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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.
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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.

И ове школске године постоји одељење продуженог боравка у матичној школи у
Бранковини. Радно време продуженог боравка је од 11.30 до 16.00 часова. У продуженом
боравку ученицима се нуди додатни рад са учитељем на утврђивању пређеног градива,
помоћ око израде домаћих задатака, развој креативности, маштовитости и стваралаштва,
учествовање у спортским и културним активностима школе као и развијање радних и
хигијенских навика, другарских односа, упознавање са правилима понашања на
различитим местима и у различитим ситуацијама.
Школска библиотека располаже фондом од близу 8000 књига. Фонд библиотеке је
значајно зановљен књигама које смо набавили кроз пројекат Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, као и кроз појединачне поклон донације издавачких кућа.
У библиотеци постоји и посебан део фонда који обухвата уџбенике, како нове које су
добијене као поклон примерци од издавача, тако и старих који су из пројекта Бесплатни
уџбеници. Овај део фонда стоји на располагању наставницима и ученицима који због
лошег материјалног стања не могу да приуште нове уџбенике.
Поред редовног одржавања школских објеката, велика пажња се поклања набавци
наставних средстава, а све у циљу осавремењавања наставног процеса. Иако је протекле
године уложено доста средстава на инвестиционо и текуће одржавање, школски објекти
и даље нису у потпуности прилагођени захтевима савремене наставе, искључиво збг
нерегулисаног водоснабдевања. Велики недостатак је и непостојање фискултурне сале.
У згради у којој се изводи настава за ученике старијих разреда постоји тачан број
учионица колико и разреда. Али, како је школа под заштитом Завода за заштиту
споменика културе Града Ваљева, градња и надоградња школског објекта није
дозвољена.
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КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ
Директор: Милица Остојић, професор разредне наставе
(од августа Мирјана Ђурђевић, в.д. директора)
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
Административно особље
Благајник: Вида Митровић, административни радник

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
РБ

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

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.

Гордана Крсмановић, наставник географије

Географија

9.

Иван Бабић, дипломирани инжењер менаџмента

Математика

10.

Гордана Радојичић, дипломирани инжењер
металургије

Математика
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11.

Предраг Радовић, наставник техничког

ТИО, Техника и
технологија

12.

Весна Бранковић, наставник информатике и
техничког

Информатика, ТИО,
Техника и технологија

13.

Милица Пиваљевић, струковни предавач

Физика, ТИО, Техника и
технологија

14.

Маријана Митровић, наставник хемије

Хемија

15.

Мирјана Ђурђевић, наставник биологије

Биологија

16.

Немања Радојичић, наставник ликовног

Ликовна култура

17.

Александар Стајић, наставник саксофона

Музичка култура

18.

Никола Јевтић, мастер музичке педагогије

Музичка култура

Гроздана Алексић, наставник физичког

Физичко васпитање,
Изабрани спорт,
Физичко и здравствено
васпитање

19.

Биљана Крсмановић, наставник физичког

Изабрани спорт,
Физичко и здравствено
васпитање

20.

Ненад Јовановић, вероучитељ

Веронаука

18.

РАЗРЕДНА НАСТАВА
РБ

НАСТАВНИК

РАЗРЕД

1.

Горан Стојановић, професор разредне наставе

I разред, Бранковина

2.

Жаклина Аџић, професор разредне наставе

II разред, Бранковина

3.

Гордана Аџић, професор разредне наставе

III разред, Бранковина

4.

Татјана Бојанић, професор разредне наставе

IV разред, Бранковина

5.

Катарина Јанковић, професор разредне наставе

I - IV разред, Котешица

6.

Љиљана Пајић, професор разредне наставе

III разред, Јошева

7.

Марица Николовски, професор разредне наставе

I и IV разред, Јошева

8.

Снежана Бирчанин, професор разредне наставе

I и III разред, Гола Глава

9.

Видосав Нешић, наставник разредне наставе

II и IV разред, Гола Глава
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10.
11.
12.

Драган Добрисављевић, професор разредне
наставе

I - IV разред, Бабина Лука

Данијела Митровић, професор разредне наставе

I - IV разред, Котешица
(замена)

Андријана Ранисављевић, професор разредне
наставе

Продужени боравак

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

Ложач

7.

Славица Мирковић

Помоћни радник

8.

