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МИСИЈА ШКОЛЕ
Мисија наше школе је да у подстицајном окружењу (негујући културно-историјске и
природне вредности) ученицима пружимо одговарајуће образовање имајући у виду
њихове потребе, склоности и способности, у атмосфери у којој се међу ученицима и
запосленима негује пријатељство, разумевање и уважавање различитости.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Ми смо школа која захваљујући разноврсној методологији наставе, доброј сарадњи са
родитељима и доброј радној атмосфери (побољшаној инфраструктури), физички,
интелектуално, и друштвено припремамо ученике за будуће изазове.

О ШКОЛИ
Oсновну школу „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини чини матична школа и четири
издвојена одељења: у Голој Глави, Бабиној Луци, Kотешици и Јошеви.
Основна школа „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини датира још од давне 1833/34.
године. Носи име свог оснивача Проте Матеје Ненадовића који се родио 1777. године у
Бранковини. Син је Алексе Ненадовића, кнеза ваљевске Тамнаве и Посавине. Умро је
1854. године у Ваљеву.Најпознатији ђак наше школе је песникиња и академик Десанка
Максимовић. Матична школа удаљена је од Ваљева десетак километара и налази се на
магистралном путу за Шабац. У непосредном окружењу налази се Културноисторијски
комплекс који се састоји из духовног дела (цркве са гробовима великана), световног
(Протине и Десанкине куће, библиотеке) и етно дела (реплика куће Алексе Ненадовића
и вајат у коме је рођен Љуба Ненадовић).
Издвојено одељење у Голој Глави је удаљено 10 километара од Бранковине. Њена
историја почиње 1887. године када је државна комисија поставила темеље школске
зграде. Ово је осмогодишња школа, а настава у млађим разредима се одвија у два
комбинована одељења.
Издвојено одељење у Бабиној Луци је удаљено од матичне школе 5 км, у централном
делу села и близу цркве. Настава се изводи у једној учионици и то је комбиновано
одељење четири разреда.
Издвојено одељење у Котешици је удаљено 20 км од матичне школе и у њему је једно
комбиновано одељење четири разреда.
Издвојено одељење у Јошеви је удаљено 26 км од матичне школе. Зграда је подигнута
пре 75 година, ангажовањем мештана. Има једно одељење трећег разреда и
комбиновано одељење првог и четвртог разреда.
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КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ
Директор: Мирјана Ђурђевић
Секретар: Милан Ђурић, дипломирани правник
Шеф рачуноводства: Мира Бошковић, економиста
Стручни сарадници
Педагог: Биљана Вукашиновић
Библиотекар: Бојана Лаловић-Милановић, дипл.библиотекар-информатичар
Педагошки асистент: Зоран Петровић
Благајник: Вида Митровић, административни радник
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
РБ

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАДИ У
ДРУГОЈ
ШКОЛИ

1.

Александра Радовановић, наставник
српског језика

Српски језик/ Грађанско
васпитање

2.

Светлана Мојић, наставник српског језика

Српски језик

-

3.

Ивана Лазић, наставник енглеског језика

Енглески језик

-

4.

Ленка Срећковић, наставник енглеског
језика

Енглески језик

-

5.

Љиљана Ђурић, наставник руског језика

Руски језик

+

6.

Јелена Павловић, наставник историје

Историја

+

7.

Милош Милутиновић, наставник историје

Историја

8.
9.

Гордана Крсмановић, наставник
географије
Иван Бабић, дипломирани инжењер
менаџмента

Географија
Математика

+
+
-

10.

Гордана Радојичић, дипломирани инжењер
металургије

Математика

-

11.

Весна Бранковић, наставник информатике
и техничког

Информатика,
Техника и технологија

-

12.

Милица Пиваљевић, струковни предавач

Физика, ТИО

+

13.

Маријана Митровић, наставник хемије
Јелена Јовановић Цветановић, наставник
биологије

Хемија

+

Биологија (замена)

-

14.
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15.

Немања Радојичић, професор ликовне
културе

Ликовна култура

+

16.

Александар Стајић, магистар музичке
уметности

Музичка култура

+

17.

Гроздана Алексић, наставник физичког

Физичко васпитање,
изабрани спорт, физичко
и здравствено васпитање,
физичке активности

18.

