезбеђен je превоз до школе. Извршена је анализа и формиране су 3 групе 

ученика за путовање до школе. На основу коригованог распореда часова одређени су и 

распореди одлазака и повратка наставника као пратње ученицима. Сачињени су и нови 

распореди отворених врата наставника, додатне/допунске наставе и дежурства. 

 

Продуженим боравком обухваћено је 195 ученика првог и другог разреда. 

Распоређени су у шест васпитних група. Због велике потребе родитеља Градски 

секретаријат је и у овој школској години омогућио једну групу боравка за ученике 

трећег разреда од 32 ученика. Боравком је обухваћено укупно 227 ученика. 

 

Бројно стање ученика 

Школске 2014/2015. године школу је похађало: 

Р. бр. Разред Одељење Број ученика дечаци девојчице 

1 I 1 25 12 13 

2 I 2 24 12 12 

3 I 3 26 14 12 

4 I 4 25 14 11 

Укупно I 4 100 52 48 

5 II 1 29 15 14 
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Р. бр. Разред Одељење Број ученика дечаци девојчице 

6 II 2 29 15 14 

7 II 3 27 13 14 

8 II 4 28 14 14 

Укупно II 4 113 57 56 

9 III 1 23 14 9 

10 III 2 23 12 11 

11 III 3 22 10 12 

12 III 4 23 14 9 

Укупно III 4 91 50 41 

13 IV 1 22 9 13 

14 IV 2 22 12 10 

15 IV 3 23 11 12 

16 IV 4 23 12 11 

Укупно IV 4 90 44 46 

Укупно I -IV 16 394 203 191 

17 V 1 28 14 14 

18 V 2 26 12 14 

19 V 3 24 9 15 

Укупно V 3 78 35 43 

20 VI 1 23 12 11 

21 VI 2 23 14 9 

22 VI 3 26 17 9 

Укупно VI 3 72 43 29 

23 VII 1 27 16 11 

24 VII 2 26 19 7 

25 VII 3 26 18 8 

Укупно VII 3 79 53 26 

26 VIII 1 26 15 11 

27 VIII 2 26 14 12 

28 VIII 3 28 15 13 

Укупно VIII 3 80 44 36 

Укупно V - VIII 12 309 175 134 

Укупно I - VIII 28 703 378 325 

 

 

Организација образовноваспитног рада 

Оразовноваспитне делатности су организоване  у складу са Календаром   

васпитнообразовног рада основних школа за школску 2014/2015. годину. Прво 

полугодиште је почело 01.09.2014. г., а завршило се 30.12.2014. године. Друго 

полугодиште је почело 20. јануара и трајало је за ученике 8. разреда до 29. маја, а за 

ученике од првог до седмог разреда до 12. јуна 2015. године. Одступања од календара 
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није било. У току другог полугодишта једна среда одрађена је у понедељак, а један 

четвртак у уторак. Број остварених наставних дана је 180 за ученике од 1. до 7. разреда 

и 170 за ученике 8. разреда. Планирани часови редовне наставе за млађе разреде су 

реализовани са 10656 часова, а у старијим разредима је одржано 11304 часова. Разлика 

од планираних је 82 часa због одсуствовања наставника за време такмичења или краћих 

боловања. 

 

Изборна настава 

Изборна настава у 1. разреду одвијала се кроз 5 програма: Поуке о вери, 

Грађанско васпитање, Народна традиција, Чувари природе и Рука у тесту. 

Изборна настава у 2. разреду реализована је кроз 5 програма: Грађанско 

васпитање, Поуке о вери, Чувари природе, Рука у тесту и Народна традиција. 

Изборна настава у 3. разреду је реализована кроз програме Грађанског 

васпитања, Верске наставе, Чувари природе и Рука у тесту. 

У 4. разреду су реализовани следећи изборни предмети: Грађанско васпитање, 

Верска настава, Народна традиција, Рука у тесту и Чувари природе. 

Изборна настава у 5. разреду реализована је из Грађанског васпитања, Верске 

наставе, Страног језика, Изборног спорта, Цртања, сликања и вајања , Информатике и 

рачунарства и Хора. 

Изборна настава у 6. разреду реализована је из Грађанског васпитања и Верске 

наставе, Страног језика, Изборног спорта, Цртања, сликања и вајања , Информатике и 

рачунарства и Хора. 

У 7. разреду су реализовани: Верска настава, Грађанско вапитање, Страни језик, 

Изборни спорт, Цртање, сликање и вајање, Информатика и рачунарство и Хор. 

У 8. разреду се реализује Верска настава, Грађанско вапитање, Страни језик, 

Изборни спорт, Цртање, сликање и вајање, Информатика и рачунарство и Хор. 

 

Допунска и додатна настава  

Додатна настава је извођена по плану и програму са веома великим бројем 

заинтересованих ученика. 

 

Слободне активности 

У току школске 2014/2015. године 287 ученикa старијих разреда укључило се у 

рад неке од 17 понуђених секција. У оквиру секција реализовано је 629 часова. У 

млађим разредима слободне активности су одржаване у оквиру одељења и 
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реализовано је 515 часова. Ученици и наставници припремају, остварују и изводе 

одабране програме у одговарајућим облицима и садржајима у школи и локалној 

средини: приредба поводом пријема првака, обележавање Дечје недеље, пријем 

првака у Дечји савез, посете музејима, зоолошком врту, позориштима, црквама, 

манастирима, организовање новогодишњег и ускршњег базара, сусрети са писцем, 

ликовне изложбе у холу школе, дебата за ученике (дечија права и обавезе, толеранција 

и насиље), презентацијa пројеката географске секције ,,Пут путујем, упознајем душу 

планете“, итд. 

 

Изведени излети и екскурзије  

Због неусклађености Правилника о излетима и екскурзијама и школе у природи 

и Закона о буџету и јавним набавкама школске 2014/2015. године није било могуће 

реализовати планиране излете и екскурзије. 