Елза Грујичић

Помоћни радник

Током школске године дошло је до измена у ненаставном особљу. Психолог школе Ана
Мојић је прешла на друго радно место, а на место стручног сарадника је дошла Невена
Гајић. Од маја месеца педагог школе је отишла на трудничко боловање а на њено место
је дошла Биљана Вукашиновић.
Директор школе Милица Остојић је отишла у августу месецу на место просветног
инспектора, а на место в.д. директора је дошла Мирјана Ђурђевић.
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

РАЗРЕД

МАТИЧНА ШКОЛА
БРОЈ
БРОЈ
УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊА

I

5

1

II

19

1

III

16

1

IV

14

1

I-IV

54

4

V

13

1

VI

13

1

VII

17

1

VIII

12

1

V-VIII

55

4

I-VIII

109

8

РАЗРЕД

ГОЛА ГЛАВА
БРОЈ
УЧЕНИКА

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА

I

2

II

2

III

6

IV

5

I-IV

15

2

V

8

1

VI

8

1

VII

8

1

VIII

3

1

V-VIII

27

4

I-VIII

42

6

2

7

Летопис за школску 2018/2019. годину
БАБИНА ЛУКА
РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

I

1

II

2

III

4

IV

2

I-IV

9

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА

1

1

КОТЕШИЦА
РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

I

1

II

1

III

1

IV

1

I-IV

4

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА

1

1

ЈОШЕВА
РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

I

2

II

0

III

5

IV

2

I-IV

9

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА

2

2

УКУПНО
РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА

I-VIII

173

18
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У школску годину 2018/2019. уписано је 177 ученика. Током школске године 3 ученика
су напустила школу због одласка у азил а једна ученица осмог разреда се води као
нестало лице.

ДИНАМИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ
2018/2019. ГОДИНИ

У овој школској години настава ће се изводити само у првој смени у свим објектима.
Почетак прве смене у матичној школи у Бранковини, ИО Јошева и ИО Котешица је од
8.00 часова, а у ИО Гола Глава и ИО Бабина Лука је од 8.15 часова.
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КАЛЕНДАР ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА И АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
У школи се празнују државни и други празници у складу са законом.
Нерадно се празнује 11. новембар, Дан примирја у Првом светском рату и Међународни
празник рада 1. и 2. мај.
Радно се празнује Свети Сава, 27. јануара, и Видовдан, 28. јуна као спомен на Косовску
битку.
Дан рођења Проте Матеје Ненадовића 26. фебруар наша школа обележава као Дан
школе.

АВГУСТ
31. август – Одржана је прва седница Наставничког већа за 2018/2019. годину.
Представљене су нове колеге, а разговарало се и о организацији радa, стручним
активима и тимовима, као и о распореду часова.

СЕПТЕМБАР
3. септембар – Почела је нова школска година. По традицији, у Цркви Светих
Арханђела у Бранковини одржан је молебан за успешан почетак, а сви ђаци прваци су
добили мајице са логом школе.
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7. септембар – У организацији Града Ваљева и градоначелника др Слободана
Гвозденовића, одржан је пријема ђака првака, на Градском тргу у Ваљеву.

10. септембар – Одржано је Наставничко веће, на којем је разматран Годишњи план рада
за школску 2018/19. годину, Извештај о раду школе и Извештај о раду директора за
2017/18. годину, Извештај о вредновању и самовредновању, План професионалног
развоја запослених за школску 2018/19. годину и Извештај о реализацији Развојног
плана школе за школску 2017/18. годину.

14. септембар – Одржана је седница Школског одбора и конститутивна седница Савета
родитеља. Разматран је Годишњи план рада, Извештај о раду школе, Извештај о раду
директора, Извештај о самовредновању, План стручног усавршавања за 2018/19. годину
и Извештај о реализованом стручном усавршавању у школској 2017/18, Летопис школе
за 2017/18. годину.
Одржана је конститутивна седница Савета родитеља. Изабран је председник Симо
Радојевић, а за представника у Општинском савету родитеља изабран је Горан Алексић.
Савет је разматраи и Годишњи извештај о раду директора школе, осигурање ученика,
програм екскурзије за школску 2018/19. годину и ђачки динар.
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18. септембар – Наша школе се и ове године придружила хуманитарној акцији „Чеп за
хендикеп“. Ученици осмог разреда су са наставницом биологије Мирјаном Ђурђевић
направили посебну кутију, у коју њихови другари могу одложити чепове.

