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Организација образовно-васпитног рада школе

Бројно стање ученика и одељења
На почетку школске 2018/19.године ОШ ,,Браћа Миленковић“ у Шишави има 115
ученика, који су распоређени у 9 одељења.
Број ученика у школи
Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Укупно

18

104

Мат. школа

2

8

9

15

Средор

1

1

2

2

6

Липовица

2

1

2

5

Укупно у
школи

5

10

11

14

19

17

14

17

21

21

18

115

Број одељења у школи
Од. Раз.

Iи II

III

IV

I-IV

Мат.
школа

1

1

1

3

V
1

VI
1

VII
1

VIII

V- Укупно
VIII

1

4

7

Средор

1

1

Липовица

1

1

Укупно у
школи

1

1

1

5

1

3

1

1

1

4
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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

100%
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 - професор
разредне наставе

Шишава

2.

Љубиша Станковић - професор
разредне наставе

3.

Винка Михајловић - наставник
разредне наставе

-Актив за развој школског
програма
-Тим за заштиту животне
средине
-Тим за стручно
усавршавање
-Тим за заштиту
деце/ученика од насиља
-Тим за превенцију
малолетничке
деликвенције и
наркоманијеу школи
-Стручни актив за
развојно планирање
-Тим засамовредновање
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Шишава

Шишава

- Тим за заштиту ученика
од насиља
- Тим за обезбеђивање
квалитета рада и развоја
установе
- Тим за заштиту животне
средине
4.

Наташа Цекић - професор
разредне наставе

-Тим за превенцију
малолетничке деликвенције
и наркоманије у школи
- Тим за обезбеђивање
квалитета рада и развоја
установе
-Тим за обезбеђивање
квалитета рада и развоја
установе

Средор

5.

Милица Цветковић - професор
разредне наставе

-Тим за писање пројеката
-Стручни актив за развојно
планирање

Липовица

Предметна настава
Ред. бр.

Име и презиме

Предмет

Руководилац
(члан)

1.

Ирена Миленковић

Српски језик

-Тим за инклузивно
образовање
-члан Стручног већа
друштвених наука
-Стручни актив за
развој школског
програма

2.

Верица Стојановић

Енглески језик

-Стручно актив за
развој школског
програма
-Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља
- Тим за превенцију
малолетничке
деликвенције и
наркоманије
-Тим за
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обезбеђивање
квалитета рада и
развоја установе

3.

Слађана Јовић

Енглески језик

4.

Новица Станковић

Руски језик

5.

Љиљана Стаменковић

Руски језик

-Стручни актив за
развојно планирање
-Летопис школе

-координатор
Тима за
самовредновање
-руководилац
Стручног већа
друштвених наука
-члан Стручног
актива за развојно
планирање,
-члан Тима за
инклузивно
образовање
-члан Тима за
професионалну
орјентациј
-Тим за заштиту
ученика од насиља
-Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва
-Тим за писање
пројекат
-Стручно веће
друштвених наука
-Стручно веће
друштвених наука

Ликовна култура

6.
7.
8.

Јован Спасић
Владица Недељковић
Анђица Анђелковић

Ликовна култура
Музичка култура

9.

Јадранка Ђокић

Географија
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-Стручни актив за
развој школског
програма
-Стручни актив за
развојно
планирање

-Тим за заштиту
животне средине
10.
11.

Радиша Јовић
Александар Јовановић

Географија
Историја

12.

Љубиша Петровић

Физика, Хемија

13.

Константин Миладиновић

Математика

-Стручно веће
друштвених наука
-Летопис школе
-Стручни актив за
развој школског
програма
-Стручно веће
природних наука
-Стручно веће
природних наука
-Стручни актив за
развојно планирање
-Тим за развој
школског програма
- Ажурирање сајта
-Тим за заштиту
ученика од насиља
-Тим за инклузивно
образовање
-Тим за развој
међупредмезних
компетенција и
предузетништва
-Тим за писање
пројеката

14.

Весна Митић

Биологија

-Стручно веће
природних наука
-Стручни актив за
заштиту животне
средине
-Тим за стручно
усавршавање

15.

Гордана Лепојевић

Физичка култура

16.

Лилјана Светозаревић

17.