 

Напомена – Детаљније информације о реализацији наставног плана и програма, 

као и укупног рада школе, те остварености постављених задатака можете погледати у 

Извештају о раду Основне школе „Иван Горан Ковачић“ за школску 2014/2015. годину 

који је доступан на школском сајту http://www.skolaigk.edu.rs. 

 

Следи преглед активности ученика и наставника у протеклој школској години, 

по месецима. 

 

СЕПТЕМБАР 

 Првог наставног дана за наше драге прваке учитељице и ученици петог разреда 

приредили су приредбу добродошлице. Након свечаног пријема одржан је 

родитељски састанак, на коме су родитељи нових ђака упознати са начином 

функционисања наше школе. 

 Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије започела је кампању 

„Пажња сад“ за већу безбедност деце у саобраћају. Децу је поздравила маскота 

кампање Пажљивко. Он је одржао час о безбедности деце у саобраћају 

(интерактивна представа у трајању од 15 мниута). Након тога су ученици 

гледали анимирани филм „Пажљивко“ и учествовали су у практичној вежби 

школске саобраћајне патроле. Сви ученици су добили промотивни материјал 

намењен већој безбедности деце у саобраћају и буквар „Пажљивкова правила у 

саобраћају“.  

 

 

 

 

 

http://www.skolaigk.edu.rs/
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 У оквиру тематске наставе „Стазама славне прошлости“ 04. септембра ученици 

седмих разреда посетили су Народну скупштину у пратњи професорке 

математике Ирене Деспотовић. 

 У храму Светог Саве на Врачару 07. септембра служена је Света литургија, а 

након литургије служена је служба Призива Светог духа за ученике свих разреда 

основних и средњих школа, односно молитва за успех у школи и за здравље 

ученика. Више од тридесет ученика од петог до осмог разреда у пратњи 

вероучитеља Зорана Чучковића је присуствовало овом светом чину. 

 Пријатељи деце Звездаре организовали су 19. септембра радиониц  „Израда поп-

ап конструкција од папира“. Учествовале учитељице Душица Мрдак, Биљана 

Јовић и Свјетлана Ненадић 

 У Београду је 26. септембра одржана „Ноћ истраживача“ коју су посетили и 

ученици наше школе. Манифестација је била посвећена љубави и заљубљивању, 

али и науци и истраживању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

 Јавни час „Путујем, упознајем душу планете – Русија“ одржан је 06. октобра. 

Часу који је припремила и реализовала професорка географије Јелена Поповић 

присуствовали су ученици, професори и представници Руске школе и Руског 

дома. 

 Истог дана је обележен и Дан дечјих права и постављена изложба дечјих радова 

у холу школе на тему „Свако дете срећног лица чува једна породица“. Најбоље 

радове по оцени стручног жирија послали смо на наградни конкурс Пријатеља 

деце Звездаре. 

 Дан за доброту, хуманитарна акција „Деца деци“ у оквиру које је организовано 

прикупљање школског прибора и „Трка мира“, одржан је 07. октобра на платоу 

испред Општине Звездара. Ученици другог разреда плесали су „Латино“. 

 Музичка школа Владимир Ђорђевић 08. октобра реализовала је радионицу 

„Музички загрљај“ у којој су учествовали ученици другог разреда. Ученици су 

се упознали са класичном музиком на занимљив начин. 
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 Ученици наше школе Пеђа Перић, 

Марта Радовановић, Миња Томић, 

Лука Дабетић и Игор Павловић су са 

професорком енглеског језика 

Мирјаном Ћорилић 8. октобра 

посетили Амерички кутак. Гост је 

био дечји писац Дејвид Џ. Смит. 

Аутор је промовисао своју нову 

књигу „Да је свет једно село.“ 

Презентација је замишљена као 

интерактиван разговор са аутором о 

најчешћим питањима у вези са светом и о занимљивостима које свако од нас 

треба да зна. Све речено је илустровано сликама и видео материјалом. Ученици 

су учествовали у овој интерактивној презентацији и постављали питања аутору о 

томе где налази инспирацију за књигу и да наведе неке мање познате чињенице 

које је изоставио. 

 Трг испред Општине 

Звездара био је 09. октобра 

позорница манифестације 

„Фестивал плеса“. Деца из 

звездарских школа и вртића, међу 

којима су били и ученици другог 

разреда наше школе са својим 

учитељицама из боравка Слађаном 

Савовић и Биљаном Јовић, заједно 

су отворила „Фестивал плеса“ 

колом „Боерка“. Све присутне наши 

ученици одушевили су изведбом „Зеке Роџера“. 

 Истог дана је одржана и школска приредба „Велики за мале“ поводом пријема 

првака у „Пријатеље деце“. Њихови другари из другог, трећег и четвртог разреда 

приредили су им угодну добродошлицу. Организатори приредбе биле су 

учитељице Зорица Сандић и Ивана Томићевић у сарадњи са професорком 

музичке културе Светланом Коркановић. 

 Ученици првог разреда наше школе 10. октобра су, у оквиру Дечје недеље, 

посетилу Основну школу „Бошко Буха” у Крфској улици. Посета је 

организована за време трајања продуженог боравка. Основна школа “Бошко 

Буха” том приликом приредила је приредбу посвећену пријему ђака у први 

разред. Школски психолог Тамара Добрић поздравила је све госте и пожелела 

добродошлицу у име целог колектива. Затим су ученици школе пригодним 

програмом поздравили госте и, посебно, другаре, ученике прваке, за које је 

школа припремила беџеве, диполоме и поклоне. Наставници и ученици су 

посебно захвалили представницима Ерсте банке која је школи донирала пет 

нових рачунара и представницима Општине Звездара на доброј сарадњи и 

помоћи. Након тридесетоминутне приредбе, организована је и промоција књиге 
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дечјег писца Ненада Галића „Штрумф Штуцко” којој су ученици наше школе 

такође присуствовали. 