Биљана Крсмановић, наставник физичког

Физичко
васпитање,
+
физичке активности

19.

Ненад Јовановић, вероучитељ

20.

Милош Јевтић, дипломирани теолог

Веронаука

-

Веронаука

+

РАЗРЕДНА НАСТАВА
Р.Б.

НАСТАВНИК

РАЗРЕД

1.

Татјана Бојанић, наставник разредне наставе

Први разред Бранковина

2.

Горан Стојановић, наставник разредне наставе

Други разред Бранковина

3.

Жаклина Аџић, наставник разредне наставе

Трећи разред Бранковина

4.

Гордана Аџић, наставник разредне наставе

Четврти разред Бранковина

5.

Катарина Јанковић, наставник разредне наставе

1-4 разред Котешица

6.

Љиљана Пајић, наставник разредне наставе
1 и 2 разред Јошева

7.

Снежана Бирчанин, наставник разредне наставе

2 и 4 разред Гола Глава

8.

Видосав Нешић, наставник разредне наставе

1 и 3 разред Гола Глава

9.

Драган
наставе

10.

Катарина Синђић, наставник разредне наставе

4 разред Јошева

11.

Андријана Ранисављевић, наставник разредне
наставе

продужени боравак

Добрисављевић,

наставник

разредне 1 - 4 разред Бабина Лука
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ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
РБ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

1.

Драган Тешић

Ложач

2.

Рада Лазаревић

Помоћни радник

3.

Силвана Дамјановић

Помоћни радник

4.

Милена Радојичић

Помоћни радник

5.

Биљна Трипковић

Помоћни радник

6.

Драган Марковић

Помоћни радник

7.

Славица Мирковић

Помоћни радник

8.

Елза Грујичић

Помоћни радник

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
I-IV

V-VIII

Број одељења

Укупно

Бранковина

53

61

8

114

Гола Глава
Бабина Лука

Котешица

15
5
5

32
/
/

6
1
1

46
5
5

Јошева

10

/

1

10

18

186

УКУПНО
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закони 10/19), министар просвете, науке
и технолошког развоја донео је „Правилник о календару образовно-васпитног рада
oсновне школе за школску 2019/2020. годину“.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварила су се у
току два полугодишта. Прво полугодиште почело у пoнедељак, 2. септембра 2019.
године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године. Почетак другог полугодишта је
померен са 18. на 24. фебруар, због епидемије сезонског грипа. Друго полугодиште се
завршило у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16.
јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.
Влада Републике Србије је одлучила да се, због епидемиолошке ситуације у земљи
изазване пандемијум вируса COVID-19, привремено обустави непосредни образовно
васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије. У циљу
остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у
отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с
обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и
обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.
Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је био 17. март 2020.
године. Часови из већине предмета су били доступни на каналима РТС 2 и РТС 3, по
посебном распореду који је био доступан на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Сви емитовани часови су били доступни и на платформи РТС
Планета. Наставницима и ученицима је било на располагању велики број онлајн
платформи Viber, Zoom, Microsoft Teams, а до ученика су долазили и преко друштвених
мрежа Facebook и Instagram. У организованом учењу на даљину фокус је био на
програмским садржајима општеобразовних предмета са највећим фондом часова. У
случајевима када није постојала могућност успостављања комуникације са ученицима
уз употребу информационо-комуникационих технологија изналажени су алтернативни
начини у пружању подршке учењу где се водило рачуна о свим препорукама за
превенцију ширења вируса, имајући у виду пре свега ученике који долазе из породица
ниског социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању
електронски видови комуникације. У тим ситуацијама значајно је било ангажовање
педагошког асистента који је пружао подршку достављајући писани материјал.
Школска година је завршена 31. августа 2020. године.
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АВГУСТ
30. август – Одржана је прва седница Наставничког већа за 2019/2020. годину.
Разговарало се о организацији радa, стручним активима и тимовима, као и о распореду
часова.

СЕПТЕМБАР
2. септембар – Почела је нова школска година. По традицији, у Цркви
Арханђела у Бранковини одржан је молебан.