Јелена Петковић

Техничко и
информатичко
образовање
Вероучитељица
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-Стручни актив за
развој школског
програма

-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

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
31.08.2018. године је одржано следеће Наставничко веће, на којем су разматрани и
усвојени Годишњи план рада школе, Извештај о раду директора за претходну школску
годину.
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 03. септембра 2018.
године (понедељак).
12.9.2018.године, како би настава у школи била продуктивнија, рад деци занимљивији, а резултати
ефикаснији шест наставника почело је са радом на пилот пројекту „2000 дигиталних учионица“.
Радници школе добили су опрему за ову врсту рада.
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26.9. 2018. године био је дана посвећен безбедности детета. Како би пут до школе био сигурнији, а
ученик на улици поузданији, у просторијама школе одржано је предавање у 4. и 6. разреду
„Основи безбедности у саобраћају“. Ученике је кроз занимљиве теме о саобраћају водио
представник МУП-а Власотинце.

ОКТОБАР
1-7.10. 2018. године био је период резервисана за је Дечју недељу. 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 дечјих права, као и на саму тему назива
овогодишње Дечије недеље. У овим данима одржана су разна предавања.
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3.10.2018. године резервисан је за комуникацију деце, за њихово међусобно разумевање и
схватање да нису сви људи исти. У школи је била направљена радионица, под покровиктељством
Црвеног крста из Власотинца, „Толеранција“. У овом пројекту учествовали су ученици од 1. до 4.
разреда.

Дан школе
9.10.2018. године у школи је био посебан, свечан дан. Обележавао се Дан школе. Ученици су
учествовали у школској приредби коју су припремили у сарадњи професорке српског језика Ирене
Миленковић. Приредба је приказивана за ђаке, особље школе као и за родитеље ђака.
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11.10.2018. године био је дан посвећен уметности, позоришту, култури. Кроз занимљивости и
пикантерије ђачког доба ученике је водио глумац алексиначког позоришта Милош Паовић који је
за ученике од 1. до 4. разреда извео представу „Аутобиографија“ Бранислава Нушића.
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18.10.2018. године био је датум посвећен очувању животне средине и њеној заштити. Тада је
представник „Resan“ фондације Немања Коматовић из Београда оджао ученицима 7. и 8. разреда
предавање о значају рециклаже лименки. О томе колики је значај очувања животног простора и
околине, ученици су могли интерактивно да долазе до закључака.
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НОВЕМБАР
13.11.2018. месец новембар почео је у знаку пројектне наставе. Како ученици гледају на годишња
доба презентовано је у одељењима у Липовици и Средору. Путем пројекта реализовала се тема
„Видим кроз четири годишња доба у свом месту“.

14.11.2018. је дан који се посвећује усавршавању наставног кадра, чему школа кроз семинаре,
предавања и иновативних едукација и тежи. У нашој школи одржан је семинар за наставнике и
стручне сараднике. Семинар је реализован на тему „Практична примена вештина и метода
учења у школама“. Како би учење било што занимљивије и прилагођеније деци, наставници су
кроз практичне и поучне радионице семинара пролазили са предавачима.
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14.11.2018. године школа добија ново спољашње осветљење. Безбедност и заштита деце
је увек проритетна обавеза школе. Како би игра и одрастање били безбеднији и
опуштенији, школа води рачуна о томе.

ДЕЦЕМБАР
1.12.2018. започиње едукацијом наставног кадра. У школи је одржан други семинар по
реду за ову школску годину на тему „Упоришне тачке у настави математике“. Да
математика може бити занимљива и лака, наставницима су показивали практичном
методом предавачи.
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.

12.12.2018. Колико наша школа води рачуна о заштити детета, у прилог иде податак о честој
посети припадника МУП-а Власотинце. Тог дана, за ученике 1, 4. и 6. разреда одржана су
предавања: „Шта ради полиција“, „Заједно против насиља“ и „Превенција и заштита деце од
злоупотребе опојних дрога и алкохола“.
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18.12.2018. је дан када у одељењу у Липовици бива извођена пројектна настава. Ученици
су вођени кроз лавиринт знања и неистражених ствари у природи. Дочарано им је на
занимљив начин природа и њена ћуд. Настава је извођена на тему „Шта у природи вреба,
увек знати треба.“