 

 

 

 

 

 

 У току првог полугодишта планирана је реализација интердисциплинарног 

приступа теми „Стазама славне прошлости“ како би се обележило 100 година од 

почетка Првог светског рата. У оквиру те теме професорка српског језика 

Мирјана Марковић обрадила је 17. октобра (у одељењима 7. разреда) познату 

песму „Плава гробница“ Милутина Бојића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученици млађих разреда су 22. октобра у Дворани културног центра гледали 

представу „Лепотица и звер“. 

 Ученици седмих разреда 23. октобра посетили су Народно позориште са 

професорком српског језика Мирјаном Марковић и гледали представу 

„Покојник“. 

 На Шаховском првенству школе „Иван Горан Ковачић“ одржаном 24. октобра 

2014. године учествовало је укупно 43 ученика. У конкуренцији првака 

пријавило се укупно 25 дечака и девојчица. Најбољи су освојили медаље: 

Девојчице I разред:  

1.Марија Филиповић, I-1 

2.Кузмановић Ивона, I-1 

3.Лана Матић, I-2 

Дечаци I разред: 

1.Стефан Поповић, I-2 

2.Вук Станић, I-2 

3.Вук Поповић, I-2 

У конкуренцији ученика другог разреда пријавило се укупно 18 дечака и 

девојчица. Најбољи шахисти који су освојили медаље у овој категорији су: 
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Девојчице II разред: 

1.Марија Штиглић, II-4 

2.Александра Васовић, II-2 

3.Маша Вајдић,, II-1 

 

Дечаци II разред: 

1.Марко Нешић II-3 

2.Михајло Рајковић, II-2 

3.Лазар Васић, II-1 

 

 

 

 

 

Сви ученици који су освојили медаљу на школском такмичењу обезбедили су 

директан пласман на Општинско такмичење које ће се одржати у новембру 

месецу. Остали учесници који нису освојили медаљу моћи ће на 

тренингу/секцији да се боре за пласман на Општинско такмичење. 

 Књижевно-ликовна радионица „Био једном један лав“ одржана је у просторијама 

наше школе 29. октобра. Радионицу су водиле списатељица Јасминка Петровић, 

визуелна уметница Бојана Лукић и психолошкиња Ивана Лукић. 

 

НОВЕМБАР 

 

 Трибина за родитеље „Улога родитеља у превенцији негативних облика 

понашања код деце и младих - употреба дувана, алкохола и психоактивних 

супстанци“, у сарадњи са Домом здравља Звездара и Општином Звездара, 

реализована је у присуству родитеља, наставника и новинара, 04. новембра, у 

камерној сали школе. Трибину је водила др Маја Перић, психијатар. 

 Сваке године у православном дечјем часопису „Светосавско звонце” расписује 

се наградни конкурс на одређене теме. Ове године су, под покровитељством 

РЖД Интернационал – Руске железнице,  Међународног фонда јединства 

православних народа из Москве – Одељења за Србију,  „Светосавско звонце” 

организовало међународни конкурс и позвало све ђаке да прикажу свој „Воз 

жеља” цртежом, речју, стихом, сликом, фотографијом, видеом или неким радом 

из области примењене уметности. Деца су становници света и свет могу да 

упознају путујући железницом. Она желе да путују, а многи од њих никада нису 

ушли у воз. Желећи да се то промени и да савременим возом  деца одлазе на 

радосна путовања, као што су то некада чинили баке и деке. Светосавско звонце 

је позвало децу да покажу своје виђење железнице. Деца су се са радошћу 

одазвала позиву и пустила машти на вољу. Настали су прелепи цртежи са 

невероватним крилатим возовима, дивне фотографије, макете од разних 
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материjала и други радови вредни пажње. O томе нам говори наш ученик 

Данило Даниловић, 6/2. 

„Ja cам одлучио да снимим филм о једном догађају у вези са Српским 

железницама којем сам лично присуствовао. У мом филму је реч о историји 

изградње једног дела Шарганске пруге која је тесно повезана са Русијом. Русија 

је моја отаџбина и волим да откривам наше историјске везе. Како се развијала 

ова прича и шта се десило тада, сазнаћете ако погледате мој филм, укуцавши на 

YouTubu „Мој воз жеља”. Филм је био запажен од стране многобројног жирија и 

добио специјалну диплому и награду (лаптоп), али и  путовање и боравок на 

Мокрој гори. Српске железнице користиће мој филм као рекламу за Шарганску 

пругу, а Руске железнице су 

тражиле превод филма на 

руски језик да би га могли 

користити у рекламне сврхе. 

Руску верзију филма можете 

погледати такође на YouTubu с 

руским ћириличним називом 

„Мой поезд желаний“. Ко 

хоће, може да учествуje, само 

треба пажљиво да прати вести 

у броjeвима Светосавског 

звонца!’’ 

 Ученици наше школе су 05. новембра били  у Руском дому и показали да воле, а 

пре свега поштују своје мајке. Ива Гајић 6/2, Јелена Кривокапић 6/2 и Данило 

Даниловић 6/2, кроз песму и цртеж, исказали су своју љубав према мајкама. 

 Истог дана, само у просторијама наше школе, Удружење Мокрањац извело је 

едукативну музичку представу за ученике другог разреда. 

 У Фармацеутско-физиотерапеутској школи, 20. новембра је одржана 

радионица израде сапуна под називом „Тајне мехурића“. Са процесом израде 

сапуна упознали су се ученици основних и средњих школа Звездаре. Катарина 

Андрић и Горана Маринковић, ученице VIII/2, имале су прилику да саме 

изаберу мирисну ноту, природну боју и облик сапуна који желе и то су и 

направиле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У петак, 21. новембра члановима Вршњачког тима приказана је презентација о 

утицају штампе и интернета на младе. То је кратак водич за децу и родитеље о 

употреби интернета и опасностима које његово коришћење носи. Презентација 
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је била интерактивна и у њој су сви учествовали својим питањима и одговорима. 

