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Организација образовно-васпитног рада школе

Бројно стање ученика и одељења
На почетку школске 2017/18.године ОШ ,,Браћа Миленковић“ у Шишави има 134
ученика, који су распоређени у 10 одељења.
Број ученика у школи
Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Укупно

23

123

Мат. школа

8

9

15

12

Средор

1

2

2

1

6

Липовица

1

2

2

5

Укупно у
школи

10

19

15

11

17

21

17

21

18

18

23

134

VIII

VVIII

Укупно

Број одељења у школи
Од. Раз.

I

II

III

IV

I-IV

Мат.
школа

1

1

1

1

4

Средор

1

Липовица

1

Укупно у
школи

1

1

1

1

V

6

3

VI

VII

1

1

1

1

4

8

1

1

1

1

4

10

Преглед органа школе
Руководство

Ред. бр.

Име и презиме

1.

Владислав
Горуновић

Стручна
спрема
директор
-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.
1.

Име и презиме

Руководилац (члан)

Место

Татјана Каруовић

-Тим за самовредновање
-Тим за стручно
усавршавање
-Тим за инклузивно

Шишава

4

образовање
2.

Љубиша Станковић

-Тим за заштиту
деце/ученика од насиља
-Педагошки колегијум
-Тим засамовредновање

Шишава

3.

Винка Михајловић

4.

Миодраг Ђелић

-Педагошки колегијум
-руководилац Одељенског
већа разредне наставе
-Стручни актив за
развојно планирање
-Тим за израду плана рада
школе
-Комисија за културнојавне делатности

Шишава

5.

Наташа Цекић

-Стручни актив за развој
школског програма

Средор

7.

Милица Цветковић

-Тим за стручно
усавршавање
-Стручни актив за развој
школског програма
-Комисија за естетскоеколошко уређење школе

Липовица

Шишава

Предметна настава
Ред. бр.

Име и презиме

Предмет

Руководилац
(члан)

1.

Ирена Миленковић

Српски језик

-Тим за стручно
усавршавање
-члан Стручног већа
друштвених наука
-Стручни актив за
развој школског
програма
-Летопис школе

2.

Верица Стојановић

Енглески језик

-Стручно веће
друштвених наука
-Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља
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3.

4.

Слађана Јовић

Новица Станковић

Енглески језик

Руски језик

-Комисија за
естетско-еколошко
уређење школе
-Летопис школе

-координатор
Тима за
самовредновање
-руководилац
Стручног већа
друштвених наука
-члан Стручног
актива за развојно
планирање,за
развој школског
програма,
-члан Тима за
инклузивно
образовање
-члан Тима за
професионалну
орјентацију
-Стручно веће
друштвених наука
-Тим за израду
плана рада школе

5.

Љиљана Стаменковић

Руски језик

6.

Ликовна култура

7.
8.

Небојша Митровић
Јован Спасић
Владица Недељковић
Анђица Анђелковић

9.
10.
11.

Јадранка Ђокић
Радиша Јовић
Александар Јовановић

Географија
Географија
Историја

Ликовна култура
Музичка култура

-Стручно веће
друштвених наука

-Комисија за
прославе-Културна
и јавна делатност

-Стручно веће
друштвених наука
-Летопис школе
-члан Стручног већа
друштвених наука

12.

Љубиша Петровић

Физика, Хемија

13.

Константин Миладиновић

Математика
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-Стручно веће
природних наука
-Стручно веће
природних наука

-Стручни актив за
развојно планирање
-Тим за инклузивно
образовање
- Ажурирање сајта
-Тим за израду
плана рада школе

14.

Весна Митић

Биологија

-Стручно веће
природних наука
-Стручни актив за
развојно планирање

15.

Гордана Лепојевић

Физичка култура

-Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља
-руководилац
Одељенског већа за
предметну наставу

16.

Лилјана Светозаревић

-Тим за
самовредновање

17.

Жарко Ђокић
Јелена Петковић

Техничко и
информатичко
образовање
Вероучитељ/ица

-Комисија за
прославе-Културна
и јавна делатност

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
Анка Стоиљковић
Наташа Светозаревић
Новица Стојиљковић

I
IV
I
III

7

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
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СЕПТЕМБАР
15.08.2017.године одржана јепрва седница Наставничког већа, на којој је разматран и
усвојен извештај о полагању завршног испита за школску 2016/2017. годину.
31.08.2017. године је одржано следеће Наставничко веће, на којем су разматрани и
усвојени Годишњи план рада школе, Извештај о раду директора за претходну школску
годину. Затим је усвојен и анекс школског програма (нови наставни план за пети разред).
Такође је утврђено да је школа у попуности спремна за рад у новој школској години.
Настава је почела на време и у складу са школским календаром 01. септембра 2017.
године (петак).

