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ОРГНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 

 

Материјално техничка опремљеност  

Школска зграда задовољава садашње просторне потребе за реализацију наставе, 

али ако се настави тренд уписа ученика као у предходне три године, потребно је 

извршити реорганизацију наставног процеса. 

У оквиру текућег и инвестиционог одржавања школе у току првог полугодишта 

настављено је са неопходним опремањем школе, јер пројектом реконструкције, 

санације и адаптације предвиђено је отклањање свих недостатака. Настављено је са 

опремањем  савременим наставним средствима и обучавањем наставног и другог 

особља за бољу искоришћеност опреме и средстава.  

Анализирајући период од увођења видео надзора и система техничког 

обезбеђења, дошли смо до закључка да је ниво безбедности у школи повећан и смањени 

су инциденти међу ученицима и оштећења на школској имовини, као и 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 2013/2014.г. школа је  

набавила одређен број књига. 

Набављене су књиге, уџбеници приручници за наставнике. Ученици и наставно 

особље су током целе школске године имали слободан приступ рачунарима са 

коришћењем интернета. 

Школа има 65 компјутера 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, 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, као 

наставницима и стручним сарадницима за разне анализе и поређења о напредовању 

ученика. 

 

Током школске 2013/14. године извршенe су следећe набавке: 

1. Рачунари, 4. ком. – 105.700 

2. Столице, 30. ком. – 46.440 

3. Музичка линија – 28.590 

4. Сталак за микрофон- 7.262 

5. Лопте – 85.722 

6. Ормарићи (разлика у броју потребних) – 38.261 

7. Књиге, 77  kом. -  36.660,02 

8. Усисивач 1. ком. – 18.975 

9. Алат за домара – 27,871 

 
 



ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
Летопис  за школску 2013/2014. годину 

                           

4 
 

Кадровска питања 

Настава је била стручно заступљена у свим предметима. План и програм рада 

школе остварује  67 радника. Имамо потпуну заступљеност кадрова и у предметној и у 

разредној настави. Стручну службу школе чине педагог, психолог, библиотекар. 

Колектив састављен од стручних, креативних, спремних на перманентно усавршавање 

и тимски рад наставника и стручних сарадника, пожртвованог, вредног помоћно-

техничког особља и амбициозне и отворене управе, даје наду да ће Основна школа 

''Иван Горан Ковачић“ имати водеће место у савременом образовању 

  Квалификациона структура наставног кадра је задовољавајућа у односу на 

законске прописе јер је стручност заступљена у свим предметима. Обавеза школе је да 

пријем нових запослених врши на основу Закона о основама система образованња и 

васпитања. 

 

 Квалификациона структура наставника и стручних сарадника је следећа: 

 

Ред. 

Бр. 
Извршиоци Укупно 

Степен стручне спреме 

О.Ш. Н.К. К.В. ССС В.С. В.С.С. СПЕЦ. МР 

1. 
Директор 

школе 
1      1   

2. Психолог 1      1   

3. Педагог 1      1   

4. Наставници 48     5 40 1 2 

5. Библиотекар 1      1   

6. Секретар 1      1   

7. 
Шеф 

рачуновод. 
1     1    

8. Домар 1   1      

9. Сервирке 1   1      

10. 
Пом.тех. 

особље 
11  11       

УКУПНО 67  11 2  6 45 1 2 

 

У току школске године су настале кадровске промене: 

На породиљском одсуству су професор разредне наставе Јелена Нешић и 

Катарина Миловановић, професор разредне наставе у боравку Ана Ивановић. За њих је 

обезбеђена стручна замена. Крајем првог полугодишта, 25.12.2013. пензионисане су 

професорка руског језика Борјанка Живковић, професорка енглеског језика Катарина 

Цекић и стручни сарадник – педагог школе Ракина Грујичић. Од другог полугодишта 

као професорка руског језика запослена je Драгана Бајчета, професорка енглеског 

језика Мирјана Ћорилић и стручни сарадник – педагог Кристина Булатовић. 
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Коришћење школског простора 

Школски простор је функционално коришћен (кабинетска настава) ина основу 

извештаја руководилаца Стручних већа и анализе реализованог наставног програма и 

успеха,предвиђени план и програм је реализован. 

Годишњи план рада за школску 2013/2014. годину и Школски програми 

(анекс) од првог до осмог разреда су благовремено сачињени и усвојени. За 

реализовање свих програмских садржаја одређени су извршитељи, рокови и системи за 

праћење, анализу и вредновање остварења. 

Ученици похађају наставу у две смене. Прву смену похађају ученици III, V и VII 

разреда, а другу смену ученици IV, V и VIII разреда. Ученици I и II разреда похађају 

наставу само пре подне. 

Продуженим боравком обухваћено је 183 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 трећег разреда 

од 36 ученика.  

Боравком је обухваћено укупно 219 ученика. 

Програмске активности у продуженом боравку су: 

 самостални рад ученика (часови учења, израда домаћих задатака, вежбање)  

 слободне активности.  

У оквиру продуженог боравка ученици се укључују у разноврсне активности. 

Активност и сарадња ученика и наставника огледа се у учешћу деце на културним 

манифестацијама и уређењу паноа у учионицама и холу, који су у складу са потребама 

и приликама ( новогодишњи вашар, обележавање дечије недеље, тематске изложбе..). 

Учествовали су у реализацији активности у организацији Црвеног крста и Дечјег 

савеза. 

Слободно време је организовано у школском дворишту, учионици, фискултурној и 

свечаној сали у виду игара одабраних од стране учитеља и ученика. Ученици су 

изражавали задовољство могућностима избора. 

У оквиру продуженог боравка организована је исхрана ученика у трпезарији 

школе. 

Остварена је свакодневна сарадња са родитељима, кроз индивидуалне разговоре, 

родитељске састанке и писменим информисањем.  

Наставници из боравка имају добру сарадњу са учитељима, редовно се интересују о 

раду и понашању деце. Посебна пажња поклања се ученицима са развојним тешкоћама, 

прати се њихов напредак у савладавању програмских садржаја.   