Циљ презентације био је да деци приближимо опасности које вребају на 

интерену, у штампи и на телевизији и да им се објасни како да се заштите од 

тога. Презентацији су присуствовали школски психолог Наташа Јовановић, 

наставник верске наставе Зоран Чучковић, директор школе Миомир Драгаш и 

ученици чланови Вршњачког тима. На крају презентације уследио је аплауз, који 

је био најбоља потврда квалитета презентације на којој је рађено годину и по 

дана. Презентацију урадила и извештај написала Нађа Снегић, VIII/1 

 

 

 

 

 

 Поводом Светског дана детета, 25. новембра, млада списатељица Софија 

Петровић је игроказима представила своју прву књигу „Драмице“ ученицима 

првих разреда. 

 Дечији писац Игор Коларов, 26. новембра, представио је своју књигу „Клизаве 

приче“ ученицима трећег разреда. 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Дечији писац Игор Коларов, 03. децембра, представио је своју књигу „Клизаве 

приче“ ученицима четвртог разреда. 

 Ученици шестих и осмих разреда, у пратњи проф. физике Станислава 

Милошевића и проф. биологије Александре Јанковић Радић, 04. децембра 

посетили су Фестивал науке. 

 Ученици седмих раздреда, 04. децембра, гледали су представу „Анђели чувари“ 

у Београдском драмском позоришту у пратњи проф. српског језика Мирјане 

Марковић.  

 Нашем листу КОРАЦИ почетком  децембра додељено је 2. место на конкурсу 

који расписује Друштво за српски језик и књижевност Србије за најбоље 

основношколске и средњошколске листове и часописе у школској 2013/14. 

години. Последња два броја уредила је професорка српског језика, Мирјана 

Марковић. Награда је додељена 15.  јануара 2015. године у току одржавања 

Републичког зимског семинара на Филолошком факултету. Додели су 

присуствовале професорке српског језика наше школе и ђаци, мали новинари. 

 Психолог школе Наташа Јовановић као координатор ТЗЗ је у сарадњи са 

библиотекарком школе Радмилом Павловић током октобра и новембра месеца 
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анализирала сакупљeне поруке против насиља. Ученици 3/1 су урадили пано, 

изабравши нај-поруке против насиља. Плакат са порукама је у децембру 

изложен у холу школе. Као примарна превенција против насиља је квалитетно 

осмишљено слободно време ученика. Тако су психолог, библиотекарка школе и 

проф. руског језика учествовале у оквиру Сајма књига у радионици Гете 

института „Компјутерске игрице у образовне сврхе“ са предлозима како 

наставне теме обрадити на нов савремен начин. Искуства су подељена са 

педагогом, информатичарем и проф. српског језика. 

 У великој сали Руског дома за науку и културу, 09. децембра, на концерту 

ученика српских школа, који уче руски језик, окупило се око четири стотине 

гостију. Програм „Кључеви од душе“ реализовали су ученици из шеснаест 

школа, а наша школа осим што је имала част да учествује у једној таквој 

манифестацији може да се похвали да су програм водили наши ученици . 

 У парохијској цркви Светог Николе, која се налази на Новом гробљу, 13. 

децембра ученици наше школе, њих 69, присуствовало је Светој Литургији и сви 

ученици су приступули Светој тајни Причешћа. Парохијски свештеник, отац 

Тоде Јефтенић ,похвалио је наше ученике јер су са достојанством и поштовањем 

примили Свето Причешће. 

 

 

 

 

 

 

 Ученици млађих разреда 16. децембра у ДКЦ гледали су представу 

„Новогодишња заврзлама“. 

 Удружење Плави круг, 18. децембра, одржало је предавање о дијабетесу за 

наставнике,  у библиотеци школе.  

 Фестивал руско-српске културе, свечано је отворен 23. децембра  у Галерији 

Прогрес. Руски хор наше школе наступао је на отварању манифестције којој је 

присуствовао и амбасадор Руске федерације у Београду. 

 И ове године су ученици од 1. до 4. разреда са својим учитељицама 

организовали Новогодишњи базар. 

 Ученици четвртих разреда  су за своје родитеље организовали  приредбе са 

својим учитељицама . 

 Ученици првог разреда организовали су  приредбе за родитеље приликом  

поделе ђачких књижица. 

 У нашој школи се, у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за превенцију 

дроге и криминала (UNODC) и Општином Звездара, први пут у региону 
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спроводи превентивни програм „Вештине за адолесценцију".Програм је базиран 

на раду са ученицима основних школа узрастa од 12 до 15 година. Обухвата теме 

заштите од злоупотребе психоактивних супстанци, насиља, изграђивања 

самопоуздања и животних вештина, доношења одлука и избора које доприносе 

здравом развоју појединца и општој добробити заједнице. Спроводи се у 

великом броју земаља широм света и заснован је на научно-истраживачком раду. 

Циљеви програма су развијање одговорности, поштовања и бриге за друге. 

Програм у себи укључује смањивање негативних – антисоцијалних понашања, 

неговање позитивне климе у школи и професионални развој. Кроз програм, 

ученици ће научити да ефикасно слушају, стећи ће вештине за конструктивно 

решавање конфликата и одолевање негативном притиску вршњака и разумевања 

различитости. Научиће да смање стрес и управљају бесом као и да изаберу 

животне циљеве који доприносе здрављу и успешном друштвеном и 

професионалном развоју. Погледајте и фотографије са првих радионица из 

програма које психолог школе Наташа Јовановић у сарадњи са одељењским 

старешином Небојшом Дабићем реализује у одељењу 6-3 . 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР 

 

 Предвиђена тема - Бити здрав, хигијена и здравље зуба, реализована је и кроз 

предавање родитеља у првом разреду. 

 Школска слава Свети Сава обележана је свечаним академијама ученика нижих и 

виших разреда. 
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ФЕБРУАР 

 

 Ученици 4. разреда посетили су 04. фебруара УК Вк Караџић и одгледали 

представу „Магареће године“. 

 Позориште  „Пан театар“ гостовало је у нашој школи 11. фебруара, ученици 2. 

разреда гледали су представу „Царево ново одело“. 