14.09.2017.годинеодржана је седница Школског одбора, на којој је усвојен Извештај о
раду школе као и Извештај о раду директора школе.
19.09. 2017. године је одржана радионица за ученике трећег разреда од стране
представника Црвеног крста на тему “ Толеранција “.
25.09.2017. године је одржано предавање за ученике четвртог и шестог разреда под
називом “Основи безбедности деце”. МУП Србије и министарство просвете, науке и
технолошког развоја закључили су у јуну 2017. године споразум о сарадњи на
партнерском пројекту под овим називом. Предавања су одржавана једном месечно у току
целе школске године, а тицала су се опште безбедности деце, како безбедности у
саобраћају, на интернету, тако и спречавању вршњачког насиља и насиља уопште,
злоупотреби опојних дрога и алкохола, превенцији и заштити деце од трговине људима,
заштити од пожара и природних непогода.
26.09.2017. године су чланови ученичког парламента, у сарадњи са библиотекаром школе,
обележили “ Европски дан страних језика”.

9

ОКТОБАР
Поводом Дечије недеље, на тему “ Градимо мостове међу генерацијама- за
радост сваког детета”, одржане у периоду од 2. до 6. октобра, ученици наше школе су
учествовали у низу активности,као што су фер-плеј турнири у фудбалу и одбојци, цртање
кредом на дворишту школе, разне радионице на тему дечијих права, као и на саму тему
назива овогодишње Дечије недеље. У овим данима одржана су разна предавања, међу
којима и предавање представника Црвеног крста на тему “Заштитимо децу у
саобраћају”.

Све смо започели фер-плеј турнирима из фудбала и одбојке.

10

У исто време одржана је радионица поводом отварања Дечије недеље у оквиру које су
ученици нижих разреда цртали у дворишту школе.

Трећи дан Дечије недеље обележен је разним активностима. Направљен је пано "Из
Буквара дечијих права". Ученици петог разреда су у сарадњи са наставницом енглеског
језика, такође, израдили пано за хол школе, док су чланови Еколошке секције са
наставницом биологије уређивали парк у дворишту школе. Представници Црвеног крста
и наша ученица осмог разреда Александра Стојиљковић одржали су предавање ученицима
трећег разреда.

11

А ту је и наш јесењи кутак...

Последњег дана Дечије недеље, 6. октобра, нашу школу је посетила др Марија
Ранђеловић, која се дружила са ученицима од четвртог до осмог разреда и том приликом
ученицима представила своју књигу “Валентина Перешкова”. Затим је др Марија одржала
и предавање учитељима, наставницима и стручним сарадницима школе на тему “
Вршњачко и дигитално насиље са освртом на малолетничку деликвенцију.
Компетенције и одговорности наставника и учитеља”.
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Дан школе - јубилеј, 160 година постојања
9. октобра уследио је јубилеј - великих 160 година постојања наше школе. Тим поводом
одржана је свечана приредба ученика, на којој су ученици првог разреда примљени у
Дечији савез. Затим је директор уручио награде победницима литерарног и ликовног
конкурса на тему “Моја школа”.

13

14

11.10.2017.године представници Ватрогасне јединице Власотинце одржали су
предавање ученицима наше школе. Ученици су се дружили са ватрогасцима, постављали
питања и упознали се са опремом која се користи приликом гашења пожара.

15

НОВЕМБАР

1, 2. и 3. новембар 2017. године - овај месец започели смо семинаром за учитеље и
наставнике наше школе под називом “Мултимедијални системи у функцији
образовања”. Семинар је одржала Академија Филиповић из Јагодине.

16

У другој недељи новембра обележили смо дане Вука Стефановића Караџића уз пригодну
радионицу, која је резултирала новим, лепим постером за ходник школе.

17

16.11.2017.године обележен је Међународни дан толеранције.Ученици од првог до
осмог разреда израдили су паное на тему толеранције, дечијих права, насиља,
дискриминације и сл. Библиотекар школе је, такође, разговарала са ученицима седмог и
осмог разреда на тему “ТОЛЕРАНЦИЈА”.

18

ДЕЦЕМБАР
Као и сваке предходне године, и ове месец децембар проводимо у духу Новогодишњих
празника, па тако организујемо разне радионице на ову тему, као и Новогодишњу
приредбу. Педагог и библиотекар школе се сваке године труде да анимирају све наше
ученике на креативност, машту и стваралаштво. Ту су разноразне припреме и пројекти, а
све у сврху ишчекивања једног од најлепших празника у години.

19

.

22.децембра 2017. године одржана је Новогодишња прередба у истуреном одељењу у Липовици, у
организацији учитељице Милице Цветковић и васпитачице Ане Рашић.