Светих
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11. септембар – Одржана је конститутивна седница Савета родитеља. Изабран је
председник Горан Алексић, заменик је Сузана Ђурђевић а за представника у
Општинском савету родитеља изабран је Живко Росић. Савет је разматран и Годишњи
извештај о раду директора школе, осигурање ученика, програм екскурзије за школску
2019/20. годину и ђачки динар.
Одржана је седница Школског одбора. Расписан је конкурс за избор директора. Донет
је Анекс школског програма, Годишњи План рада и План стручног усавршавања за
2019/20. годину. Разматран је и усвојен Извештај о раду школе, Извештај о раду
директора, Извештај о самовредновању, Извештај о реализованом стручном
усавршавању у школској 2018/19. и Летопис школе за 2018/19. годину.
13. септембар – У Бранковини је уручена награда „Љубомир П. Ненадовић“ за најбољу
путописну књигу на српском језику књижевнику Александру Б. Лаковићу, за књигу
„Хиландар и Света Гора између мита и историје“. Награду додељује Матична
библиотека „Љубомир Ненадовић“ Ваљево.
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23. септембар – Поводом Светског дана знаковног језика са ученицима петог разреда,
педагог школе Биљана Вукашиновић, организовао је радионицу. У уводном делу
скренута је пажња на проблеме глувих и наглувих особа као угрожену и друштвено
невидљиву социјалну групу. Појашњена употреба знаковног језика а ученици имали
прилику да знаковним писмом покажу своја имена и напишу реч море која је у вези са
обележавањем Светских поморских дана. Други део радионице је био посвећен
пантомими. Пантомима представља уметност у којој глумац без речи изражава мисли и
осећања и на специфичан начин брише разлике између глувих и чујућих људи. Овим
видом невербалне комуникације, говором тела-скупом повезаних покрета тела могу да
се пошаљу јасне поруке. Ипак да није баш једноставно растумачити шта се дешава
уколико не сагледамо са више страна ситуацију коју видимо, ученици су могли да
осете кроз игру пантомиме и као подршци превенцији вербалног насиља и појаве
оговарања.

24. септембар – У Бранковини је одржана централна манифестација обележавања
Светских поморских дана. У гостима су били представници Речне флотиле Војске
Србије, који су ученицима причали о свом позиву, а стрпљиво су одговарали и на сва
питања.Чланови клуба НАВА-наутичари Ваљева деци су показали опрему за роњење,
као и једрилицу, компас и ветроказ.Ученици су у сарадњи са наставником ликовне
културе Немањом Радојичићем направили изложбу радова и макета бродова. Ђаци
прваци су извели тачку „10 љутих гусара“ уз помоћ учитељице продуженог боравка
Андријане Ранисављевић. На крају дана организивана је потрага за благом. Шкриња је
брзо пронађена а благо још брже поједено.
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24. септембар – ВТВ је емитовао прилог поводом обележавања Светских поморских
дана у нашој школи.

26. септембар – За Европски дан језика остајемо у духу поморства. Библиотекар школе
Бојана Лаловић-Милановић направила је пано на коме можемо видети како се реч
МОРЕ пише у свим званичним језицима земаља старог континента.

ОКТОБАР
1-4. октобар - Поводом 1. октобра, Светског дана интелигенције, наша школа је узела
учешће у пројекту који организује Менса Србије. Педагог школе Биљана Вукашиновић
и библиотекар Бојана Лаловић-Милановић организовале су низ радионица назива
„Пажња, пажња!“.
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Ретроспективна изложба радова Немање Радојичића, наставника ликовне културе у
нашој школи, отворена је данас у холу Техничке школе у Ваљеву.

Ученици ИО Јошева и ИО Котешица награђени су првом наградом за групни рад на
ликовном конкурсу „Дани гљива“ Дивчибаре 2019.
7. октобар – Почело је обележавањe Дечје недеље која се реализује под слоганом „Да
право свако лако дете ужива свако“. Ученици првог разреда су са учитељицом
Татјаном Бојанић посадили дрво генерације.

