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Организација образовно-васпитног рада школе

Бројно стање ученика и одељења
На почетку школске 2016/17.године ОШ ,,Браћа Миленковић“ у Шишави имала је 149
ученика, који су распоређени у 11 одељења.
Број ученика у школи
Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Укупно

20

130

Мат.школа

9

15

12

11

Средор

2

2

1

2

5

Липовица

1

3

2

2

8

Скрапеж

-

-

-

2

2

Укупно у
школи

12

20

15

17

20

19

20

19

20

24

20

147

Број одељења у школи
Од.Раз.

I

II

III

IV

I-IV

Мат.школа 1

1

1

1

4

Средор

1

Липовица

1

Скрапеж

1

Укупно у
школи

1

1

1

1

V

7

3

VI

VII

VIII

V- Укупно
VIII

1

1

1

1

4

8

1

1

1

1

4
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Руководство
Ред.бр.

Име и презиме

1.

Владислав
Горуновић

Стручна
спрема
Професор
разредне
наставе

Проценат

Лиценца

100%

Да

Стручна
спрема
Педагог
Библиотекар

Проценат

Лиценца

50%
50%

Да
Да

Стручни сарадници
Ред.бр.

Име и презиме

1.
2.

Маја Јовић
Слађана Јовић

Административни радници
Ред.бр.
1.
2.

Име и презиме
Биљана Нисић
Гордана
Димитријевић

Стручна спрема
Дипл.правник
Дипл.економиста

Проценат Лиценца
50%
Да
50%

Разредна настава
Ред.бр. Име и презиме

Руководилац (члан)

Место

1.

Татјана Каруовић

Шишава

2.

Љубиша Станковић

Шишава

3.

Винка Михајловић

Тим засамовредновање
Руководилац стручног
актива за развојно
планирање
4

Шишава

Руководилац одељенских
већа разредне наставе
4.

Ивана Цветковић

Тим за заштиту
деце/ученика од насиља
Тим за стручно
усавршавање
Члан стручног актива за
развој школског програма

Шишава

5.

Наташа Цекић

Средор

6.

Миодраг Ђелић

Липовица

7.

Милица Цветковић

Скрапеж

Предметна настава
Ред.бр.

Име и презиме

Предмет

1.

Ивана Тодоровић

Српски језик

2.

Верица Стојановић

Енглески језик

3.

Слађана Јовић

Енглески језик

5

Руководилац
(члан)
Члан стручног
актива за развој
школског
програма
Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља
Стручно веће
друштвених наука
Координатор тима
за самовредновање
Руководилац
стручног већа
друштвених наука
Члан стручног
актива за развојно
планирање,за
развој школског
програма,
Члан тима за
инклузивно
образовање

4.

Новица Станковић

Руски језик

5.

Љиљана Стаменковић

Руски језик

6.
7.
8.

Небојша Митровић
Владица Недељковић
Анђица Анђелковић

Ликовна култура
Ликовна култура
Музичка култура

9.
10.
11.

Јадранка Стаменковић
Радиша Јовић
Александар Јовановић

Географија
Географија
Историја

12.

Љубиша Петровић

Физика, Хемија

13.

Константин Миладиновић

Математика

14.

Весна Митић

Биологија

15.
16.

Гордана Лепојевић
Лилјана Светозаревић

17.

Жарко Ђокић

Физичка култура
Техничко и
информатичко
образовање
Вероучитељ

Члан тима за
професионалну
орјентацију
Стручно веће
друштвених наука
Стручно веће
друштвених наука

Стручно веће
друштвених наука
Стручно веће
природних наука
Стручно веће
природних наука
Стручно веће
природних наука

Помоћно особље
Ред.бр.

Име и презиме

1.
2.
3.

Словка Стојиљковић
Бисерка Веселиновић
Малина Јанковић

Степен
стручне
спреме
I
IV
III

4.
5.
6.
7.

Александра Митић
Снежана Здравковић
Наташа Светозаревић
Новица Стојиљковић

I
IV
I
III
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Занимање

Проценат
ангажовања

Помоћни радник
Помоћни радник
Сервирка
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник

100%
100%
35%
65%
50%
50%
50%
100%

Преглед стручних, управних, руковoдећих и саветодавних органа школе
Стручни органи школе су:
- Наставничко веће
- Стручно веће природних наука
- Стручно веће друштвених наука
- Одељењска већа
- Школски педагог
- Школски библиотекар
- Стручни тим за вредновање и самовредновање квалитета рада школе

- Стручни тим за заштиту деце/ученика од насиља у образовно-васпитним установама
- Стручни тим за професионалну оријентацију
Орган управљања школом:Школски одбор
Орган руковођења школом:Директор школе
Саветодавни орган школе:Савет родитеља

Кадровске и техничке промене
Ове школске године окречене су све унутрашње просторије школе.