Бројно стање ученика 

Школске 2013/2014. године школу је похађало:                                                                              

Рбр Разред Одељење Број ученика Дечака девојчица 

1 I 1 28 13 15 

2 I 2 28 15 13 

3 I 3 29 14 15 

4 I 4 29 14 15 

Укупно I  4 114 56 58 

5 II 1 22 13 9 

6 II 2 22 11 11 

7 II 3 22 11 11 

8 II 4 23 14 9 
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Рбр Разред Одељење Број ученика Дечака девојчица 

Укупно II 4 89 49 40 

9 III 1 23 10 13 

10 III 2 24 13 11 

11 III 3 23 11 12 

12 III 4 24 12 12 

Укупно III 3 94 46 48 

13 IV 1 27 12 15 

14 IV 2 26 12 14 

15 IV 3 26 12 14 

Укупно IV 3 79 36 43 

Укупно I -IV 15 376 187 189 

15 V 1 23 12 11 

16 V 2 24 15 9 

17 V 3 26 17 9 

Укупно V 3 73 44 29 

18 VI 1 28 17 11 

19 VI 2 26 19 7 

20 VI 3 27 17 10 

Укупно VI 3 81 53 28 

21 VII 1 26 15 11 

22 VII 2 26 14 12 

23 VII 3 28 15 13 

Укупно VII 3 80 44 36 

24 VIII 1 21 9 12 

25 VIII 2 21 10 11 

26 VIII 3 21 7 14 

Укупно VIII 3 63 26 37 

Укупно V - VIII 12 297 167 130 

Укупно I - VIII 27 673 354 319 

 

Социо-економска и образовна структура родитеља у целини је повољна.  

У образовном погледу, 47% родитеља је са високом и вишом стручном спремом, 

са средњом 44% и нижом стручном спремом 9% родитеља. 

Школа уз помоћ Центра за социјални рад, Црвеног крста, пружа помоћ 

ученицима лошијег материјалног стања у виду набавке школског прибора, књига које 

су радног карактера, делимичног или потпуног ослобађања плаћања наставе у природи 

и исхране у школи. 

Организација здравствене заштите ученика поверена је Дому здравља на Звездари, 

који врши систематске прегледе у јесен а контролне прегледе у пролећним месецима, 

обавља превентивну заштиту и лечење. 
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Организација образовно -васпитног рада  

Оразовно-васпитне делатности су организоване  у складу са КАЛЕНДАРОМ   

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА за школску 2013/2014. 

годину. Прво полугодиште је почело 02.09.2013. год. а завршило се 27.12.2013. године. 

Друго полугодиште је почело 20. јануара и трајало је за ученике 8. разреда до 30. маја, а 

за ученике од првог до седмог разреда до 13. јуна 2014. године. Одступања у клендару 

није било.  

 

Слободне активности 

У току школске 2013/14. године, 241 ученик старијих разреда биo је укључено у 

неке од 14 понуђених секција. У оквиру секција реализовано је 192 часа. У млађим 

разредима, слободне активности су одржаване у оквиру одељења. Ученици и 

наставници припремају, остварују и изводе одабране програме у одговарајућим 

облицима, садржајима, у школи и локалној средини: приредба поводом пријема првака, 

обележавање Дечије недеље започело је пријемом првака у Дечји савез, посете музеју, 

зоолошком врту, позориштима, организовањем новогодишњег и ускршњег базара, 

литерарни сусрети (поетске вечери), 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.  

Спортске активности су реализоване са по једним часом недељно у 4. разреду. 

Посебно треба истаћи активност Ученичког парламента  и Вршњачког тима. Чланови 

ова два тима су осетили потребу да се израде нова правила понашања, на њихов 

предлог основана је Комисија и направљен је нови Кодекс понашања. 

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА 

НАСТАВНИКА 
 

НАСТАВНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА: 
1. Савесно, одговорно, професионално и етички обавља образовно-васпитни рад у школи. 

2. Долази на радно место 15 минута пре почетка часа. 

3. Благовремено обавести директора или секретара о школи о спречености за рад. 

4. На час одлази непосредно после звона за ученике. 

5. На часу не користи мобилни телефон. 

6. Присуствује свим седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних већa, 

стручних актива и тимова чији је члан. 

7. Као координатор тима води евиденцију о присуству и раду свих чланова. 

8. Реализује ваннаставне активности (допунска и додатна настава) у складу са Решењем о четрдесето 

часовној радној недељи. 

9. Професионалним односом, поступцима и примереним понашањем успоставља комуникацију са 

ученицима. 

10. Спречи неосновану расправу када други запослен није присутан. 

11. Комуницира са родитељима професионално, коректно и конкретно. 

12. Прими родитеља у заказаном термину. 

13. Брине о школској имовини, наставним средствима и хигијени школског простора (спречити 

“тапкање“, седење и лежање по ходницима и степеништу, коришћење хране и пића у учионицима). 

14. Долази прикладно обучен.  Није дозвољено на радно место доћи у краткој сукњи, откривених рамена, 

са дубоким изрeзом, у прозирној и уској одећи, нити шминка сме бити нападна. 
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ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА: 
15. Долази у школу 30 минута пре почетка смене. 

16. Долази у школу 30 минута пре почетка смене. 

17. Одговорно води документацију о дежурству (евиденционе листе, књиге дежурстава). 

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО: 
18. Ученика удаљити са часа или напустити исти. 

19. Пушење у кругу школе. 

20. Изношење педагошке документације и наставних средстава. 

21. Уношење оружја или других опасних средстава којима се може угрозити здравље и безбедност 

ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета. 

22. Користити алкохол и психоактивне супстанце у школи. 

23. Изражавање националне, расне и верске нетрепељивости. 

 

СВАКО НЕПОШТОВАЊЕ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ПОДЛЕЖЕ 

ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ. 

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА И 

СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА 
 

РОДИТЕЉИ И СТАРАТЕЉИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА: 

1. Уласком у школу поштују Правила и друге опште акте школе. 

2. У школу долазе у складу са кодексом облачења на јавним местима и у јавним установама.  

3. Редовно шаљу дете у школу. 

4. На време упућују дете у школу. 

5. Благовремено правдају изостанке ученика. 

6. На позив органа школе, педагога, психолога или наставника дођу у школу. 

7. Редовно долазе на родитељске састанке и интересују се за учење и владање свог детета. 