16
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У оквиру Дечје недеље уживали смо у гостовању Школског оркестра ОШ ,,Сестре
Илић'' Ваљево, који су нам се представили Концертом у подне. Ученике је пратио
наставник музичке културе, Владимир Флорјанчић.
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8. октобар –У Бранковини је одржан низ предавања и радионица на тему „Очувај своје
здравље и унапреди га“ у организацији Дома здравља Ваљево, Завода за јавно здравље,
Црвеног крста и Медицинске школе Ваљево.
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9. октобар – Ученици седмог и осмог разреда са наставницом хемије Маријаном
Митровић, припремили су низ експеримената у Хемијској кухињици. Ђаци петог и
шестог разреда су се ближе упознали са предмотом који ће ускоро изучавати, а сви су
се подсетили физичких и хемијских особина супстанци, колико могу да буду корисне
али и опасне.
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У ИО Гола Глава ученици су имали аудицију „Ја имам таленат“, а затим и маскенбал.

9. октобар – Базар пазар у оквиру „Дечје недеље“ прилика је за децу да продају
играчке, колаче, воће и поврће.
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10. октобар – Маскенбал у Бранковини отворили су ученици петог разреда
рецитацијом о правима детета. Како су деца озбиљно приступила тако је и жири
пажљиво бодовао све маске. Награде су додељене у категоријама Најмлађе најслађе бундевица, Најдуховитија - гатара, Најоригиналнија - кловн, Најбоља групна - војници,
а посебну похвалу су добили ученици четвртог разреда за Најбољу презентацију маски.
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11. октобар – Ученици првог разреда са учитељицом Татјаном Бојанић су од новца
који су зарадили на Базару организовали излет у Ваљево.

Лазар Росић, ученик ИО Котешица, добио је специјалну похвалу на ликовном конкурсу
поводом Дечје недеље. Поред његовог изложени су били и радови Андрее Аврамовић и
Николине Росић.

22

Летопис за школску 2019/2020. годину

Рад Николине Росић

Рад Андрее Аврамовић

15. октобар – У касарни „Војвода Живојин Мишић“ у Ваљеву обележен је Дан Другог
центра за обуку. Данашњи датум носи сећање на дан када су 1918. године јединице
Друге армије под командом војводе Степе Степановића ослободиле град Ваљево.
Ученици осмог разреда су имали прилике да се ближе упознају са војницима,
предностима и изазовима које ово занимање носи, а видели су каквим орижјем и
возним парком располаже Ваљевски гарнизон. Директор школе присуствовао је
свечаности којом је обележен Дан Другог центра за обуку.

23

Летопис за школску 2019/2020. годину

17. октобар – На конкурсу који је расписао Завод за јавно здрављe Ваљево, Октобар
месец правилне исхране, ученик Лазар Росић, ИО Котешица добио је I награду на
ликовном конкурсу, док су Петковић Тамара и Митровић Милица, ИО Јошева су
добиле III награду. Андријана Митровић и Милица Митровић су освојиле III награду
на литерарном конкурсу. На свечаној додели награда били су са учитељицама
Катарином Јанковић, Катарином Синђић и Љиљаном Пајић.
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18. октобар –У Малој сали Скупштине града подељен школски прибор за децу ромске
националности. Ово је једна од активности коју спроводи Комисија за социјално
укључивање Рома и Ромкиња града Ваљева. Материјал преузео педагошки асистент
Зоран Петровић.

У Бранковини је одржан састанак Савета родитеља на тему услова за безбедност и
заштиту ученика.
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21. октобар – Данас је у Бранковини и ИО Гола Глава обележен Дан јабуке. Ученици
старијих разреда су припремили презентацију и посластице од јабука, док су нам млађи
разреди улепшали простор цртежима. Погледали смо и анимирани филм "Јабуке
господина Пибодија", који је послужио као увод у радионицу са ученицима седмог и
осмог разреда на тему трачарења. Радионицу је водио педагог школе, Биљана
Вукашиновић.
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21. октобар – Ученици петог разреда имали су радионицу „Немој бити љута птица“,
посвећену ненасилној комуникацији. Радионицу водила Биљана Вукашиновић, педагог
школе.
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20. октобар – Наставница енглеског језика Ленка Срећковић је са ученицима млађих
разреда правила маске и украсе како би их упознала са обичајима који се везују за
енглеско говорно подручје.
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Ученици продуженог боравка су са учитељицом Андријаном Ранисављевић обележили
Светаки дан штедње, установљен 1924. године. Правили су касице-прасице, говорили о
новцу и значају штедње.