 Ученици 1. и 2. разреда су 11. фебруара,  гледали  представу „Царево ново 

одело“. 

 Ученици првих разреда су 12. фебруара гледали представу „Ала је леп овај 

свет“, позориште Пан театар  је гостовало у нашој школи. 

 Ученици  7. разреда ( њих 40 ) су  18. фебруара  у УК „Вук“ гледали представу 

„39 степеника“ у продукцији позоришта „Бошко Буха“и пратњи наставнице 

српског језика Мирјане Марковић. 

 19. фебруара одржана је презентација школе за родитеље будућих првака. 

 Ученици седмих разреда са наставницом грађанског васпитања Анитом Илић, 

23. фебруара, посетили су Свратиште и однели прикупљену помоћ у оквиру 

спроведене хуманитарне акције. 

 Истог дана у библиотеци „Невен“ одржана је манифестација Дан матерњег 

језика на којој су учествовали ученици 5. и 6. разреда. У припреми и реализацији 

учествовале су проф. српског језика Снежана Костић Хавари и проф. руског 

језика Драгана Бајчета. 

 26. фебруара предшколци су  са својим васпитачима  посетили одељења 4. 

разреда и учествовали у креативној радионици. 

 

 

МАРТ 

 

 Реализација Пројеката санације, адаптације и реконструкције школе започела  је 

02. марта 2015. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројектом су обухваћене следеће интервенције: 
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АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

 Санирање влаге у подрумским просторијама и свечаној сали, 

фискултурној сали и учионицама за техничко образовање  у приземљу 

објекта. 

 Санација свих учионица: демонтажа постојећих подова са свим слојевима 

и њихова замена каучук подном облогом. Скидање старе боје са зидова, 

глетовање и поновно бојење зидова и плафона. 

 Замена плафона у учионицама и ходнику изнад и у фискултурној сали. 

 Санација просторија администрације (секретаријат, опште службе и 

зборница): демонтажа постојећих подова са свим слојевима и њихова 

замена храстовим паркетом I класе. Скидање старе боје, глетовање и 

поновно бојење зидова и плафона. 

 Санација санитарног чвора и чајне кухиње у улазном холу: замена 

инсталација, постављање хидроизолације, замена подних и зидних 

керамичких плочица, замена санитарне опреме и галантерије. 

 Санација фискултурне сале и справарнице: комплетна демонтажа свих 

слојева постојећег пода и постављање новог еластичног спортског пода 

са свим потребним слојевима.  

 Санација свечане сале – санација- замена подова, зидова и плафона, 

демонтажа постојеће бине и монтажа нове. 

 Кухиња – скидање свих постојећих подова са свим слојевима до подне 

конструкције, постављање хидроизолације и свих слојева до завршне 

обраде гранитним плочицама. Санација зидова, плафона (решавање 

проблема појаве влаге) и постављање зидних керамичких плочица. 

Санација система вентилације. 

 Трпезарија - скидање свих постојећих подова са свим слојевима до подне 

конструкције, постављање хидроизолације и свих слојева до завршне 

обраде керамичким плочицама. Санација зидова (решавање проблема 

појаве влаге) и постављање зидних керамичких плочица. Санација 

плафона. 

 Хоризинталне комуникације – замена подова, санација зидова и замена 

тршчаних  плафона. 

 Санација спољног степеништа и подова атријума. 

 Облагање бочних зидова улазног трема керамиком. 

 Замена унутрашње столарије и браварије. 

 Комплетна санација фасаде унутрашњих дворишта – атријума 

 Замена постојећег кровног покривача од поцинкованог  челичног лима. 

 Преглед комплетне фасадне лимарије и замена дотрајалих делова, 

опшивки и олучних хоризонтала и вертикала. У олуцима предвидети 

грејаче ради спречавања стварања ледених наслага за време хладних 

зимских дана. 

 Путнички лифт у објекту, а у оквиру уређења терена једна инвалидска  

платфoрма.  

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 Инсталације водовода и канализације 
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 Санација санитарног чвора и чајне кухиње у улазном холу: замена 

инсталација, постављање хидроизолације, замена подних и зидних 

керамичких плочица, замена санитарне опреме и галантерије. 

 Нова хидрантска мрежа са посебним водомером и новим распоредом 

хидраната, који покрива целу површину објекта, у свему према условима 

ЈКП „Београдски водовод и канализација“. 

 Инсталација воде за топлотну подстаницу као засебна мрежа са 

сопственим водомером. 

 Провера и решење одвођења атмосферских вода са крова и површина око 

објекта и спортских терена 

 У циљу заштите укопаних етажа од подземних и процедних вода, 

размотрити трајно дренирање вода око објекта одговарајућим дренажним 

системом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 Унутраше електроенергетске  инсталације: осветљења, прикључница, 

технолошких потрошача, изједначења потенцијала, громобрана и 

уземљивача. 

 Испитати капацитет главног напојног кабла од ПК до главног напојног 

ормана објекта (ГРО). 

 Мерење утрошка електричне енергије у објекту врши се преко више 

бројила. Треба предвидети мерење на једном месту. 

 Како школа има потрошаче посебне намене (пекара, фискултурна сала...), 

треба предвидети разводне ормане (РО) са контролним мерењем 

електричне енергије. 
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 Све дрвене разводне ормане заменити лименим и урадити одговарајуће 

шеме, које ће бити трајно постављене на вратима унутар ормана. 

 Проверити капацитет каблова од ГРО до свих РО. 

 Извршити замену свих старих каблова без уземљења и предвидети нове 

према одговарајућим прописима и стандардима. 

 Извршити прорачун електричног осветљења и у складу са тим извршити 

корекцију, односно замену броја светиљки. 

 Предвидети опште и противпанично осветљење у складу са наменом 

појединих просторија. 

 Све каблове који су вођени видно убацити у зид. 

 Изршити потребна мерења за инсталацију громобрана и уземљења и у 

случају потребе испројектовати нове инсталације. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 Заједничка комуникациона мрежа (структурно кабловски систем). 