8. Придржавају се термина предвиђеног за индивидуалне разговоре. 

9. У контакту са наставницима испољавају поштовање и уважавање. 

10. Поштују личност наставника и осталих запослених и то преносе на своје дете. 

11. Редовно измирују обавезе према школи и надокнађују учињену материјалну штету. 

12.Преузму одговорност за личне ствари које деца донесу у школу. 

13. Учествују у раду органа школе чији су чланови. 

14. Користи улаз предвиђен за родитеље и ученике. 

 

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО: 
15. Пушење у кругу школе. 

16. Уношење оружја или других опасних средстава којима се може угрозити здравље и безбедност 

ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета. 

17. Користити алкохол и психоактивне супстанце у школи. 

18. Изражавање националне, расне и верске нетрепељивости. 

 

СВАКО НЕПОШТОВАЊЕ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ПОДЛЕЖЕ 

ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ. 
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КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 
 
УЧЕНИК ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА: 

 
1. Редовно похађа наставу. 

2. У школу долази на време, 10 минута пре почетка наставе. 

3. Пажљиво прати наставу и активно учествује у њој. 

4. Доноси потребан прибор и опрему и извршава школске обавезе. 

5. Мобилни телефон, mp-3 плејер и сваки други електронски уређај не користи на настави. 

6. Мобилни телефон користи само у комуникацијске сврхе на великом одмору, у школском дворишту. 

7. Води рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, ходника и осталих просторија у 

школи. 

8. У ходнике и кабинете не уноси и не конзумира храну и пиће. 

9. У школу долази прикладно обучен. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, 

мајицама на бретеле и са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи и са шминком на 

лицу. 

10. Чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом. 

11. Преузме одговорност за доношење личних ствари у школу (мобилних телефона, новца, накита...). 

12. Поштује права других. 

13. Уважава националну, расну и верску различитост. 

14. На адекватан начин комуницира са вршњацима, наставницима и запосленима. 

15. Брине о својој и безбедности других. 

16. Пријави сваки облик насиља. 

17. Активно учествује у раду Ђачког парламента и Вршњачког тима. 

 

СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО: 
18. Без дозволе наставника напустити час или школу. 

19. Уношења оружја и других опасних средстава. 

20. Употребе дувана, алкохола и психоактивних супстанци.  

21. Уношење било какве измене у школску евиденцију. 

 

СВАКО НЕПОШТОВАЊЕ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ПОДЛЕЖЕ 

ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ. 

 

Изведени излети и екскурзије  

Због неусклађености Правилника о излетима и екскурзијама и школе у природи и 

Закона о буџету и јавним набавкама, школске 2013/14. године није било могуће 

реализовати планиране излете и екскурзије. 

 

 

Напомена – За све детаљније информације везане за реализацију наставног плана и 

програма, као и укупног рада школее, те остварености постагљених задатака можете 

погледати у Извештају о раду Основне школе „Иван Горан Ковачић“ за школску 

2013/2014. годину који је доступан на школском сајту  

http://www.skolaigk.edu.rs/ 

 

 

Следи преглед активности ученика и наставника, у протеклој школској години, по 

месецима. 
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СЕПТЕМБАР 

 

 Првог наставног дана за наше драге прваке приређена је приредба 

добродошлице, од стране учитељица и ученика петог разреда. Након свечаног 

пријема одржан је родитељски сатанак, где су родитељи нових ђака упознати са 

начином функционисања наше школе. 

 Ученици од 1-4 разреда 12. септембра су посетили УК „Вук Караџић“ где су 

одслушали предавање, и учествовали у радионица о саобраћају. 

 У Руском дому 21.09.2013. године одржан је концерт ученика Дечије уметничке 

школе из града Тутајева, Јарославска област (Русија) поводом 50 година од лета 

у космос прве жене космонаута у свету Валентине Терешкове. Концерту су 

присуствовали ученици седмог разреда са професорком руског језика Снежаном 

Марковић.  

 У оквиру Дана руског језика у Србији од 25.09. – 30. 09.2013. у Руском дому 

одржана је Методичка школа – Методика предавања руског језика – семинар за 

усавршавање наставника руског језика. Снежани Марковић, професорки руског 

језика која је присуствовала овом семинару уручен је сертификат. Осим 

семинара, за ученике је организован квиз и такмичење у рецитовању поезије на 

руском језику посвећено космосу и Валентини Терешковој. Члан победничке 

екипе у квизу био је Данило Даниловић, ученик 5/2 одељења, а стихове је 

рецитовала Ива Петковић, ученица 7/3.  

 У Руском дому 27.09.2013. године одржано је Уметничко вече поводом 70-

годишњице од оснивања Суворовских војних школа, на коме је Данило 

Даниловић, ученик 5/2 одељења, рецитовао песму на руском језику.  

 Ученици 8. разреда су са наставницом Мирјаном Марковић у Југословенском 

драмском позоришту 29.09.2013.г. гледали представу „Сумњиво лице“. 

 Ученици осмог разреда, 27.09.2013.год. представили су нашу школу у 

библиотеци „Бранко Мињковић“ у којој је одржано виртуелно путовање до 

Аустралије као прво у циклусу предавања „Путујем, упознајем Планету“. 

 У склопу акције ненасиља у спорту и спортског навијања, школу су посетили 

капитен одбојкашке репрезентације Србије, Драган Станковић и њен коректор, 

Милан Рашић, када су ученицима указали на чињеницу да је поштовање 

противника и навијање за свој тим, а не против супарника, основа борбе против 

насиља у спорту. 

 Хуманитарна акција прикупљања школског прибора и гардеробе за социјално 

угрожене ученике организована је током септембра и октобра. 

 

 

ОКТОБАР 

 

 Првог дана октобра организован је спортски дан за ученике 1-4 разреда. 

 Поводом Дана Филолошког факултета, Основна школа „Иван Горан Ковачић“ 

добила је 03. октобра 2013. Повељу захвалности Филолошког факултета 

Универзитета у Београду због изузетне сарадње са овом образовном установом. 

 Ученици 2. разреда, 09. октобра, су посетили су КУЛТ поводом Дечије недеље. 
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 У току манифестације Дечија недеља (9.10 2013.) ученици првог разреда су 

организовано посетили библиотеку „Вук Караџић“. Тада су добили бесплатне 

чланске карте и остварили могућност позајмљивања књига из поменуте градске 

библиотеке. 