28. октобар – Одржан састанак Школског одбора. На дневном реду је био ребаланс
буџета, а донет је Правилник о спречавању сукоба интереса и Правилник о поступању
са донацијама у школи.
31. октобар – У ИО Гола Глава часови историје били посвећени Светском дану
штедње. Ученици 5. и 6. разреда су доносили стари новац, седмаци су писали о
личностима са наших новчаница, а у 8. разреду наставник историје Милош
Милутиновић одржао је презентацију о историји Народне банке Србије.
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У матичној школи организивано је предавање „Страхови“, које је држала Биљана
Вукашиновић, педагог школе. Ученицима је на предавању приближен појам страха,
као нормална појава и саставни део наших емоција. То су осећања које особа има када
процени да је угрожена или да је угрожено нешто што је њој вредно. Ученицима су
објашњене технике дисања које помажу у смањењу напетости и тескобе, као и разлози
због којих се спроводи проба завршног испита (да би се смањио страх од непознатог и
пружила шанса да се уочени недостаци превазиђу). На крају су ученици решавали
познати невербални тест пројекције дизајниран од стране славног мађарског
психијатра Леополда Сондија - кога не би волели да сретнете по мраку или његов/њен
изглед у вама изазива страх.
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НОВЕМБАР
6. новембар – Ученици продуженог боравка су причали о Вуку Стефановићу
Караџићу, који је рођен на данашњи дан давне 1787. године у Тршићу. Занимљиве
активности и игру асоцијација припремила им је учитељица Андријана Ранисављевић.

11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату, државни празник и нерадни дан.
13. новембар – Одржане су седнице Одељенских и Наставничког већа. На дневном
реду била је анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода,
као и реализација и оствареност наставног плана и програма.
18. новембар – Поморски дани су у Просветном прегледу истакнути као пример добре
педагошке праксе.
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У Бранковини одржана представа ученика првог и другог разреда матичне школе
„Наша мала башта“, у режирији учитеља Татјане Бојанић и Горана Стојановића.

25. новембар – У ИО Гола Глава наставница географије Гордана Крсмановић је
одржала угледни час о Јапану са ученицима седмог разреда. Публика су били ђаци
петог и шестог разреда, као и колеге из школе. Била је ово прилика да се на
непосреднији начин упознају традиција, географија, друштво, храна, одећа и обичаји
Јапана.

32

Летопис за школску 2019/2020. годину
Наставник историје Милош Милутиновић одржао је угледни час у петом разреду
„Култура и историјско наслеђе народа старог Истока“.

27. новембар – Одржана је посебна седница Наставничког већа у проширеном саставу,
ради давања мишљења о пријављеним кандидатима за избор директора школе.
Кандидати Мирјана Ђурђевић, в.д. директора, и Гордана Аџић, наставник разредне
наставе, представили су своје програме рада након чега се приступило тајном гласању.
Од 49 запослених, присутно је било 45, 6 неважећих гласова, за Гордану Аџић гласало
је 9, а за Мирјану Ђурђевић 30 запослених.
29. новембар – У матичној школи одржан је акредитовани семинар стручног
усавршавања „Прати, процени и објективно оцени“. Реализатори семинара су биле
Милева Мојић и Каролина Нешковић.
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ДЕЦЕМБАР
2. децембар – Светски дан борбе против сиде обележава се почев од 1988. године,
сваког 1. децембра. Наставница биологије Јелена Јовановић Цветановић у ИО Гола
Глава одржала предавање на тему ХИВ-а.