У Бранковини је додељена награда Матичне библиотека „Љубомир Ненадовић” за
најбољу путописну књигу у оквиру манифестације „Љубини дани“. Добитник
овогодишње награде је Стеван Тонтић, за дело „Та мјеста“. Додели награде су
присуствовали ученици осмог разреда са наставницом српског језика Александром
Радовановић и Бојаном Лаловић Милановић, школским библиотекаром.
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20. септембар – У ИО Котешица учитељица Данијела Митровић органозовала је са
ђацима првацима угледни час на тему „Глас и штампано слово А“.

29. септембар – На ликовном и литерарном конкурсу „Дани домаћих“, који је расписао
Еуропром у сарадњи са Јафа кексом, ученици ИО Котешица су освојили слатке награде.

13
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ОКТОБАР
1. октобар - У Бранковини је свечано почело обележавање Дечје недеље, која се ове
године одржава под слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање
без насиља“. Како традиција налаже ђаци прваци су посадили дрво генерације у
дворишту школе. Ученици ИО Јошева посетили су парк Пећина, а у Центру за културу
одгледали представу „Несрећна кафина“. Ученици четвртог разреда матичне школе су
са учитељицом Тањом Бојанић организовали базар. На овај начин су скупили довољно
новца за заједнички излет.

14
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2. октобар – У матичној школи и ИО Гола Глава припадници Полицијске управе Ваљево
одржали су предавање ученицима 4. и 6. разреда „Основи безбедности деце – Полиција
у служби грађана“.

3. октобар – Жаклина Андрић, ученица 4. разреда ИО Котешица, добила је специјалну
похвалу на ликовном конкурсу који је поводом Дечје недеље расписао Центар за културу
Ваљево.

15
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Наши се ђаци увек посебно радују маскенбалу у оквиру Дечје недеље!

16
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4. октобар – Ученици четвртог разреда матичне школе са учитељицом Татјаном Бојанић
победници су турнира „Не љути се, срећније се живи!“. Екипно такмичење у игри „Не
љути се човече“ организовано је у оквиру Дечје недеље у ОШ „Здравко Јовановић“
Поћута.

5. октобар – Петак у току Дечје недеље је резервисан за спортска надметања. На
полигону су се такмичили ученици из матичне школе и из ИО Гола Глава. Координатор
активности била је Гроздана Алексић, наставник физичког васпитања.

17
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5. октобар – На Дивчибарама су организовани „Дани гљива“, а награду за групни рад
добили су ученици ИО Јошева.

18
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6. октобар – У циљу развијања међупредметних компетенција данас су у матичној
школи наставник историје Милош Милутиновић и наставница биологије Мирјана
Ђурђевић, заједно одржали час. Наставна јединица била је „Одлике праисторије и развој
човека“, а ученици петог разреда су доста научили захваљујући занимљивој и успешној
сарадњи наставника.

19
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15. октобар – Месец октобар је посвећен здравој исхрани. У Едукативном центру Дома
здравља тим поводом одржано је здравствено предавање у организацији Поливалентне
патронаже. Ученици другог и четвртог разреда матичне школе извели су представу
„Наша мала башта“, коју је припремила учитељица Андријана Ранисављевић. Ученици
ИО Јошева и ИО Котешица имали су спретне руке и пуно маште, па је и сто био пун
необичних животиња. Поред наше школе, у Едукативном центру били су и ученицу
Медицинске школе, ОШ „Андра Савчић“ и старија група вртића „Звончић“. Осим
представника Дома здравља, обратили су нам се и чланови Одсека за промоцију здравља
Завода за јавно здравље и Црвеног крста.
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16. октобар – Ученици ИО Котешица, Јошева и Гола Глава организовали су, сада већ
традиционални тематски дан, „Јесен у мом сокаку“ на излетишту Точак. Посетили су
ковачку радњу, где им је деда Ђорђе причао о старим занатима. Дан је додатно улепшала
прослава рођендана ученице Ане Ралетић.

23. октобар – Обележили смо Светски дан јабука. Ученици осмог и шестог разреда
матичне школе су и ове године са Мирјаном Ђурђевић, наставником биологије,
припремили презентацију у Дигиталном кабинету, а након тога смо сви били у прилици
да се уверимо колико су јабуке укусне! Своје радове су изложили и ученици продуженог
боравка.

21
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НОВЕМБАР
2. новембар – У посети нам је био Клуб особа са инвалидитетом „Корак напред“, када
смо били у прилици да заједно са ученицима одгледамо филм „Живети значи борити се“,
аутора Бојане Ђурић.