 Свечани пријем првака у Дечији савез „Пријатељи деце Звездара“ је организован 

10. октобра. 

 Ученици 1-3 разреда 11. октобра супосетили библиотеку „Вук Караџић“. 

 Ученици шестог разреда (њих десетак) је посетило у Дечијој недељи, Театар 

„Култ“, гдеје Јасминка Петровић на веома занимљив начин представила своју 

најновију књигу „Породица“. 

 На платоу испред зграде општине Звездара, 24. октобра, организована је 

манифестација Продужимо дечију недељу „Дечија пијаца“. 

 Наши ученици петог разреда били су гости музеја града Београда, где су 

посетили изложбу Константина А. Јовановића „ Архитекта великог формата“. 

 Са наставницом Снежаном Костић – Хавари ученици 8/3 су у Југословенском 

драмском позоришту 16.10.2013.г. гледали представу „Сумњиво лице“. 

 Ученици 1. и 2. разреда гледали су представу Петар Пан у Дечијем културном 

центру. 

 Од 16.10. – 20.10.2013. године у Москви су биле професорка руског језика 

Снежана Марковић и ученици седмог разреда Ива Тулимировић, Ива Петковић 

и Александра Спасеновић. Снежана Марковић је учествовала у раду VI 

Међународног форума пушкинских школа, а ученицама су уручене наград у 

оквиру II Међународног пушкинског конкурса дечијег стваралаштва „Ми смо 

рођени за надахнућа...”. 

 Сајам књига је 22.10. 2013. г. са наставницом Мирјаном Марковић посетило 18 

ученика седмог и осмог разреда (чланови Ђачког парламента и новинарске 

секције).  

 Крајем октобра и почетком новембра ученици  2., 3. и 4. разреда  реализовали су 

посету Вуковом и Доситејевом музеју, зоолошком врту и Саборној цркви. 

 Ученици другог разреда су 29. октобра посетили Вуков и Доситејев музеју и 

Саборну цркву. 

 Ученици трећег разреда и 4/3. су 30. октобра посетили Вуков и Доситејев музеју 

и Саборну цркву. 

 Након подробне анализе и вредновања школских листова и часописа који су 

приспели на конкурс жири је 31. октобра 2013. донео одлуку да Кораци» добију 

3. награду на Конкурсу Друштва за српски језик и књижевност Србије за 

најбоље основношколске и средњошколске листове и часописе у школској 

2012/2013. години. Проф. др Бошко Сувајџић, председник Друштва за српски 

језик и књижевност Србије, уручио је наставници Снежани Костић Хавари 

награду на Републичком зимском семинару на Филолошком факултету, а додели 

су присуствовале и Мирјана Марковић и Наташа Станојковић. 
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НОВЕМБАР 

 

 У емисији Жикина шареница, која је емитована 02. новембра, на РТС-у 

учествовале су ученице Ива Тулимировић, Ива Петковић, Александра 

Спасеновић и професорка Снежана Марковић поводом награда на конкурсу у 

Москви, а гости емисије били су ученици шестог, седмог и осмог разреда школе 

„Иван Горан Ковачић˝. 

 Ученици 8/2 и 6/1 су са наставницом Мирјаном Марковић у Звездара театру 08. 

новембра гледали представу „Добродошли у Србију“. 

 Ученици четвртог разреда су 12. новембра одгледали позоришну представу 

„Капетан Џон Пиплфокс“ у Дечијем културном центру. 

 12. новембра је организован свечани пријем ученика првог разреда у школску 

библиотеку. Занимљиву приредбу је уприличила учитељица Зорица Сандић са 

својим (2/2 одељењем). 

 Ученици првог разреда су на почетку школске године и средином децембра 

боравили по један час у школској библиотеци. Том приликом су упознати зашто 

је важно да читају и која је процедура позајмљивања књига из библиотеке. На 

дечију знатижељу одговарали су учитељи и библиотекар школе. 

 Посетили смо и позориште Бошко Буха и одгледали представу „Мачак у 

чизмама“. 

 Посета „Сајму науке“ - ученика од шестог до осмог разреда које су повеле проф. 

физике Наташа Табаковић и психолог школе Наташа Јовановић. 

 На едукативној радионици – Архитекта малог формата, у музеју града Београда, 

вођени су ученици петог разреда. Ученике је припремила и водила на радионицу 

Н. Стефановић. 

 Позната списатељица Јасминка Петровић била нам је гошћа 22. новембра. У 

школској библиотеци одржана је промоција њених књига. 

 У нашој школи је одржана презентација Рачунарске гимназије у оквиру 

професионалне оријентације – учествовао Небојша Дабић. 

 На екипно такмичење ученика трећег разреда „Заштита од пожара“, које је 

одржано 22. новембра, на општинско нивоу, освојили смо 2. место. 

 26. новембра у Дечјем културном центру ученици млађег узраста, гледали су 

дечју представу под називом „Иза дуге“. 

 У склопу школске лектире ученици шестог разреда су обрађивали у новембру 

роман „Ово је најстрашнији дан у мом животу“. Зато смо позвали ауторку овог 

деци веома интересантног романа Јасминку Петровић. Она им је на веома 

инспиративан начин говорила о овом делу. После је одговарала на бројна 

питања ученика која су претходно прочитали дело. Књижевним сусретом су 

била веома задовољна деца као и сама Јасминка Петровић. 

 У сарадњи са Уницефом у новембру и децембару, организовали смо продају 

Новогодишњих честитки. 
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ДЕЦЕМБАР 

 

 Ученици другог разреда наступали су у КЦ „Вук Караџић“, нашу школу су 

представили са Шопским колом. 

 У свечаној сали наше школе, 12. децембра одржана јепредстава „Здрава храна“ 

за ученике од 1.-4. разреда. У оквиру теме Здрава храна, родитељ предавач 

упознао је наставнике разредне наставе са значењем појма генетски 

модификована храна и последицама ГМО хране на здравље људи. 

 Предвиђена тема Бити здрав, реализована је и кроз предавање родитеља о личној 

хигијени и болести прљавих руку, у другом разреду. 