3. децембар – Започета сарадња са организацијом Каритас у оквиру пројекта „Заједно
јачи“, који је у вези са развојним проблемима који се могу јавити код ученика.
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4. децембар – На састанку Школског одбора разматран је извештај конкурсне комисије
о спроведеном поступку за избор директора школе. Сачињена је образложена листа
кандидата и дат је предлог да се за директора школе изабере Мирјана Ђурђевић.
6. децембар – Међународни Дана цивилне авијације, који се обележава од 1994.
године са циљем да се скрене глобална пажња на овај вид превоза као један од
најсигурнијих и најбезбеднијих. Тим поводом су нам у гостима били представници
Аеро клуба Ваљево чија је основна делатност једриличарство, моторно летење и
падобранство. Они су кроз презентацију и предавање приказали рад Аеро клуба,
постигнуте успехе као и рада спортског аеродрома Дивци. Кроз различите предмете
ученици су имали прилику да се упознају са појмовима и занимљивостима везаним за
авијацију. Презентација из историје се осврнула на мит о Икару и појаву лета, прве
покушаје и развој авијације; енглески језик као језик неба - службени језик авијације;
хемија - проучавање легуре и материјали од којих се израђују авиони као и зашто жива
не сме да се унесе у авион; физика - четири неопходне силе за лет; музичка култура песме о лету; ликовна култура - израда макета авиона, ваздушних балона, цртежа. У
оквиру професионалне оријентације представљено је занимање пилот и авио
техничари, а разбијени су родни стреотипи о овом занимању кроз причу о Амелији
Ехарти и Даници Томић. У модулу самоспознаја, професионалне оријентације,
испитивали смо фину моторику и пажњу као предуслов за успешно управљање
возилима. Активност је спроведена кроз виртуелно пилотирање.
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О обележавању Дана авијације писао је интернет портал Ваљевска посла, као и лист
„Напред“ од 13. децембра 2019. године.
Петнаест ученика наше школе решавало је задатке на Општинском такмичењу из
математике, које се одржава у ОШ „Милован Глишић“ Ваљево.
7. децембар – Педагог школе Биљана Вукашиновић и библиотекар Бојана ЛаловићМилановић позване су да представљају школу на завршној конференцији Дана
интелигенције у Београду.

36

Летопис за школску 2019/2020. годину
9. децембар – Одржана седница Школског одбора ради покретања поступка
верификације школе.
12. децембар – Организован је тематски дан „Празници нам стижу“ у којем су
учествовали ученици ИО Јошева и ИО Котешица. Реализатори су биле учитељице
Љиљана Пајић, Катарина Синђић, Катарина Јанковић и наставница енглеског Ленка
Срећковић.

У Бранковини је Каритас реализовао радионицу са ученицима седмог разреда.
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16. децембар – Родитељи наших ђака првака у Бранковини одазвали су се позиву
учитељице Татјане Бојанић да заједно правимо новогодишње украсе за акцију
„Најмлађи за најмлађе“.

17. децембар – У Бранковини одржана радионица Каритаса са ученицима млађих
разреда.
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Биљана Вукашиновић, педагог наше школе, аутор је приручника за родитеље
предшколаца „Школа родитељства“ и „Водича за родитеље деце раног узраста“.
Приручници су објављени у оквиру Пројекта подршке мерама популационе политике у
локалним заједницама, који финансира Кабинет министра без портфеља за
демографију и град Ваљево.

23. децембар – На ликовном конкурсу „Дечје стваралаштво“ Центра за културу
Ваљево, прву награду у категорији 1. и 2. разред освојила је Андреа Аврамовић,
ученица првог разреда ИО Котешица, а похвалу за ликовну технику добила је Теодора
Грујичић, ученица првог разреда ИО Јошева.
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24. децембар – Успешно смо завршили и овогодишњу продајну изложбу у оквиру
наше акције „Најмлађи за најмлађе“ којом прикупљамо средства за Центар за
вантелесну оплодњу. Ученици су били вредни, хладно време нас није омело а ни
подршка суграђана није изостала! Са нама је био и Центар за вантелесну оплодњу, који
је донео слаткише за наше вредне ученике. Продајна акција се наставила и у школи, па
смо сакупили 24000 динара које су уплаћене фондацији „Да се нови живот рађа“.
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27. децембар – Новогодишња приредба ученика првог и другог разреда у продуженом
боравку матичне школе у Бранковини.

У ИО Котешица одржано је „Новогодишње позориште“, представа за родитеље.
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У ИО Јошева одиграна је представа „Деда Мраз у земљи чуда“.