6. новембар – На данашњи дан 1787. године у Тршићу је рођен Вук Стефановић
Караџић. Како би боље схватили значај Вуковог дела, учитељица Андријана
Ранисављевић је за ученике млађих разреда припремила презентацију, коју су они помно
пратили. Библиотекар Бојана Лаловић Милановић је за ученике организовала надметање
у слагању речи и одгонетању загонетки. И сами ученици су припремили бројне
занимљивости о Вуку, као и изложбу ликовних радова.
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12. новембар – Нерадан дан јер је 11. новембар, Дан примирја у Првом светском рату,
државни празник.
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14. новембар – Поводом 120 година од рођења и 75 година од смрти великог научника
Михаила Петровића Аласа, ваљевска подружница Друштва математичара Србије
организовала је изложбу у матичној школи. Кроз занимљиво предавање водио нас је
Драган Стефановић, наставник математике у ОШ „Владика Николај Велимировић“.
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16. новембар – Међународни дан толераниције обележен је у свим одељењима наше
школе, а ученици ИО Котешица су имали посебно интересантну радионицу на ову тему.

19. 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.
26
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20. новембар – Међународни дан детета је установљен од стране Генералне скупштине
Уједињених нација 1954. године. Осмишљен је да промовише међусобну интеракцију и
разумевање међу децом и добробит деце у свету. Овај дан се обележава и да би се
скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме са
којима се деца суочавају. Дечја права су утврђена Конвенцијом о правима детета
усвојеном од Генералне скупштине Уједињених нација 1989. године. Ученици
продуженог боравка су са учитељицом Андријаном Ранисављевић направили паноа како
би обележили свој дан.

26. новембар – Одржана је седница Наставничког већа у проширеном саставу, како би
се изабрали представници чланова Школског одбора из реда запослених. Након тајног
гласања, представници запослених су Мира Бошковић, шеф рачуноводства, Ленка
Срећковић, наставник енглеског језика и Горан Стојановић, учитељ.

28. новембар – Одржана је седница Савета родитеља на којој су изабрани представници
родитеља за чланове Школског одбора, као и представници за све обавезне тимове
школе.
У посети су били представници Ватрогасне бригаде из Ваљева. Ученицима четвртог и
шестог разреда одржали су предавање о опасностима које пожар доноси и начинима како
се заштитити.
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29. новембар – Наши ученици су и ове године посетили Фестивал науке у Београду,
заједно са учитељицом Татјаном Бојанић, Горданом Радојичић, наставницом
математике, и наставницом српског језика Александром Радовановић.
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ДЕЦЕМБАР
3. децембар – Светски дан борбе против сиде обележава се почев од 1988. године, сваког
1. децембра. На часу Грађанског васпитања о овој веома важној теми са ученицима су
причале наставница Александра Радовановић и Ана Ракић, школски психолог.
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10. децембар – Наша школа је дала пуну подршку пројекту „Вршњачко насиље доноси
несрећу“, који је суфинансиран од стране града Ваљева. Тим поводом Милица Остојић,
директор школе, и Ана Ракић, школски психолог, дале су интервју за интернет портал
Ваљевска искра.
12. децембар – Одржана седница Школског одбора на којој су верификовани нови
чланови.
14. децембар – У дигиталном кабинету матичне школе одржан је акредитовани семинар
стручног усавршавања „Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“ у
организацији Центра за стручно усавршавање Шабац. Семинару је присуствовало 25
запослених.
20. децембар – У дигиталном кабинету матичне школе одржано је предавање
наставницима и ученицима седмог и осмог разреда у оквиру Програма превенције и
злоупотребе дрога у школама под називом „Школа да, дрога не“. Предавачи су били
Данијела Обрадовић, мр психологије, и Снежана Јовановић, наставник ТИО. Програм се
реализује уз надзор Завода за јавно здравље, чији су представници били др Александра
Филиповић и Снежана Маринковић, нутрициониста-дијететичар.
22. децембар – Ученици ИО Јошева Никола Панић и Лука Домчић, 4. разред, и Ивана
Панић, 1. разред, учествовали су на конкурсу Еуропрома „Пионирова новогодишња
чаролија“. Дружење и преузимање наградних пакетића било је у седишту Еуропрома у
Лукавцу.

25. децембар – Одржана седница школског одбора на којој је донета одлука о
расписивању конкурса за избор директора школе. Овом приликом је образована и
комисија за избор директора школе.
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26. децембар – Успешно реализована још једна хуманитарна продајна изложба
„Најмлађи за најмлађе“, упркос изузетно хладном дану. Са нама је био и Центар за
вантелесну оплодњу, који је донео слаткише за наше вредне ученике.
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27. децембар – Ученици трећег разреда матичне школе су са учитељицом Горданом
Аџић и вероучитељом Ненадом Јовановићем месили славски колач и учили како да га
украсе.