 Инсталација за пријем и дистрибуцију РТВ сигнала. 

 Стабилни систем за дојаву пожара . 

 Систем IP видео надзора. 

 Систем разгласа. 

 Систем противпровалне заштите. 

 Инсталација школског звона и сатни систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 Oбјекат ОШ „Иван Горан Ковачић“ се напаја топлотном енергијом из 

система даљинског грејања Београдских електрана, преко топлотне 

подстанице која је лоцирана у подруму школе. 
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 Преглед и провера термотехничких инсталација. Замену старих и 

дотрајалих делова инсталације централног грејања. Неприступачни цевни 

развод у поду заменити видним цевним разводом.  

 Вентилација блокираних просторија или просторија чија намена то 

захтева, а у којима није изведена вентилација.  

 

УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

 У оквиру дворишта формиране целине за спортске и моторичке 

активности, и целине за слободно играње. У оквиру простора за спортске 

и моторичке активности - терен за кошарку, мали фудбал/рукомет, 

одбојку, линијску атлетску стазу и реквизит за игру и развој моторике 

деце.  

 Регулација и нивелација - усмеравању атмосферске воде природним 

путем од објекта ка травнатим површинама или ка риголама, решеткама и 

сливницима. 

 Ограда – замена постојеће ограде око дворишта.  

 Материјализација -  противклизни материјали адекватне намене 

(рециклирана гума на деловима за игру и око реквизита, акрилна 

спортска подлога на спортским теренима и сл.)  

 Мобилијар – опремање дворишта неопходним архитектонско-

грађевинским елементима, као и елементима урбаног мобилијара (клупе, 

ђубријере, осветљење). Спортске терене опремљени потребним 

реквизитима (голови, кошеви, мреже и сл, као и реквизит за игру и развој 

моторике). 

 Зеленило – сачувана постојећа стабла, а постојећу зелену површину 

замењена адекватнијом и лакше одрживом површином. 

 Од марта месеца са почетком реализације пројекта реконструкције школе 

настава се одвијала у школама „1300 Каплара“ и „Браћа Барух“. Ученици првих 

разреда остали су у нашој школи, али су променили просторије (адаптација 

кабинета за ТиО и зборнице). За путовање ученика обезбеђен је превоз 

аутобусима, израђен план полазака и група. У оба правца ученике су пратили 

наставници, пп служба и школско обезбеђење. Интезивирана су дежурстава и 

координација свих актера образовно васпитног рада. У овом периоду били су 

појачани васпитни рад и безбедност ученика, како би ученици лакше 

функционисали у новом окружењу. 

 Ученици првих разреда, 18. марта, посетили су ДКЦ и гледали музички програм 

„Музичк тобоган“. 

 Ученици 4. Разреда су  27. марта. посетили Педагошки музеј- нестандарднин час 

српског језика, тема Лепо писање. Истог дана ученици 3. и 4. разреда посетили 

су Београдску филхармонију – нестандардни час музичке културе –Како се 

слуша концерт „Чаробњаков ученик“. 

 Посетили смо Београдску филхармонију – нестандардни час музичке културе –

Како се слуша концерт „Чаробњаков ученик“, учествовали ученици 3.и 4. 

разреда. 

 Истог дана ученици 3. разреда посетили су Етнографски музеј. 
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АПРИЛ 

 

 И ове године, иако у отежаним условима организовали смо Ускршњи базар, 

учествовали ученици од 2. - 4.разреда. 

 Ученици 3. разреда, 22. априла, посетили су УК Вук Караџић и гледали 

представу  „Киша“. 

 Истог дана ученици 1. разреда посетили су Етнографски музеј. 

 

 

МАЈ 

 

 Ученици 4. разреда су 29. маја посетили Музеј науке и технике. 

 

 

ЈУН 

 

 Ученици трећег разреда су 6. јуна учествовали на спортском турниру „Младе 

звезде Звездаре“. 

 Јавни час за родитеље ученика четвртог разреда одржан је 8. јуна.  

 Ученици другог разреда су 12. јуна  посетили Звездарску шуму. 

 

 

 

МАТУРАНТИ 

 

Сви ученици осмог разреда (њих 79), полагало је завршни испит. За пет ученика је 

обезбеђена подршка приликом полагања завршног испита тј. асистенти и посебне 

просторије за полагање, а за једну ученицу наставници и тим за ИО су израдили и 

прилагођени тест. 

 Средњу школу у првом уписном кругу уписало је 74 ученика , док је пет ученика 

средњу школу уписало у другом уписном кругу ( 6,75%). 

 

Стaтистички пoдaци o пoстигнућимa учeникa 

 

 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Српски језик Математика Комбиновани тест 

8,03 5,80 8,03 

Укупно 21,86 

 

Од могућих 30 бодова, ученици наше школе су постигли 21,86 бода и тиме заузели 

прво место на општини Звездара по успеху на завршном испиту. Више од 24 бода 

остварило је 27 ученика (34,18%). 
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Остварене жеље 

 

Уписана 

жеља 
% ученика 

1. 27 уч. /36,49% 

2. 11 уч. /14,86% 

3. 7 уч. /9,46% 

 

Више од половине ученика ( 60,80 % ) уписало је срењу школу на основу прве три 

жеље.   

 

Ученик генерације, Вукова и посебне дипломе 

 

 Ученица генерације: Ива Тулимировић, 8/2 

 

 Вукове дипломе заслужило је 11 ученика. 

 

Посебне дипломе је понело 59 ученика. 