ЈАНУАР
8. јануар – Почетак наставе након паузе за новогодишње и божићне празнике.
1. јануар – Одржана је седница Школског одбора на којој је донет Финансијски план и
План набавки за 2020. годину.
27. јануар – Школска слава, Свети Сава, обележена је и ове године у матичној школи и
свим издвојеним одељењима. Након рецитала у цркви Светих Арханђела, у
просторијама школе резан је славски колач. Домаћини су били ђаци прваци са
учитељицом Татјаном Бојанић. Представу је припремила Александра Радовановић,
наставник српског језика, а за музички део био је задужен вероучитељ Милошем
Јевтићем. Славски ручак је, уз помоћ родитеља, уприличен у Парохијском дому цркве
у Бранковини.
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ИО Гола Глава
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ИО Котешица

ИО Јошева
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28. јануар – Представници школе су присуствовали Конференцији „Школе за 21. век –
вештине, знање, технологија“ у организацији British Councila-а у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Том приликом презуети су
микробит уређаји, чија ће примена допринети развоју крутичког мишљења код
ученика.
30. јануар – Одржане су седнице Одељенских и Наставничког већа. Дневни ред је
обухватао анализу успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта, као и
реализацију остварености наставног плана и програма. Разговарало се и о реализацији
ИОП-а и изради полугодишњег извештаја школе.
31. јануар – Крај првог полугодишта.

ФЕБРУАР
6. фебруар – Одлуком Министра просвете, науке и технолошког развоја за директора
школе је именовао Мирјану Ђурђевић, досадашњег вршиоца дужности.
12. фебруар – Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, зимски
распуст је продужен због епидемије сезонског грипа. Први наставни дан другог
полугодишта биће 24. фебруар 2020. године.
26. фебруар – Данас смо свечаном приредбом обележили Дан школе. Са нама су били
члан Градског већа Мирољуб Ивановић, мајор Илић испред касарне „Живојин
Мишић“, Центар за вантелесну оплодњу Ваљево, као и бројни сарадници, пријатељи,
родитељи и наши драги пензионери. Представу су припремиле учитељица Жаклина
Аџић, Александра Радовановић, наставник српског језика и Андријана Ранисављевић,
учитељица у продуженом боравку.

46

Летопис за школску 2019/2020. годину

47

Летопис за школску 2019/2020. годину
Поводом Дана школе, објављен је 11. број нашег
часописа „Бранковачко перо”, који је доступан и у
електронском облику. Уредници су Александра
Радовановић и Светлана Мојић, наставници српског
језика, док је технички уредник Бојана ЛаловићМилановић, школски библиотекар.
27. фебруар – Одржане су седнице Савета родитеља и
Школског одбора. Савет родитеља је обавештен о избору
агенције за извођење екскурзија и одлучивао је о висини
дневница наставника. Разматран је и извештај о успеху и
дисциплини ученика на првом полугодишту. На седници
Школског одбора усвојен је Извештај о раду директора
и школе за полугодишњи период, Извештај о
финансијском пословању школе за 2019. годину,
Извештај о извршеном попису имовине школе, као и
Извештај о успеху и дисциплини ученика на првом полугодишту.
28. фебруар – Библиотекар школе Бојана Лаловић-Милановић и педагог Биљана
Вукашиновић са ученицима матичне школе обележиле су Национални дан књиге
акцијом „Читајмо гласно“.
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МАРТ
5. март – Наши су ученици радили тестове у оквиру Пажљивкове смотре и показали
своје знање у познавању саобраћајних правила.

Одржана је седница Наставничког већа, како би се направио план надокнаде часова за
дане када је био продужен зимски распуст.
10. март – Радионица Каритаса у оквиру пројекта „Заједно јачи“ са ученицима у ИО
Гола Глава.
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11. март – У ИО Гола Глава у одељењу шестог разреда одржан је час на тему
„Косовски бој у епској поезији и историји“. Час су припремили и водили наставник
српског језика Светлана Мојић, наставник историје Милош Милутиновић и наставник
ликовне културе Немања Радојичић. Ученици су кроз низ активности (асоцијација,
презентација, квиз и певање уз гусле) имали прилику да обнове своја знања у вези са
Косовским бојем и да уоче разлику између историјских чињеница и мотива у епским
народним песмама. Наставник Немања је отпевао уз гусле народну епску песму о
Косовском боју и објаснио ученицима како је инструмент настао и од којих материјала
је направљен, као и значај гусала у нашој народној традицији.
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16. март – У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији
Републике Србије, која је ступила на снагу 15.03.2020. године, установе образовања и
васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.
17. март – Почетак наставе на даљину.