29. децембар – Ученици ИО Јошева у сусрет Новој години извели су представу „С Деда
Мразом око света“. Представници фирме Бора заштита том приликом уручили су
новогодишње пакетиће поводом конкурса на тему „Заштита на раду приликом
украшавања учионице за новогодишње празнике“.
32
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ЈАНУАР
1-8. јануар – Новогодишњи распуст
11. јануар – Седница Школског одбора на којој је донет Финансијски план и План
набавки за 2019. годину.
27. јануар – Савиндан, школска слава, свечано је прослављен у матичној школи.
Домаћини славе су били ђаци прваци и њихов учитељ Горан Стојановић. Ученици
млађих разреда су рецитовали, а представу су приредили ученици старијих разреда са
наставницом српског језика и књижевности Александром Радовановић. Хор је водио
Никола Јевтић, наставник музичке културе.
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У ИО Јошева ученици су извели представу „Најдрагоценији бисер“. Домаћин славе био
је Лука Домчић, ученик 4. разреда, са својим оцем Милијаном.
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У ИО Котешица и ИО Гола Глава школска слава обележена је ломљењем колача и
извођењем представе.

28. јануар – Одржана је седница Наставничког већа којој су присуствовали сви
запослени. Наставничко веће је дало мишљење о пријављеним кандидатима за избор
директора школе. На основу тајног изјашњавања запослених Наставничко веће
предложило је Милицу Остојић за директора школе.
31. јануар – Крај првог полугодишта.

ФЕБРУАР
1. фебруар – 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, изради полугодишњег извештаја школе и адаптацији ученика првог и петог
разреда.
Одржана је седница Школског одбора на којој је разматран Извештај конкурсне
комисије о спроведеном поступку за избор директора школе са достављеном
документацијом кандидата и потребним мишљењем. Сачињена је образложена листа
кандидата и предлог за избор директора.
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4. фебруар – У Бранковини је обележено 215 година од сече кнезова, Илије Бирчанина
и Алексе Ненадовића, што је био увод у Први српски устанак. Помен убијеним
кнезовима обавио је игуман манастира Јовања архимандрит Михаило Биковић са
свештенством Ваљевске епархије. Музички део програма поверен је Полицијском
оркестару МУП-а Србије, а Заставни вод Жандармерије је одао пошту свим јунацима
палим за слободу Србије. У присуству потпредседника Владе и министра унутрашњих
послова др Небојше Стефановића, директора полиције Владимира Ребића,
градоначелника Ваљева др Слободана Гвозденовића и бројних званица, стихове песме
„Бој на Мишару“ говорила је наша ученица Вања Штулић.
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21. фебруар – Одржана је седница Школског одбора на којој је донет Правилник о
васпитно-дисциплинској одговорности ученика. Усвојен је Извештај о раду директора и
школе за полугодишњи период, Извештај о финансијском пословању школе за 2018.
годину и Извештај о извршеном попису имовине школе.
23. фебруар – У ОШ „Андра Савчић“ Ваљево одржано је Општинско такмичење из
физике. На окружно се пласирала Трипковић Ивана, 6. разред ИО Гола Глава.
25. фебруар – Због пораста броја оболеле деце од грипа и спречавања ширења вируса,
настава у другом полугодишту је почеала недељу дана касније него што је предвиђено
календаром.
26. фебруар – Данас смо обележили Дан школе занимљивим квизом за ученике.
Подсетили смо се важних датума и наших славних предака из Бранковине. Победници
такмичења су добили дипломе, а посебне похвалнице добили су организатори Андријана Ранисављевић, учитељица у продуженом боравку, Александра Радовановић,
наставник српског језика и књижевности и Милош Милутиновић, наставник историје.
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27. фебруар – На Бранковачком вису обележено је 215 година од дана када су се окупиле
устаничке чете под командом Проте Матеја и Јаков Ненадовић, како би кренуле у
ослобађање Ваљева. МЗ Бранковина је била организатор, а припадници Војске Србије
подигли заставу са којом су устаници кренули у ослобађање. Бранковачки парох,
протојереј-ставрофор Душан Патијаревић одржао је црквени помен. Наши ученици су
имали част да изведу химну „Боже правде“, као и пригодан програм који је
припремила наставница српског језика Александра Радовановић. Симболично је
запаљена ватра, као подсећање на устаничку ватру која је упаљена 27. фебруара 1804.
године на Бранковачком вису.
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28. фебруар – У матичној школи одржани часови српског језика посвећени обележавању
Међународног дана матерњег језика. Бојана Лаловић Милановић, школски библиотекар,
је у сарадњи са наставницом Александром Радовановић припремила презентацију за
ученике старијих разреда. Након тога, уследио је занимљив квиз „Језичке заврзламе“
који је пробудио такмичарски дух код ученика.
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МАРТ
2. март – Ученици надарени за математику учествовали су на Општинском такмичењу,
које је ове године одржано у ОШ „Милован Глишић“ Ваљево.
8. март – Поводом Међународног дана жена ученици ИО Јошева извели су пригодан
програм и припремили поклоне за маме, баке, тетке, сестре, ујне, стрине које су правили
на часовима ликовне културе и слободних активности.
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9. март – Ученици наше школе остварили су учешће на Општинском такмичењу из
историје.
10. март – На Општинском такмичењу из географије ученица Сања Миливојевић, VIII2,
освојила је треће место.
11. март – Наша школа учествује у онлајн обуци за примену Селфи инструмента, коју
спроводи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Општи циљ обуке је упознавање
полазника са инструменом за самовредновање Селфи на основу кога се врши процена
дигиталних капацитета установе и планира даљи развој.