 

Спортиста генерације: Василије Глоговац, 8/1  

 

Спортисткиња генерације: Александра Спасеновић, 8/3 

 

 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општин. 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

М
У

З
И

Ч
К

А
 К

У
Л

Т
У

Р
А

 

Нађа Поточник, 3/2 
1. место 

2. место 
2. место   

Јана Живковић, 2/3 2. место    

Вања Буквић, 3/4 1.место    

Маша Обрадовић, 5/3    1. место 1. место   

Јулија Рајковић, 5/2    2. место    

Вељко Савић, 5/2    1. место    

Миа Петковић, 5/2    1. место    

Најраспеваније 

одељење је 3/2 
   1. место    

Е
Г

Л
Е

С
К

И
 

Ј
Е

З
И

К
 Нађа Снегић, 8/1 3. место    

Тихон Грбић, 8/1 3. место    

 Генић Наталија, 8/2 3. место    
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општин. 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Миловановић Милица, 

8/2 
3. место    

С
Р

П
С

К
И

  
Ј
Е

З
И

К
 

Наталија Генић, 8/2 1. место 1. место 2. место 

„
К

њ
и

ж
ев

н
а

 

о
л

и
м

п
и

ја
д

а
“
 

Ива Тулимировић, 8/2 1. место 2. место 3. место 

Елена Видић, 8/1 1. место 3. место / 

Василије Глоговац, 8/1 2. место 3. место / 

Никола Илић, 7/2 3. место / / 

Наталија Генић, 

 8/2 
2. место 2. место учешће 

С
р

п
ск

и
 ј

ез
и

к
 и

 

је
зи

ч
к

а
 к

у
л

т
у
р

а
 

Никола Стокановић, 

5/2 
3. место / / 

Никола Бајић, 5/2 2. место / / 

Софија Рајић, 5/1 2. место 2. место / 

Петар Томић, 5/3 3. место / / 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј
А

 

Рајић Софија, 5/1 2. место   

 

Матија Милошевић, 5/1 2. место   

Војислав Адамовић, 6/2 3. место   

Милица Миљковић, 6/2 3. место   

Данило Даниловић, 6/2 3. место   

Теодора Тадић, 6/1  2. место 3. место  

Катарина Андрић, 8/2 3. место   

Наталија Генић, 8/2 3. место   

Ива Тулимировић, 8/2 2. место 2. место  

Ф
И

З
И

К
А

 Игор Павловић, 7/3 1. место   

 
Ива Тулимировић, 8/2 3. место 3. место  

Ива Гајић, 6/2 1. место 1. место 1. место 

Александар Гајић, 6/2 1. место 2. место 2. место 

Х
Е

М
И

Ј
А

 

Катарина Андрић, 8/2 3. место   

 

Игор Павловић, 7/3 1. место 2. место  

Милица Самарџија, 7/1 2. место   

Немања Граховац, 7/3 2. место   

Катарина Андрић, 8/2 3. место   

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф

И
Ј

А
 

Наталија Генић, 8/2 2. место 3. место  

 Ива Тулимировић, 8/2 2. место   

Катарина Андрић, 8/2 2. место 3. место  
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општин. 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Марија Лазаревић, 7/2 2. место   

Никола Илић, 7/2 2. место 3. место  

 

ИСТОРИ-

ЈА 

Василије Глоговац, 8/1  3. место   

 
Данило Даниловић, 6/2 3. место   

Рајић Софија, 5/1 3. место   

Богдан Планиншек, 5/3 2. место   

МАТЕМА-

ТИКА 

Игор Павловић, 7/3 3. место 1. место учешће 
 

Рајић Софија, 5/1 3. место   

ТИО Јелена Кривокапић, 6/2 3. место    

 

  

Е
К

И
П

Н
А

 Т
А

К
М

И
Ч

Е
Њ

А
 

 

 

СПОРТ 

Одбојка-дечаци 5. и 6. 

разред 
1. место   

 

Дечаци 7. и 8. разред 1. место   

Девојчице 7. и 8. разред 2. место   

Кошарка-дечаци 5. и 6. 

разред 
2. место   

Дечаци 7. и 8. разред 1. место   

Девојчице 7. и 8. разред 1. место   

Фудбал-дечаци 7. и 8. 

разред 
1. место   

девојчице 7. и 8. разред 2. место   

 

 

 

 

 

Назив 

такмичења 

/предмет 

Име и презиме ученика 

Ниво/пласман 

Школ. Општи. Градс. Репуб. 

Најраспеваније 

одељење 

Екипно-ученици 3/2   2. место   

 

 

Математика  

На школском такмичењу 

учествовало 80 ученика 3. 

и 4. разреда. 

10 ученика 3. разреда и 10. 

ученика 4. разреда 

пласирало се на општинско 
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такмичење. 

Математика Ангелина Рајић, 3/1   3. место   

Математика Уна Нешић, 4/3   2.место  

Математика Борис Ћурчић, 4/3   3.место  

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика, 

републички 

ниво 

 

Учестовало 112 ученика од 

2-4. разреда 

   37 

ученика 

похваље-

но 

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика,репу

блички ниво 

 

Јана Живковић, 2/3  

    

1. 

награда 

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика,репу 

блички ниво 

 

Лука Топаловић, 2/2 

    

2. 

награда 

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика, 

републички 

ниво 

 

 

Стефан Саватовић, 3/3 

    

2. 

награда 

Рецитатори, 

Српски језик 

Учествовало 16 ученика     

Рецитатори, 

Српски језик 

Јован Марковић, 4/4 1. 

место 

   

Рецитатори, 

Српски језик 

Н. Стокановић, 3/2 1. 

место 

   

Ђачка песничка 

сусретања  

Пет ученика представљало 

школу на  

општинском такмичењу 

    

Ђачка песничка 

сусретања 

Таја Ћуровић, 2/1  3.место   

„Безбедност у 

саобраћају“, 

екипно 

Екипно такмичење, 

учестовали ученици 3/1  

  

2.место 

  

Музичка 

култура, 

Соло певачи 

 

Јана Живковић, 2/3 

  

2.место 
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ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

 

Почетком школске 2014/15. године израђен је нови школски сајт, предвиђен 

Акционим планом, Школског развојног плана. На њему се могу наћи све актуелне и 

важе информације из школског живота.  

 У току школске 2014/15. изашла су 2. броја часописа Кораци. Часопис поред 

радова ученика, садржи обиље информација о активностима у школи, културним и 

историјским занимљивостима и одражава живот и рад школе. 