20

21

25. децембра 2017. годинеодржали смо Новогодишњу радионицу за ученике од првог до четвртог
разреда, а све у сарадњи са родитељима и учитељима. Правили смо украсе и Новогодишње
честитке.

22

28.12.2017. године на ред је дошла и Новогодишња приредба, организована у матичној
школи, под руководством наставнице српског језика Иване Тодоровић, а уз помоћ
стручних сарадника Маје Јовић и Слађане Јовић.

23

24

ЈАНУАР

Јануар месец протекао је у припреми свечане академије поводом школске славе Светог
Саве. Урађене су радионице у сврху обележавања овог празника са ученицима свих
разреда.

25

Дошао је и тај 27. јануар 2018. године - школска слава Свети Сава. Најпре је одржана
ученичка приредба, којој су присуствовали запослени у школи, гости, као и родитељи
наших ученика.

26

Затим смо пресекли светосавски колач, онако како то традиција захтева.

27

МАРТ
8. марта 2018. године одржали смо радионицу поводом најлепшег празника наших мама и
бака - Дана жена.

28

19. марта 2018. године посетили су нас представници ватрогасне станице Власотинце, који
су одржали предавање ученицима четвртог и шестог разреда у оквиру пројекта “Основи
безбедности деце”, а на тему “Заштита од пожара”.

29

29. марта 2018. године смо имали Ускршњу радионицу за ниже разреде, у којој су нам главни
помоћници били наше драге маме, баке и тате.

30

АПРИЛ
12. априла 2018. године нашу школу су посетили представници МУП - а Лесковац из сектора за
ванредне ситуације и ученицима четвртог и шестог разреда одржали предавање на тему
“Техничко - технолошке несреће”.

31

МАЈ

9. маја 2018. године одржали смо традиционални 28. по реду крос РТС - а “Кроз Србију”, у који
су учествовање узели сви ученици наше школе.

32

15. маја 2018. године ученици четвртог разреда угостили су своје вршњаке из основне школе “8.
октобар” из Власотинца. Ученици су имали једно лепо дружење кроз разне спортске активности.

33

16.мај 2018. године је био веома занимљив дан за ученике наше школе, јер су нам у госте
дошли представници Удружења за заштиту гмизаваца и животне средине из Владичиног Хана
- “Поскок”. Они су ученике упознали са разним врстама змија, које су ученици имали прилику
да виде уживо и сликају се са њима.

25. маја 2018. године завршена је изградња тоалета унутар школске зграде у Средору.
Захваљујући донацији и помоћи мештана села Ивици Миленковићу и Бојану Митићу, ученици
овог истуреног одељења су добили одличне санитарне услове за време боравка у школи.
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26. маја 2018. године организовали смо екскурзију ученика од петог до осмог разреда на релацији
Манастир Манасија - Смедеревска тврђава - Смедерево.
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ЈУН
2. јуна 2018. године на ред је дошла екскурзија ученика нижих разреда на релацији манастир
Љубостиња - Врњачка Бања.
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3. јуна 2018. године наши драги осмаци су прославили завршетак основног образовања на
другарској вечери у друштву својих наставника, директора и разредног старешине.
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12. јуна 2018. године на ред је дошло и другарско вече ученика четвртог разреда.
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27. јуна 2018. године означили смо крај школске године традиционалном доделом
сведочанстава, диплома и других признања нашим ученицима.

16. јула 2018. године започети су радови на реконструкцији наше школе. У пероду до 31.
августа 2018. године на нашој школи урађено је много тога. Унутрашњост школе је
улепшана спуштеним плафонима у учионицама и ходнику, новом расветом и
инсталацијама. Споља је школа добила потпуно нови изглед навлачењем нове фасаде са
изолацијом и постављањем нових олука, као и надоградњом видео надзора.
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40

АВГУСТ
22. и 25.августа 2018.године,пред сам крај ове школске године, у нашој школи одржана је обука за
учитеље првог и наставнике петог разреда „Дигитална учионица/дигитално компетентан
наставник- увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала", у оквиру
пилот-пројекта „2000 дигиталних учионица”,који је расписало министарство просвете, а на којем
је шест наставника наше школе конкурисало и добило опрему, која се састоји од лап-топа и
пројектора.
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31.августа 2018. године одржана је седница Наставничког већа, на којој су усвојени
извештаји рада школе и директора школе за школску 2017/2018. годину, као и Годишњи
план рада школе за 2018/2019. годину. Такође смо са великим задовољством констатовали да је
наша “нова” школа, лепша него икада, спремна за нови почетак и рад у новој школској 2018/2019.
години.

У Шишави, 24.10.2018. год.

Летопис израдила:
Слађана Јовић, библиотекар школе
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