25.12.2018. У школи се тежи за лепом речју, читањем и поетским изражавањем. Овог датума
одржана је припремна радионица читалачког клуба ОШ „Браћа Миленковић“ у сарадњи са
библиотекаром школе Слађаном Јовић, наставником српског језика и кљижевности Иреном
Миленковић и школским педагогом Мајом Јовић. Припрема За Нову годину и божићне празнике
била је у духу празничне атмосфере. Том приликом, ученици 7. Разреда, у сарадњи са наставницом
Иреном Миленковић, одржали су радионицу „Израда и писање новогодишњих честитки“. У
трпезарији школе, на исту тему, своју радионицу у сарадњи са учитељима, реализовали су и
ученици нижих разреда.
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27.12.2018. За крај ове календарске године, ученици у Липовици извели су новогодишњу
приредбу.
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ЈАНУАР
27.1.2019. У матичној школи у Шишави обележавала се школска слава „Свети Сава“. У
православном духу, уз пригодне обичаје, означен је овај свечани дан. Ученици од 1. до 8. разреда
учествовали су у приредби припремљеној у ову част. Наставник српског језика, у сарадњи са
педагогом и библиотекаром школе, као и са учитељима нижих разреда и наставником верске
наставе, родитеље деце и особље школе, путем приредбе, подсетио је на значај српске
средњовековне историје и српске светковине.
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ФЕБРУАР (друго полугодиште)
24.2.2019. Фебруар је месец ђачких такмичења. Овог датума, у нашој школи, одржано је
Општинско такмичење из другог страног језика-руског и француског.

МАРТ
8.3.2019. година одржана је радионица за ученике од 1. до 4. разреда поводом обележавања „Дана
жена“. Ученици су израђивали честитке за своје мајке, сестре, баке...
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25.3.2019. Све почиње најлепшим годишњем доба. Ученици школе су у школском парку засадили
руже како би оплеменили животни простор и схватили значај својих заслуга за раст и развој
биљака и зеленила.
АПРИЛ
1.4.2019. Први април није само шала, већ озбиљан пут и значајан датум за будуће школарце и
њихове родитеље. Тада је почео упис будућих првака у први разред за школску 2019/2020 годину.
2.4.2019. је дан када ученици схватају међусобне разлике, уче се разумевању особа које другачије
функционишу. То је Дан посвећен особама са аутизмом. У нашој школи обележен је на
адекватан начин.
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11.4.2019. Како се треба сналазити и како брзо реаговати у неадекватним и ванредним условима,
објаснио је припадник МУП-а Лесковац у свом предавању ученицима 4. и 6. разреда на тему:
„Заштита од техничко-технолошких опасности и елементарних непогода“.

А онда следи провера колико смо научили у досадашњем школовању. Провера завршног испита.
12.4.2019. године полаже се тест из математике. Тога дана помоћно особље и ученици засадили су
платане у школском дворишту.
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13.4.2019. године од 9 часова почиње се са полагањем теста из српског језика, а од 11:30 полаже се
комбиновани тест.
22.4.2019.године обележава се дан планете Земље, а у трпезарији школе ученици од 1. до 4.
разреда раде ускршњу радионицу.
23.4.2019. године је обележен Светски дан књиге где су наши ученици показали колико воле да
читају и шта за њих значи белетристика.

25.4.2019. године ученици наше школе посетили су Техничку школу у Власотинцу. Било је
организовано дружење коме су присуствовале и девојчице 8. разреда поводом Дана девојчица. На
Girls day-у, девојчице наше школе осећале су се као део светског колектива жена.
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МАЈ
7.5.2019. године док се одмарало на школском распусту, радови у нашој школи текли су
неометано. Урађене су степенице на улазу школе.

10.5.2019. године одржан је по традицији крос РТС-а „Кроз Србију“. Због мокрог терена у
Шишави и безбедносних разлога, крос је одржан у школском дворишту.
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16.5.2019. године у трпезарији школе одржана је завршна фаза пројектне наставе 1. разреда уз
присуство учитеља Наташе Цекић, Милице Ц. и Љубише С. Настави су присуствовали и
наставници, ученици и родитељи. Пројектна настава реализивала се на темама: „Разгледница
мога места“, „Дечји водич кроз моје место“ и „Шишава, Средор и Липовица“.
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18.5.2019. године ученици од 5. до 8. разреда ишли су на организовану екскурзију.
Посетилин су Неготин где су обишли музеј „Хајдук Вељко“, кућу Стевана Стојановића
Мокрањца и музеј Крајне Неготин, потом отишли у Зајечар и обишли феликс Ромулијану.