 У четвртом разреду родитељ предавач одржао је занимљиво предавање о 

људском телу након ког је уследе квиз знања.  

 Руски хор, 21 децембра, је наступио у Галерији Прогрес на отварању Фестивала 

руско-српске културе „Новогодишњи базар“ интерпретацијом руске и српске 

песме.  

 Ученици првог разреда су са својим учитељицама припремили Новогодишњу 

приредба. Приредба је одржана 24. децембра у свечаној сали. 

 Ученици другог разреда су 25. децембра организовали „Игре без граница“. 

 А ученици трећег разреда су 25. децембра, одиграли представу за родитеље под 

називом „Потрага за Деда Мразом“. 

 Новогодишњи базар у припреми ученика нижих разреда организован је у 26. 

децембра у холу наше школе. 

 

ЈАНУАР 

 

 На школску славу Светог Саву, одржана је приредба ученика нижих разреда на 

којој су књигом награђена одељења од I–IV. На свечаној академији су награђени 

по један ученик, по избору одељења, од V–VIII, и запослени који су се својим 

радом и постигнутим резултатима посебно истакли. У холу школе је постављена 

изложба ликовних радова ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
Летопис  за школску 2013/2014. годину 

                           

14 
 

Прославу Светог Саве под називом „Слово о спасоносној речи“ режирала је 

наставница српског језика Наташа Станојковић, а школски лист уредила је (23. 

број) наставница српског језика Мирјана Марковић. Приредбу за ученике нижих 

разреда реализовале су учитељице четвртог разреда Јелена Нешић, Сузана 

Тубић и Слађана Чобановић, за уређење сцене и изложбе је била задужена 

наставница ликовне културе Верица Ђурђевић, хором је руководила наставница 

Светлана Коркановић, а за целокупну организацију је био задужен наставник 

верске наставе Зоран Чучковић. 

 31. јануара  за ученике старијих разреда и родитеље, МУП је одржао предавање 

о превенцији употребе психоактивних супстанци. 

 

ФЕБРУАР 

 

 Ученици нижих разреда 13. фебруара посетили су УК „Вук Караџић“ и 

одгледали представу „Пепељуга“. 

 У библиотеци наше школе 19. фебруара организована је продајна изложба 

издавачке куће „Лагуна“. 

 Ученици наше школе посетили су 20. фебрзара Свратиште у пратњи проф. 

руског језика Снежане Марковић. 

 21. фебруара у школској библиотеци је одржано школско такмичење млађих 

рецитатора, резултат је следећи:  

1. Александар Лелић I3 

2. Никола Стокановић IV2 

3. Тијана Лукић II2 

Старији узраст: 

1. Никола Максимовић V3 

2. Ива Петковић VII3 

3. Aнђела Живковић VII1 

 24.02.2014. општинско такмичење „Безбедно у саобраћају“ 2. Место 

 28.2.2014. Национални дан књиге 

 Ученици библиотечке секције су организовали изложбу у библиотеци. Грчки 

митови, тема коју су ови ученици обрађивали током школске године, им је 

послужила да направе занимљив колорит слика и текстова из ове области. 

 

МАРТ 

 

 15.03.2014. ученици 5.разреда посетили су Позориште на Теразијама у пратњи 

наставнице Ружице Рајковић и одгледали представу „Чаробно путовање“. 

 Прослава Дана школе (приредба, издање „Корака“, изложба ликовних радова, 

спортска такмичења, квиз знања...). 

 19.03.2014. Спортски дан за ученике 1-4 разреда. 

 19.03.2014. проф. руског језика, Снежана Марковић посетила је са ученицима 7. 

разреда Волонтерски сервис Звездара. 

 Изложба најбољих литерарних радова на тему поводом Дана школе; 
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 У оквиру прославе дана школе 19.3.2014. ученици трећег разреда који су 

освојили друго место на такмичењу „Безбедност у саобраћају“ са учитељицом 

Свјетланом Ненадић организовали су квиз о познавању саобраћаја за ученике 

другог разреда.  

 

 

 

 

 

 

 

 19.3.2014. Спортски дан за ученике од 1.-4.разреда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.3.2014. Смотра талената ученика млађих разреда. 
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 Јубилеј 61 школска година ОШ „Иван Горан Ковачић“ свечано је обележен 

21.03.2014. г. завршном академијом „Слово о језику“ у камерној сали у 14 сати. 

Наставница Наташа Станојковић направила је сценарио и режирала свечану 

академију поводом Дана школе. У програму су учествовали најталентованији 

ученици школе из разних области, а посебности програма допринела је и 

представа „Покондирена тикв(иц)а“ драмске групе ученика 7. разреда 

„Тиквице“. Стручно веће наставника српског језика расписало је литерарни 

конкурс поводом Дана школе за ученике старијих разреда. Лука Колашинац, 8/1 

освојио је 1. место, Ана Радојичић, 8/3 2. место и Невена Стојић, 8/1 3. место. 

Аутори најбољих радова награђени су књигом. Наставнице Снежана Костић 

Хавари и Наташа Станојковић су на првом спрату направиле изложбу најбољих 

литерарних радова приспелих на конкурс. 

 31.03.2014. ученици 4. разреда посетили су Београдску филхармонију. 

 

 

АПРИЛ 

 

 1.04.2014. маскенбал за ученике 1-4 разреда у школском дворишту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.04.2014. посета Пан Театру- фестивал кратких драмских форми. 

 8.04.2014. посета Руском Дому са ученицима 5. разреда. 

 11.04.2014. ученици 2. разреда гледали представу „Аладинова чаробна лампа“ у 

позоришту Бошко Буха. 

 16.04.2014. ученици 3. разреда гледали представу „Киша“ у позоришту Бошко 

Буха. 

 Изложба ученичких радова поводом Ускрса – „Најлепше осликано јаје“; 
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 У оквиру Програма здравственог васпитања и превенције на тему Брига о телу, 

модератор Аница Бабић је у нашој школи, 28.04.2014. године одржала 

едукативно предавање ученицама шестог разреда. 

 19.04. колективно крштење наших ученика у малој цркви Светог Саве, 

организовано од стране Архијепоскипије београдско – карловачке и 

вероучитеља Чучковић Зорана. 