АПРИЛ
1. април
еУправе.

– Почело пријављивање ученика за упис у први разред преко портала

20-26. април – Чланови еколошке секције наше школе учествовали су на онлајн
изложби поводом Дана Земље „Озеленимо поново Земљу“.

22-24. април – Онлајн тестирање „Самопроцена знања 2020“ – прво од два пробна
завршна тестирања. Основна сврха онлајн тестирања је да ученици стекну увид у то да
ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су
обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате, по потреби, додатну пажњу
посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета. Oнлајн пробно тестирање
ће бити спроведено по следећој динамици:
22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
23. априла 2020. – тест из математике
24. априла 2020. – комбиновани тест.
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МАЈ
4. мај – Одржана телефонска седница Наставничког већа на којој је дат предлог за
избор уџбеника, а затим и Савета родитеља који је дао своју сагласност.
6. мај – Проглашен крај ванредног стања на територији Републике Србије. Рад и
организација рада запослених у школи се наставља поштовањем и придржавањем свих
прописаних превентивних мера у циљу спречавања ширења коронавируса.

ЈУН
1-16. јун – Школа организује посебне часове наставе на којима се ученицима пружа
могућност да покажу бољи ниво постигнућа у оквиру одређеног предмета.
1. јун – Преузимање тестова за српски и комбиновани, који ученици раде код куће.
2. јун – Пробни завршни испит из математике, који се полаже у простроијама
школе,од 8 до 10 часова.
3-15. јун – Организована је припремна настава ученицима осмог разреда за полагање
завршног испита.
5. јун – Одржана је седница Одељенског већа за 8. разред. На дневном реду је била
реализација наставног плана и програма, успех и дисциплина ученика и ђак генерације.
За ђака генерације су предложене Јелена Вићентијевић и Софија Ковачевић, ученице
матичне школе.
8. јун – Одржана је седница Наставничког већа за 8. разред. На дневном реду је била
реализација наставног плана и програма, успех и дисциплина ученика и ђак генерације.
За ђака генерације је након бодовања изабрана Софија Ковачевић.
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9. јун – Одржана седница Савета родитеља, на којој је било говора о екскурзијама,
прослави матуре и завршном испиту.
17. јун – Полагање Завршног испита, тест из српског језика.
18. јун – Полагање Завршног испита, тест из математике.
19. јун – Полагање Завршног испита, комбиновани тест.
25. јун – Одржане су седнице Одељенског и Наставничког већа, а на дневном реду је
била реализација наставног плана и програма и успех и дисциплина ученика на крају
школске године. На седници Педагошког колегијума било је говора о начину
реализације наставе наредне школске године и припремању наставника за рад у Гугл
учионици.
26. јун – Одржане седнице Савета родитеља и Школског одбора, на којима је
разматран извештај о реализацији Завршног испита.
28. јун – Подела ђачких књижица.
29. јун – Објављени су званични резултати Завршног испита, а у матичној школи је
одржано матурско вече за ученике осмог разреда.
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ЈУЛ
1-2. јул – Предаја листе жеља за упис у средњу школу.
8. јул – Објављена званична расподела за упис у првом кругу. Сви наши ученици су
успели да се упишу у жењене средње школе.

АВГУСТ
17. август – Одржана је седница Наставничког већа, а на дневном реду је била
реализација поправних испита и припремне наставе, разредни испити, извештаји и
педагошка документација, мере за спречавање појаве и ширења епидемија и заразне
болести, као и организација наставе у наредној школској години.
25. август – Одржана је седница Наставничког већа, последња у овој школској
години. На седници је усвојен Оперативни план организације и реализације наставе у
школској 2020/21. години.
31. август – Одржани су родитељски састанци за ученике првог и петог разреда, у
матичној школи и издвојеним одељењима.

Летопис водила

_____________________

___________________________

Бојана Лаловић-Милановић,

Мирјана Ђурђевић,

библиотекар школе

М.П.

директор
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