 Флајер о раду школе и „Свеска за прваке“  су допуњени актуелностима и имају 

за циљ представљање школе приликом уписа првака.  

У складу са активностима у школи сарађивали смо са новинарима различитих 

медија (РТС, Студио Б, Дечја телевизија, Ултра, Б 92, Happy TV, Вечерње новости, 

Блиц...). 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

(преузето из Извештаја о раду школе за школску 2014/15. годину ) 

 

Сумирајући обим и квалитет активности у образовно-васпитном процесу у 

протеклој школској години, закључујемо да је и поред изузетно отежаних услова 

живота и рада, пре свега материјалних и просторних, наша школа веома успешно 

реализовала Годишњи план рада. За школску 2015/16. годину, имајући у виду 

околности и могућности друштва и васпитну ситуацију у школи, предвиђамо следеће 

примарне васпитне задатке. 

Међу значајним задацима основног образовања и васпитања посебна пажња посветиће 

се: 

 развијању способности, формирању умећа и навика за самостално, рационално и 

перманентно образовање и самообразовање ученика, 

 развоју свести и активном учешћу ученика у заштити школског простора и 

имовине, здравља и животне средине, 

 васпитању ученика за хумане односе, поштовање и толеранцију у међусобним 

односима, без обзира на пол, узраст, расу народност, веру и лична уверења, 

 повећању осећања безбедности ученика у школи, 

 подстицању ученика на отворено и слободно изношење проблема, сугестија, 

идеја и иницијатива у животу и раду школе, 

 здравственом васпитању, 

 правилном усмеравању професионалног развоја ученика. 
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МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТА И РАДА У ШКОЛИ 

 

 Функционално коришћење школског парка и дворишта, нарочито спортских 

терена, 

 интензивирање и иновирање наставе, 

 интензивирање стручног образовања и усавршавање наставника, 

 јачање улоге Стручних већа у школи и граду, 

 остваривање што боље сарадње школа-породица, ради што успешнијег 

заједничког деловања на развоју свих потенцијала ученика и отклањања сметњи 

у развоју ученика, 

 увођење предавања ради информисања ученика о историји, обичајима и 

традицији српског народа кроз векове, 

  инклузија: идентификовање ученика са посебним потребама, повезивање са ОШ 

„Бошко Буха“ као услужним центром, стручно усавршавање, односно обука 

наставника и стручних сарадника за инклузију; сарадња са интерресорном 

комисијом; наставак рада и укључивања стручних сарадника ван школе 

(дефектолога) који ће пружати стручну подршку појединим ученицима школе; 

интензивирање идентификовања ученика са посебним потребама у предметној 

настави. 

 организовање интензивнијег друштвеног (ваннаставног) живота и забаве 

ученика у оквиру школе, уз њихово максимално ангажовање на осмишљавању и 

реализацији тих активности, 

 побољшање квалитета исхране ученика у школи, 

 побољшање услова за рад школске библиотеке, 

 наставак активности на самовредновању рада школе и школском развојном 

планирању, 

  подржавати  рад Ученичког парламента, 

 интензивирати рад школских тимова, 

 континуирано радити на промоцији рада школе (маркетинг) и редовном 

ажурирању важних информација о раду школе на интернет кутку, 

 до краја наставне 2014/15. информатички описменити све наставнике (едукација 

за коришћење интернета и word-a), 

 јачање улоге и учешћа родитеља у раду школе. 

 

Такође, када су у питању кључне области „Подршка ученицима“ и „Ресурси“ 

које су вредноване претходне школске године, одлучили смо да и даље остану 

на снази предложене мере. 

Предлог мера за кључну област „Подршка ученицима: 

 ојачати и развијати програме процеса учења, напредовања и бриге о ученицима, 

 посветити већу пажњу ученицима који брже напредују и редовније им 

организовати додатну наставу, 

 унапредити комуникацију са родитељима ради пружања подршке ученицима, 
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 појачати стручну помоћ наставницима и ученицима у пружању подршке процесу 

учења, ојачати безбедност и сигурност ученика у школи развојем унутрашње 

заштитне мреже, 

 повећати безбедност ученика у школи, 

 израдити програм личног и социјалног развоја ученика, 

 организовати већи број ваннаставних активности и укључити ученике у њихов 

рад, како би се задовољиле различите потребе и интересовања ученика, 

 организовати радионице са ученицима за развијање социјалних вештина. 

 

 

 

Предлог мера у циљу отклањања недостатака или даљег одржавања 

оствареног нивоа кључне области „Ресурси“: 

 

 развијати подручје коришћења расположивих материјално-техничких ресурса и 

наставних средстава, 

 јасно дефинисати глобални и оперативни план и програм стручног усавршавања 

са прецизно одређеним циљевима и приоритетима, 

 омогућити  перманентно стручно усавршавање свих наставника, са акцентом на 

стручно-методичким и педагошким едукацијама, 

 успоставити боље повезивање наставника са стручним друштвима, 

 укључити школу у пројекте институција које се баве унапређењем наставе, 

 подићи квалитет наставе и постигнућа ученика, 

 естетски уредити простор и тако допринети пријатнијем боравку у школи, 

 опремити школу функционалнијим и савременијим намештајем, наставним 

средствима и опремом, 

 уредити простор за пријем родитеља и дружење ђака. 
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                  http://www.skolaigk.edu.rs/ 

                e-mail: direktorigk@sbb.rs 

                     e-mail: skolaivangoran@sbb.rs 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

14. септембар 2015. године  

 

 Летопис саставили Душан Симовић, професор разредне наставе у продуженом 

боравку и Зоран Чучковић, настаник верске наставе. 

 Летопис су лекторисале професорке српског јеика Наташа Станојковић, 

Снежана Хавари Костић и Мирјана Марковић. 

 У изради Летописа аутори су користили материјал са школског сајта и овом 

приликом се захваљујемо свима чије текстове смо користили. 
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