7

СЕПТЕМБАР
29.08.2016.год. - одржана је седница Наставничког већа, на којој је усвојен Годишњи план
рада за школску 2015/2016. годину као и извештај о раду школе.
08.09.2016.год. - одржана је седница Школског одбора на којој је усвојен Извештај о раду
школе као и извештај о раду директора школе.

ОКТОБАР
Поводом Дечје недеље, на тему "Нећу да бригам, хоћу да се играм", одржане у
периоду од 3. до 7. октобра, ученици наше школе су учествовали у низ активности.
Дечија недеља је отворена хуманитарном акцијом "Чеп за хендикеп" која
подразумева сакупљање пластичних чепова за рециклажу од чијих ће средстава деци са
хендикепом бити купљена разна ортопедска помагала.

8

Затим је одржан Фер-плеј турнир на којем су финалну утакмицу одиграли ученици
7. и 8. разреда.

У исто време, одржана је радионица поводом отварања Дечије недеље у оквиру
које су ученици нижих разреда цртали по дворишту школе на тему " Свет који нас
окружује".

9

Наредног дана одржана је седница Ученичког парламента на којој су ученици 7. и 8.
разреда дискутовали на тему " Превенција зависности од интернета, видео игара и
коцкања".

Потом је одржана радионица "Нећу да бригам, хоћу да се играм", на којој су
ученици заједно са својим родитељима осликавали хамере.
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Сутрадан је одржана радионица за израду играчака које смо поклонити деци
градског вртића у издвојеном одељењу у Доњој Ломници.

Последњи дан Дечије недеље протекао је у обележавању Дана школе. Дан школе
обележен је 07. октобра 2016. године. Прослава је почела приредбом ученика наше школе
коју је припремила наставница српског језика у сарадњи са наставницама музичке и
физичке културе. Ученици су кроз глуму, игру, певање и изражајно рецитовање приказали
своје таленте.
Организован је и свечани пријем првака у Дечији савез.
Након богатог програма уследио је свечани ручак на коме су присуствовале званице
локалне самоуправе као и директори других школа.
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05.10.2016.год. – Службеници полиције су посетили нашу школу и одржали предавање на
тему болести зависности.
27.10.2016. – Нашу школу су посетили представници Црвеног крста и одржали две
радионице на тему борбе против трговине људима под називом: " Не дозволи да те
преваре и искористе - информиши себе и друге". Тим поводом су одржане две радионице
и то једна са ученицима петог и шестог разреда и друга са ученицима седмог и осмог.
Ученици су показали велику заинтересованост за ову тему и били су веома добри
сарадници. Занимљиво је да су и након одржаних радионица имали доста питања што је
веома изненадило и обрадовало предаваче ове организације. Радионицама је
присуствовало 80 ученика.
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НОВЕМБАР
9.11.2016. – педагог и библиотекар школе су ученицима осмог разреда одржале радионицу
професионалне орјентације под називом „ Учење није баук“

.

18.11.2016. –У нашој школи је одржан семинар под називом „ Мултифункционална
школа- креирање и примена додатних програма образовно-васпитног рада „

13

21.11.2016. смо били вредни и уз помоћ наших ђака сређивали ходник школе кроз
активности баштованства и креативне радионице.
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ДЕЦЕМБАР
Поводом обележавања 1.децембра, Дана борбе против сиде, библиотекар школе
одржала је радионицe са ученицима 7. и 8. разреда на тему - Ризици и начини превенције у
борби против ХИВ-а...

21.12.2016. – одржана је Новогодишња радионица за ученике нижих разреда и њихових
родитеља.

15

23.11.2016. - Чланови Ученичког парламента на данашњем састанку дошли су на идеју да
израде пано за хол школе

16

27.11.2016. – 30.12.2016. - Урадили смо радионице на тему новогодишњих празника.

17

ЈАНУАР
27.01.2017. год. – на ред је дошла и Светосавска приредба.

18

ФЕБРУАР
27.02.2017. –Представници невладине организације „СОС „ одржали су радионицу
ученицима 8.разреда.

28.02.2017. – Учитељица другог разреда Татјана Карувић одржала је својим
колегама презентацију пројекта Подржимо нашу децу – Весела столица, за који је прошла
обуку.