 28.4.2014. Од 13-14 h, у библиотеци је Аница Реабац одржала предавање за 

ученике шестог разреда у сарадњи са педагогом школе. 

Теме: Здрав осмех у четири корака, Репродуктивни органи жене, Бубуљице и 

како их се решити. 

 28.4.2014.(други час после подне), одржана је радионица, Читај,обогати себе! 

 Ученици библиотечке секције су представили трилогију; Косингас (ред змаја), 

Косингас (бездањ), Косингас (смртовање) Александра Тешића. Ове књиге су 

ученици који су посетили Сајам књига у октобру одабрали са жељом да их 

прочитају, а затим представе вршњацима. Ученици библиотечке секције су 

представили и омиљене ликове из Грчке митологије о којима су током године 

истраживачком методом учили и сазнавали. На крају часа су препоручили и 

књиге које су прочитали, а веома су им се допале. Поред IV/1 одељења, гости су 

нам били, директор школе Миомир Драгаш, психолог Наташа Јовановић и 

учитељице Јелана Нешић и Маријана Ђенадић.  

 

МАЈ 

 

 14.05.2014. ученици 1-4.разреда посетили су УК „Вук Караџић“ у којој су 

одгледали представу „Чаробно кресиво“. 

 14.05.2014. ученици 6. разреда, у пратњи проф. српског језика Мирјане 

Марковић, гледали су представу „Арсеник и старе чипке“ у УК „Вук Караџић“.  

 Хуманитарна акција прикупљања помоћи угроженим у поплави 

 24. мај на Конкурс: "Мој завичај" у категорији Филмско стваралаштво наш 

другар Данило Даниловић, 5/2, освојио је прву награду. Вероучитељ Зоран 

Чучковић је добио специјалну захвалницу за очување наше традиције. 

 Крајем месеца одржана је презентација школе за родитеље будућих првака. 

 

 

ЈУН 

 

 02.-07.06.2014. Ивана Игњатовић 5/1 и Данило Даниловић 5/2, у пратњи проф. 

руског језика Снежане Марковић отпутовали су у Москву као представници 

Србије у финалном такмичењу у оквиру Међународног дечијег конкурса „Жива 

класика“. 

 6.06.2014. јавни час за родитеље „Имам нешто важно да ти кажем“, научили смо 

у трећем разреду 

 10.06.2104. приредба ученика 4. 1 

 10.06.2014. ученици наше школе гледали монодраму „О, какав диван дан“. 
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 У школском листу описане су посете школи поводом прославе јубилеја 60. 

година рада школе. 

 11. јуна смо посетили и Ботаничку башту. 

 12.06.2014. приредба ученика 4. 3 

 Тема „Врлина долина“- други разред 12.6.2014 

 У јуну је изашао и 24. број „Корака“ који је уређивала Мирјана Марковић. 

 Дан руског језика – културни програм и полагање цвећа на споменик Пушкину; 

такмичење у Руском дому. 

 

 

 

МАТУРАНТИ 

 

Овако размишљају и пишу осмаци: 

 Врата ове школе ће се затворити, али се зато многа друга отварају.  

 Младост и снага ће нас одвести где год желимо. 

 Док пролазим кроз школу и гледам учионице и другове, желим да време стане и 

да заувек останем овде где сам најбезбрижнија.  

 Расли смо, напуштали свет бајки и откривали чудесни свет књига и мудрих 

мисли великих писаца. 

 Свако од нас ће ићи својим путем пратећи знакове поред пута, који воде даље у 

будућност. 

 Хвала свима који су нас бодрили да се боримо за свој успех и постанемо бољи 

људи. 

 

Хвала наставницима што су се више борили за нас него ми сами. 

 
Списак ученика 8/1 

1. Вујић Немања 

2. Живановић Сандра 

3. Захаријев Викторија 

4. Јевтић Милош 

5. Колашинац Лука 

6. Лилић Вељко 

7. Мановић Соња 

8. Милићевић Дуња 

9. Милошевић Катарина 

10. Панић Петар 

11. Пејчов Ана 

12. Петровић Милица 

13. Пинкуљ Теодора 

14. Пипер Василија 

15. Радић Митар 

16. Рогуља Александра 

17. Рудаковић Стефана 

18. Стојановски Маша 

19. Стојић Невена 

20. Ћеловић Бојана 

21. Црњански Јован 

 

Учитељица:  

Негица Tасески 

Одељењски старешина:  

Јелена Поповић 

Списак ученика 8/2 

1. Антић Алекса  

2. Басташић Петра  

3. Видић Адриана  

4. Роман Волф  

5. Ђурић Ђорђе  

6. Јевтић Милица  

7. Јовановић Милош  

8. Јусовић Јасмин  

9. Марјановић Мирко  

10. Мијатовић Теодора  

11. Милановић Милица  

12. Никола Милош  

13. Милутиновић Ива  

14. Повреновић Никола  

15. Полак Хана  

16. Радосвљевић Урош  

17. Ружић Славомир  

18. Смиљанић Љубица  

19. Хејтманек Анђела  

20. Ћурчић Софија  

21. Ђорђевић Санела  

 

Учитељица:  

Сузана Тубић 

Одељењски старешина:  

Наташа Табаковић 

Списак ученика 8/3 

1. Аврамовић Јована 

2. Алексић Оливер 
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3. Бећири Зафир 

4. Благојевић Марија 

5. Дробњак Андрија 

6. Ђуровић Петар 

7. Корићанац Јелена 

8. Лазовић Милица 

9. Линдо Сара 

10.Милановић Александар 

11. Поповић Никола 

12. Поповић Димитрије 

13. Првуловић Ина 

14. Раднић Вера 

15. Радојичић Ана 

16. Станковић Кристина 

17. Суботић Лидија 

18. Тасић Никола 

19. Трпковић Ања 

20. Филипчев Милица 

21. Цокић Алекса 

 

Учитељица:  

Слађана Чобановић 

Одељењски старешина:  

Снежана Костић Хавари 

 

 