22.5.2019. године ученици се полако припремају за упис жељених школа. Пред њима је тежак пут.
Техничка школа у Власотинцу приредила је пријем ради сопствене промоције за ђаке 8. разреда.
Наши ђаци, са својим разредним старешинама, били су у посети школи. Тог датума нашу школу
посетили су представници ватрогасне јединице који су одржали предавање ученицима 1. и 2.
разреда.
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25.5.2019. године ученици од 1. до 4. разреда ишли су на организовану екскурзију и посетили
Врање, Врањску Бању, Власинско језеро.

29.5.2019. године ученици Гимназије „Стеван Јаковљевић“ у Власотинцу, у склопу своје
промоције, ученицима 8. разреда наше школе, извели су представу посвећену животу Алексе
Шантића. Након изведбе ученици наше школе имали су прилику да се друже и разговарају са
гимназијалцима и боље се упуте о активностима и раду те школе.
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ЈУН
3.6.2019. године био је значајан тренутак за наше осмаке. Славило се Другарско вече.

13.6.2019. године свој значајан тренутак забележили су и ученици 4 разреда. Славили су своје
Другарско вече.Они старији били су испраћани из школе у неки нови свет, а млађи, остајући у
школи, упловљавају у клупе под окриљем наставника и то по први пут без својих учитеља .
учитељица.
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14.6.2019. године подељена су сведочанства, посебне дипломе и Вукове дипломе ученицима 8.
разреда.
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Завршни испити за ученике осмог разреда
17.6.2019. године полагао се тест из српског језика
19.6.2019.године полагао се комбиновани тест
20.6.2019. године полагао се тест из математике
Завршни испит одржао се у Спортско-рекреативном центру Власина у Власотинцу.
28.6.2019.године била је подела сведочанстава и књижица за ученике од 1. до 7. разреда, а
ученицима 8. разреда уверења о обављеном завршном испиту.
АВГУСТ
24.08.2019.године општина Власотинце је учествовала у државној манифестацији под називом
“Изађи ми на теглу”. Више локалних тимова је учествовало у овом такмичењу па тако и тим наше
школе који је овом приликом освојио 2. место за најбољи ајвар на такмичењу.
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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 2018/2019. годину, као и Годишњи
план рада школе за 2019/2020. годину. Такође смо констатовали да је наша школа спремна
за успешан рад у новој школској години.

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
ШКОЛСКА 2018/2019.ГОД.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Ред. Име и презиме
број
ученика
1.
Јован Ђокић
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разред

Предмет

3.

математика

Освојено
место
похвала

Душан
Тодоровић
Јања
Стојиљковић
Душан
Миленковић
Сара
Стојиљковић
Урош
Стојиљковић
Лука
Гроздановић
Лука Митић

4.

математика

похвала

4.

математика

похвала

5.

техника и
технологија
техника и
технологија
ТИО

I

Младен
Крстић

8.

6.
7.
5.
7.

Шта знаш о
саобраћају
Шта знаш о
саобраћају
Шта знаш о
саобраћају

II
I
I
I
II

Датум
учешћа
2.03.2019.

Име и презиме
наставника
Винка
Михајловић
2.03.2019. Татјана
Каруовић
2.03.2019. Татјана
Каруовић
16.03.2019. Лилјана
Светозаревић
16.03.2019. Лилјана
Светозаревић
16.03.2019. Лилјана
Светозаревић
7.04.2019. Лилјана
Светозаревић
7.04.2019. Лилјана
Светозаревић
7.04.2019. Лилјана
Светозаревић

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Душан
Тодоровић
Душан
Миленковић
Сара
Стојиљковић
Урош
Стојиљковић
Лука
Гроздановић
Лука Митић

4.

математика

учешће

5.

техника и
технологија
техника и
технологија
ТИО

учешће

Шта знаш о
саобраћају
Шта знаш о

учешће

6.
7.
5.
7.
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учешће
учешће

учешће

23.03.2019. Татјана
Каруовић
6.04.2019. Лилјана
Светозаревић
6.04.2019. Лилјана
Светозаревић
6.04.2019. Лилјана
Светозаревић
11.05.2019. Лилјана
Светозаревић
11.05.2019. Лилјана

7.

Младен
Крстић

8.

саобраћају
Шта знаш о
саобраћају

У Шишави, 09.12.2019. год.

Летопис израдила:
Слађана Јовић, библиотекар школе
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учешће

Светозаревић
11.05.2019. Лилјана
Светозаревић

