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ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИДЕРСТВА 
 
Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања организовао je 
међународну конференцију „Вредновање 
школског лидерства“, у сарадњи са 
организацијом SICI (Standing Intemational 
Conference of Inspectorates), која je 
одржана у Београду 1IV/18. септембра, 
2015. године. На овој конференцији је 
учествовало 25 инспектората у области 
образовања из 22 земље. 

Током конференције учесници су 
били подељени у шест група и обишли 
шест школа у Београду (4 основне и 2 
средње). Међу тих шест школа била је и 
наша школа. Кроз интерактивни рад са 
представни-цима школе, евалуатори из 
Чешке, Словачке, Албаније и Црне Горе су процењивали лидерство директора које је усме-рено на 
унапређивање наставе и учења у школи. Учесници су били подељени у две групе и истовремено се водио 
разговор са групом наставника и директором, помоћником директора и стручним сарадницима. 

Извештач Зузана је истакла успешност директорке наше школе у развијању културе учења и 
понашања у школи. Презентујући утиске о нашој школи, осврнула се на уводно предавање професора 
Дејвида Фроста, са Универзитета Кембриџ и, позивајући се на његове речи, изјавила да је у нашој школи 
препознала одлике идеалне школе коју је он у свом излагању описао. 

 
ДРУЖЕЊЕ СА АЛЕКСАНДРОМ ДИКЛИЋЕМ 

 
 
Александар Диклић, добитник 

Награде града Београда и награде 
„Београдски победник“ био је гост наше 
школе. Сусрет ученика са аутором књиге 
„Београд, вечити град“ уприличила је 
учитељица Оливера Ранковић. Ученици су 
уживали у дружењу са писцем који их је на 
занимљив начин провео кроз време и 
збивања о којима нису много знали. 
Сентиментално путовање кроз историју 
Београда завршено је уз обећање да ће гост 
поновити свој долазак у нашу школу. 
 
 

 
 

ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ „НАСИЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ“ 
 
Чланови колектива и Савет родитеља имали су прилику да се упознају са изазовима и опасностима које са 
собом носи интернет. Полицијски инспектор Тања Ђурашковић начелницаОдељења за високотехнолошки 
криминал у МУП-у Републике Србије одржала је изузетно занимљиво предавање које су родитељи са 
великом пажњом слушали. 
 

 
 



САРАДЊА РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ 
 

И ове године, родитељи су у великом броју 
учествовали у активностима школе. На 
часовимаодељењског старешине су представљали своја 
занимања, присуствовали часовима редовне наставе у 
циљу праћења рада свог детета и учествовали у 
реализацији часова заједно са својом децом. Једна од 
таквих активности била је и реализација тематског дана 
када је 12 родитеља III5 са својом децом правило 
роботе од материјала за рециклирање. Амбалажу су 
сами сакупљали и донели. Победничка група је добила 
торту коју су сви заједно појели, а сви учесници су 
добили пригодне поклоне. 
 

 
 
 

ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ 
 

Поводом Дана особа са аутизмом, у заједничкој активностишкола „Уједињене нације“, „Љуба 
Ненадовић“ и „Мирослав Антић“ за чланове Тима за инклузију, представнике Савета родитеља и чланове 
колектива, у сарадњи са Педагошким друштвом Србије, наша школа је организовала трибину и представу 
„Дар“ која је изведена у свечаној сали ОШ „Уједињене нације“. 
 

 
ЂАК РЕПОРТЕР 

 
Ученик наше школе, Урош Нешић је најмлађи 
репортер сарадник листа „Спортски журнал“. У мају 
месецу у овом листу је изашао интервју који је он 
направио са, такође учеником наше школе, Данилом 
Зечевићем, талентованим гимнастичарем и 
учесником Школске олимпијаде у Врању. 

 
 
 
 

ИСПРАЋАЈ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
 

Сваке године испраћај ученика четвртог разреда 
представља свечан и тужан тренутак у животима 
ученика, родитеља и учитеља. Ове године посебно је 
дирљив испраћај био у одељењу IV3где се учитељица Луција Рогановић на изузетно дирљив начин 
опростила од својих ученика и њихових родитеља. Представа на којој се после 20 година срећу ученици 
овог одељења испреплетена је анегдотама и сећањима на школске дане и филмским записима које је 
учитељица бележила током четири године заједничког рада и дружења са својим ученицима. Сваки ученик 
је за успомену делио CD са записима из школског живота. Његову вредност они ће да схвате тек кад 
порасту, али су ови записи измамили осмехе и по сузу родитеља и свих присутних.   
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