ОНИ СУ НАМ ПРЕДАВАЛИ 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

Мирјана Марковић и Снежана Костић Хавари, српски језик; Катарина Цекић и Мирјана 

Ћорилић, енглески језик; Верица Ђурђевић, ликовну културу; Светлана коркановић, 

музичку култуту; Јоца Стојков, историју; Јелена Поповић, географију; Наташа 

Табаковић, физику; Ирена Деспотовић, математику; Нина Радованац, математику и 

информатику; Снежана Илијев, биологију; Биљана Тадић, хемију; Невенка Стефановић, 

Михаило Милинчић и Небојша Дабић, техничко образовање; Мирјана Тришић, 

физичко васпитање; Борјанка Живковић и Драгана Бајчета, руски језик и грађанско 

васпитање; Зоран Чучковић, верску наставу; Наташа Јовановић, псилог; Ракина 

Грујичић и Кристина Булатовић, педагози и Миомир Драгаш, директор школе. 
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ТАКМИЧЕЊА 

 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

 

М
У

З
И

Ч
К

А
 К

У
Л

Т
У

Р
А

 

Нађа  Поточник  1.место 1.место   

Новак  Стокановић 1.место 1.место   

Немања  Стокановић 1.место 2.место   

Ивона  Лалатовић 1.место 3.место   

Александра  Рогуља 1.место    

Дует: Вања  Буквић 24 и 

Љубица Булатовић,  23 
2.место    

Дует: Вељко Ђуричић и  

Милица Миљковић 52 
2.место    

Милица Антић,  52 2.место           

Вељко Ђуричић,  52 2.место    

Ивана Сандић,   63 2. место                             

Владислава Рогуља,  61 3.место    

Група певача – млађих разреда 

Аница Шобот,  13 1.место 2.место   

Јана Живковић  13 1.место 2.место   

Лана Миловановић  13 1.место 2.место   

Нађа Поточник  22 1.место 2.место   

Милош Шишовић 22 1.место 2.место   

Немања Стокановић  22 1.место 2.место   

Новак Стокановић  22 1.место 2.место   

Теодора Ђурић 22 1.место 2.место   

Софија Савић  22 1.место 2.место   

Вања Буквић  22 1.место 2.место   

Е
Н

Г
. 

Ј
Е

З
И

К
 Невена Стојић 2. место пласман   

Стефана Рудаковић 3. место 3. место пласман  

 

С
Р

П
С

К
И

  
Ј
Е

З
И

К
 

 

Ива Тулимировић, 7/2 
није 

приступила 
/ / 

К
њ

и
ж

ев
н

а 
о
л
и

м
п

и
ја

д
а 

Катарина Андрић, 7/2 учешће / / 

Василије Глоговац, 7/1 2. место учешће / 

Алекса Антић, 8/2 (директан 

пласман на Општинско) 
3. место 2.место учешће 

Теодора Мијатовић, 8/2 учешће / / 

Милица Филипчев, 8/3 учешће / / 

Ана Радојичић, 8/3 учешће / / 

Дуња Милићев, 8/1  

директан 

пласман на 

Градско 

учешће / 

Вељко Ђуричић 5-2 2.место учешће / 

Је
з

и
к
 

и
 

је
з

и
ч

к
а 

к
у

л
ту р
а 

Наталија Стојановић 5-2 учешће / / 
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Милица Антић 5-2 учешће / / 

Алекса Стојанов 5-1 учешће / / 

Катарина Вуковић 5-1 2.место учешће / 

Вања Шевић 6-3 3.место учешће / 

Милица Самарџија 6-1 3.место учешће / 

Милица Пап 6-2 учешће / / 

Владислава Рогуља 6-1 учешће / / 

Матеја Стојановић 6-1 учешће / / 

Ива Тулимировић 7-2 учешће / / 

Наталија Генић 7-2 3.место 2.место / 

Ружица Тошић 7-3 учешће / / 

Ана Стевановић 7-2 учешће / / 

Адриана Видић 8-2 учешће / / 

Петра Басташић 8-2 2.место учешће / 

Димитрије Поповић 8-3 учешће / / 

Невена Стојић 8-1 учешће / / 

Никола Максимовић 5-3 учешће / / 

Р
ец

и
та

то

р
и

 Ива Петковић 7-3 учешће / / 

Ана Радојичић, 8/3 3.место / / 

Ђ
ач

к
и

 

п
ес

н
и

ч
к
и

 

су
ср

ет

и
 

Драмска група ученика 7. 

разреда „Тиквице“ 
3.место / / 

Ф
ес

ти
в
ал

 к
р
ат

к
и

х
 

д
р
ам

ск
и

х
 ф

о
р
м

и
 

 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј
А

 

Вељко Ђуричић 5-2 3.место    

Војислав Адамовић 5-2 2.место    

Милица Миљковић 5-2 2.место 3.место   

Софија Милићевић 5-3 
није 

приступила 
   

Марта Радовановић 7-3 учешће    

Александра Спасеновић 7-3 учешће    

Катарина Андрић 7-2 2.место 3.место   

Наталија Генић 7-2 3.место    

 

Ф
И

З
И

К
А

 ИВА ТУЛИМИРОВИЋ 1.МЕСТО 1.место 3.место  

ИГОР ПАВЛОВИЋ 1.MEСТО 1.место  3.место  
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

АДРИАНА ВИДИЋ 2..МЕСТО похвала   

МИЛИЦА ПАП 2.МЕСТО учешће   

ПЕТАР ПАП 2.МЕСТО    

НИКОЛА МИЛОШ 3.МЕСТО учешће   

ДИМИТРИЈЕ ПОПОВИЋ 3.МЕСТО учешће   

НАТАЛИЈА ГЕНИЋ ПОХВАЛА    

 

Х
Е

М
И

Ј
А

 

Андрић Катарина       7-2 1.место    

Маринковић Горана  7-2 2.место    

Ристић Марија            7-1 3.место    

Јовановић Марко      7-1 учешће / /  

Видић Адриана          8-2 3.место / /  

Милош Никола           8-2 учешће / /  

 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
А

 

Наталија Генић 72 1. место 3. место   

Милица Милановић  82 3.место    

Алекса Антић 82 3.место    

Исидора Башић 73 учешће    

Ана Миловановић учешће    

Хана Полак 82 учешће    

 

И
С

Т
О

Р

И
Ј
А

 

