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 Реализација пројекта-РАЗВИОНИЦА 
Ова школска година протекла је у знаку 

РАЗВИОНИЦЕ.90% наставника је прошло 
обавезне обуке,а 16 наставника и обуке за 
менторе.У току школске године у школи је било 
присутно 24 студента 
Учитељског,Математичког,Филолошког, 
Филозофског, Факултета за физичку 
културу,Ликовне академије.Стигла су нам и 
наставна средства у вредности око 90 560 e, која су 
осавременила часове у свим разредима. За похвалу 
је и објављено акционо истраживање са 
занимљивим резултатима од стране наших 
учитеља 2.разреда које је објављено у зборнику 
примера добре праксе-Наставник као 
истраживач! 

 
  

 
КОРАК НАПРЕД У САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА 

 
У жељи да остваримо што бољу сарадњу са 

родитељима, проширили смо листу активности, начина 
и облика сарадње,као што су: 
•Једном месечно сусретиродитеља са свим 
наставницима, директором, помоћником директора и 
стручним сарадницима од 19-20 часова 
•Отворили смо врата учионица за посете родитељау 
својству посматрача на часовима, учесника у редовној 
настави и слободним активностима као и у својству 
предавача 
•У току године, више од 100 родитеља је присуствовало 
часовима, а њих 21 је одржало часове професионалне 
орјентације представљајући своје занимање.Тако су 
ученици имали прилику да се упознају са занимањима: 
официр,пилот,кувар,педагог,фризер. . .Евалуације добијене 
од стране родитеља показују да су родитељи задовољни 
оваквим видовима сарадње сашколом,а ученици пуни 
утисака и питања на овим часовима очигледне наставе 



•Више од 25 родитеља је пружило несебичну помоћ као волонтера и сарадника током: реализације 
важних датума и традиционалних манифестација у школи,организације хуманитарних акција(као 
што је- Километар косе - донирање за децу са Онколошког института у фризерском салону нашег 
родитеља Тијане Докић идр.),уређења учионица и хола (oсликавање зидова–ученици и родитељи) и 
друге потребне подршке 
•Педагог Биљана Јовић је одржала семинар за ОС са циљем њиховог оснаживања у сарадњи са 
родитељима. 
 

 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

•Поред већ уобичајене бриге о деци из породица које 
припадају осетљивим групама,која се огледа у помоћи у 
виду бесплатне ужине у школи,одеће,обуће,средстава за 
хигијену,огрева- директор је наградила 10 најуспешнијих 
ученика 7. и 8.разреда плаћеним једнодневним боравком 
у Петници, а ученицу 82  Уну Јанковић и плаћеним 
двонедељним боравком у летњој школи истраживачке 
станице Петница. На иницијативу школе,а средствима 
општине Чукарица(24.600 дин.) ова ученица је 
учествовала на Међународном такмичењу које је 
организовао Регионални центар за таленте. Екипа у којој 
је била Уна, у конкуренцији од 9 земаља је освојила 3.место. 
•Зимски и летњи камп на Кошутњаку у трајању од по 5 дана, ове године бесплатно је посетило 60 
ученика 2-4.разреда. 
•Захваљујући доброј сарадњи са English book-ом за 
ученицу 75, Милу Петровић, обезбедили смо 10 дана 
бесплатног боравка на Копаонику. Програм учења 
енглеског језика обогаћен је разноврсном понудом 
слободних активности уз дружење са децом из 9 земаља. 
•У току године 60 ученика је имало као награду 
бесплатне карте за позоришне и биоскопске представе. 
•Током године су представници Ученичког парламента 
имали могућност да присуствују семинару –Медијација, 
који су реализовале наставница Грађанског васпитања и 
педагог у школи.Након семинара, ученици су изнели своја 
мишљења хвалећи корисност оваквог начина рада и бројних ситуација и примера које могу 
применити у школској пракси. 
•Поводом Дана особа са аутизмом,за наставно особље,чланове Школског одбора, Савета родитеља и 
ученике 7.и 8.разреда,школа је платила извођење упечатљиве позоришне представе„ДАР“ 25.04.2015. 
Након представе гледаоци су имали прилику да се у оквиру интерактивне трибине информишу о 
стању аутизма из перспективе стручњака,родитеља и учитеља. 
•    Ове године зидови учионица улепшани су МУРАЛИМА – осликаним радовима наших ученика и 
родитеља. Кабинет биологије и српског језика су радили ученици 71. „Мали принц“ је настао из руку 
девојчица 73,4,5 и краси школску библиотеку. Родитељ 34, Биљана Михаиловић, осликала је учионицу 
34 и зид на степеништу ка учионицама млађих разреда.  

 
 
 

 
 

 



БРИГА О ЗАПОСЛЕНИМА 
 

• И ове године директор школе је све запослене обрадовала поклон тортом за Нову годину 
• Сви запослени имали су плаћено животно осигурање 
• За време великог одмора сви запослени имали су бесплатну кафу у време паузе 
• Након одржаних поправних испита и обављених припрема за почетак школске године, 
сви запослени су имали могућност да уживају на излету у Виминацијуму и Голубачком граду. 

 
 

50  ГОДИНА „ПЛАВОГ ЧУПЕРКА“ 
 
Ове године обележили смо 50 година од објављивања песме Мирослава Антића–  

Плави чуперак.Тим поводом,у оквиру Дана школе,организовали смо ликовни конкурс на коме су 
учествовали ученици ОШ „Уједињене нације“, „Ђорђе Крстић“ и „Мирослав Антић“.Захваљујући 
директору „Галерије 73“ и њиховим сарадницима, изабрани су и награђени најуспешнији 
радови.Током Недеље посвећене Мирославу Антићу,радови ученика су красили хол наше школе. 
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