19

МАРТ
6.03.2017. – У сусрет Дану жена одржане су разне радионице како за ученике и њихове
родитеље тако и за стручне сараднике школе уз помоћ ученика виших разреда.

20

21

08.03.2017. – Затим је на ред дошао и Дан жена и прикладна приредба наших вредних
ђака.

АПРИЛ
7. и 8.04.2017. год. – ученици осмог разреда су имали пробно полагање мале матуре.

22

12.04.2017. – одржана је радионица за ученике од првог до седмог разреда и њихове
родитење под називом Ускршње радости
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Затим смо 22.04.2017.год. обележили Дан планете Земље.

А потом и радионицу о здравом животу

22.04.2017.год. у ОШ"Вук Караџић" у Тегошници одржано је Општинско такмичење из
ТИО "Шта знаш о саобраћају". Наши ученици постигли су следеће резултате и пласирали
се за даљи пролаз на Окружно такмичење:
I место-Ђорђе Јовић, 8.разред и III место-Лука Митић, 5.разред и Вукашин Димитријевић,
7.разред.

24

26.04.2017. – гостовали су нам наставници и ученици средње Техничке школе из
Власотинца који су ученицима осмог разреда одржали јавни час о занимању
архитектонског техничара.

27.04.2017. – неколико наших ученица осмог разреда гостовало је „Дану девојчица“ у
Техничкој школи у Власотинцу а том приликом обишле су и немачку фирму Грунер у
Власотинцу.

25

МАЈ
Поред одличних резултата постигнутих на такмичењу из техничког образовања и
пласмана нашег ученика Крстић Јована на републичко такмичење, ту су и школске
радионице осталих ученика успешно спроведене под надзором наше наставнице
техничког образовања Лилјане Светозаревић.

26

Ученик 8.разреда Алекса Јовановић - 3.место на окружном такмичењу из биологије у
Лесковцу.

Такође, ученик осмог разреда Марко Стојиљковић је заједно са својим наставником
историје Јовановић Александром учествовао на републичком такмичењу из историје
одржаном у Крупњу.
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11.05.2017. - Ученици 7.разреда су обележили Дан писања писама. Тим поводом израдили
су пано писући писма замишљеним особама. У пријатном расположењу протекло је
њихово ангажовање око ове, помало, заборављене технике. Њихов мали допринос у
великој ери mail-ова и sms-oвa биће само једна кап за спас од заборава исписивања редова
који се не бришу.

Један дан у мају посветили смо Дану каријере у оквиру професионалне орјентације. Том
приликом су ученици осмог разреда обавили интервјуе са директором школе, стручним
сарадницама, шефом рачуноводства као и појединим наставницима и помоћним
радницима са конкретним питањима везаним за њихове професије.
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12.05.2017. –одржан је Крос РТС – а на којем су учествовали сви ученици наше школе.

29

14.05.2017. – одржана је екскурзија нижих разреда на релацији Манастир Раваница,
Природњачки центар Свилајнац, ЗОО врт Јагодина. Такође је 28.05.2017. одржана и
екскурзија за ученике виших разреда на истој релацији уз додатну посету Ресавској
пећини.

30

15.05.2017. – обележили смо Светски дан породице.

24.05.2017.- ученици осмог разреда на Дан отворених врата у Техничкој школи у
Власотинцу.

ЈУН
01.06.2016.- Одржанесу спортске игре. Гостовали су нам ученици нижих разреда из ОШ „
8. Октобар“ из Власотинца.

31

07.06.2017. –Изведен је мали излет ученика нижих разреда до локалног фудбалског терена
у Шишави. Том приликом су се наши ученици забављали уз разне спортске игре.

32

09.06.2017. – ученици осмог разреда имали су Другарско вече у ресторану Трофеј у
Власотинцу.
14.06.2017. – директор наше школе је ученицима осмог разреда уручио Вукове и посебне
дипломе као и сведочанства о завршеном основном образовању.

33

28.06.2017. – подељене су ђачке књижице и сведочанства свим ученицима наше школе.

АВГУСТ

15.08.2017. год. одржана је седница Наставничког већа, на којој је разматран постигнут
успех наших ученика на завршном испиту – Малој Матури.
31.08.2016. год. одржана је седница Наставничког већа на којој су усвојени Извештаји
рада школе и директора школе за школску 2016/2017.год., као и Годишњи план рада
школе за 2017/2018.годину.

Директор школе
Владислав Горуновић
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