 

Наталија Генић 7-2 2.место    

Алекса Антић 8-2 3.место    

  

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

 

1. Игор Павловић 63 3. место 1. место 3. место  

2. Страхиња Дардић 63 Учешће    

3. Вања Шевић 63 Учешће    

4. Петар Пап 62 Учешће    

5. Никола Чогурић 62 Учешће    

6. Машан Вучинић 61 Учешће    

7. Лола Брчин 61 Учешће    

8. Адриана Видић 82 Учешће Учешће   

9. Теодора Мијатовић 82 Учешће    

10. Димитрије Поповић 83 3. место Учешће   

11. Вујновић Лука 4 1 05    

      12. Рајић Софија 41 40    

13. Перовић Исидора 41 60    

14. Милошевић Матија 42 0    

15. Паспаљ Никола 42 15    

16. Митровић Богдан 42     

17. Бајић Никола 42 100 (прво место) (друго место)   

18. Симић Реља 42 40    

19. Томић Петар 43 20    

20. Штиглић Реља 43 60    
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

21. Планиншек Богдан 43 20    

22. Булић Лука 43 20    

      23.Булатовић Љубица 23   1.место  

      24.Мијаковац Лука 23   2.место  

      25.Маринковић Игњат 21   3.место  

 

 

Е
К

И
П

Н
А

 Т
А

К
М

И
Ч

Р
Њ

А
 

Кошарка 10.2.2014. 

девојчице V и VI разред 

Дробњак Ива 61 Прво место    

Миљевић Николина 61 Прво место    

Рогуља Владислава 61 Прво место    

Лазаревић Марија 62 Прво место    

Вујовић Марија 62 Прво место    

Милош Мила 62 Прво место    

Сандић Ивана 63 Прво место    

Фишер Теодора 63 Прво место    

Пап Милица 62 Прво место    

Ивановић Магдалена 62 Прво место    

Кошарка 4.2.2014. 

девојчице VII  и VIII 

Петровић Милица  VIII/1 Друго место    

Ћеловић Бојана   VIII/1 Друго место    

Пипер Василија    VIII/1 Друго место    

Мановић Соња     VIII/1 Друго место    

Јевтић Милица     VIII/2 Друго место    

Мишковић Сања   VII/1 Друго место    

Полак Хана            VIII/2 Друго место    

Мијатовић Теодора  VIII/2 Друго место    

Станковић Кристина VIII/3 Друго место    

Милатовић Анђела   VII/1 Друго место    

Рукомет 02.10.2013. 

дечаци VI разред 

Божић Марко 61 Треће место    

Богдановић Марко 61 Треће место    

Рајевић Петар 61 Треће место    

Милошевић Никола 61 Треће место    

Пап Петар 62 Треће место    

Матовић Вук 62 Треће место    

Шобот Коста 62 Треће место    

Ђурић Марко 62 Треће место    

Дабетић Лука 63 Треће место    

Дардић Страхиња 63 Треће место    

Рукомет 03.10.2013. 

девојчице V и VI разред 

Рогуља Владислава VI/1 Треће место    
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Стојанов Хелена       VI/1 Треће место    

Миљевић Николина  VI/1 Треће место    

Пап Милица               VI/2 Треће место    

Ивановић МагдаленаVI/2 Треће место    

Лазаревић Марија      VI/3 Треће место    

Раковић Марија          VI/3 Треће место    

појединачно: 30. новембра 2013. 

Вујновић Лука 4/1 Прво место    

Савић дамјан 4/2 Друго место    

Нешић Марко 3/3 Друго место    

Нешић Уна 1/3 Друго место    

Славковић Тија 1/4 Друго место    

Ћурчић Борис 3/3 Треће место    

 Штиглић Марија 1/4 Треће место    

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАДЕ 

 

Са поносом истичемо да је наша школа у овој школској години добила веома 

значајну награду. Након подробне анализе и вредновања школских листова и часописа 

који су приспели на конкурс жири је 31. октобра 2013. донео одлуку да Кораци» добију 

3. награду на Конкурсу Друштва за српски језик и књижевност Србије за најбоље 

основношколске и средњошколске листове и часописе у школској 2012/2013. години. 

Проф. др Бошко Сувајџић, председник Друштва за српски језик и књижевност Србије, 

уручио је наставници Снежани Костић Хавари награду на Републичком зимском 

семинару на Филолошком факултету, а додели су присуствовале и Мирјана Марковић и 

Наташа Станојковић. Њу смо схватили као круну нашег рада и настојања да пружимо 

свој максимум. Да увек налазимо начина да будемо оргинални и за мрвицу бољи него у 

претходној години.  
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

(преузето из Изгештај о раду щкпле за щколску 2013/14. 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 2014/15. годину, имајући 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 умења 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 ученичког професионалног развоја. 

 

 

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, са циљем што успешнијег 

заједничког деловања на развоју свих потенцијалних могућности ученика и 

отклањања сметњи у развоју ученика, 

 увођење предавања у циљу информисањ2а ученика о историји, обичајима и 

традицији српског народа кроз векове, 

 рад на инклузији: 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 пружити стручну подршку појединим ученицима школе; 
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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, 

 давање подршке раду 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. 

 

Такођекада 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 продитељима у циљу пружања подршке 

ученицима, 

 ојачати 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 подручије коришћења расположивих материјално техничких ресурса и 

наставних средстава, 

 јасно дефинисати глобални и оперативни план и програм стручног усавршавања 

са прецизно одређеним циљевима и приоритетима, 
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 омогућити чешће и 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, што ће допринети пријатнијем боравку у школи, 

 опремити школу функционалнијим и савременијим намештајем, наставним 

средствима и опремом, 

 уредити простор за пријем родитеља и дружење ђака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  http://www.skolaigk.edu.rs/ 

                e-mail: direktorigk@sbb.rs 

                     e-mail: skolaivangoran@sbb.rs 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

31. септембар 2014. године  

 

 Летопис саставили Душан Симовић, професро разредне наставе у продуженом 

боравку и Зоран Чучковић настаник верске наставе. 

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

приликом се захваљујемо свима чије текстове смо користили. 

http://www.skolaigk.edu.rs/
mailto:direktorigk@sbb.rs