14. март – Ученици ИО Јошева Лука Домчић
4.разред, Тамара Петковић 3. разред и Јана
Митровић 3. разред учествовали су на
литерарном и ликовном конкурсу који је
расписала школа у Драчићу поводом јубилеја
100 година од рођења Драгољуба Илића.
Награде које су освојили за ликовни и
литерарни рад су им уручене на свечаној
прослави дана школе „Драгољуб Илић“ у
Драчићу.
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16. март – На Општинском такмичењу из српског језика учествовало је девет ученика
наше школе, а пласман на окружни ниво обезбедиле су Софија Ковачевић и Јелена
Вићентијевић, седми разред Бранковина, и Сања Миливојевић и Ивана Марјановић,
осми разред ИО Гола Глава.
На Општинском такмичењу из техничког образовања школа је имала представнике у
категоријама бродомоделарство, авиомоделарство и аутомоделарство. На окружни ниво
су се пласирали Анђела Мијаиловић и Никола Мићић, 5. разред Бранковина, и Ивана
Марјановић, 8. разред ИО Гола Глава.
На Окружном такмичењу из физике наша ученица није остварила даљи пласман на
републичко.
18. март – Одржана је седница Савета родитеља на којој је изабран понуђач за извођење
екскурзије, а одлучивано је и о дневницама разредних старешина.
21. март – Математичко такмичење „Кенгур без граница“ и ове године у нашој школи.

23. март – Одржано је Окружно такмичење из математике у ОШ „Милован Глишић“
Ваљево, али су наши ученици остали без пласмана на републички ниво такмичења.
25. март – Представници Полицијске управе Ваљево су разговарали са ученицима
првог и четвртог разреда о безбедности деце у саобраћају.
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Одржана је седница Наставничког већа на којој је представљен Правилник о оцењивању,
а запослени су добили информације о почетку обуке за електроински дневник као и о
начину надокнаде часова који су пропуштени у току продуженог зимског распуста.
26. март – У склопу прославе Дана града Ваљева у Интернационалном уметничком
студију „Радован Трнавац Мића“ отворена jе изложба „Дечја уметност“, коју
Интернационални уметнички студио, у сарадњи са основним школама традиционално
отвара сваке године за Дан града. Поноснимо смо на Далибора Митровића, VI1, Николу
Мићића, V2 и Катарину Дамњановић, V1, који су нас предстаљали у години када су по
први пут изложени радови ученика сеоских школа. Похвале иду и Немањи Радојичићу,
наставнику ликовне културе, који је препознао и усмерио талентоване ученике.

Рад Николе Мићића
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Рад Далибора Митровића

Рад Катарине Дамњановић
27. март – На 51. Градској смотри рецитатора „Песниче народа мог“ наша школа је
имала запажено учешће.У категорији ученика средњег узраста на окружно такмичење
пласирале су се Вања Штулић из Бранковине, ментор Александра Радовановић, и Ивана
Трипковић, ИО Гола Глава, ментор Светлана Мојић. Похвале и за наше ученице које
нису прошле на следећи ниво такмичења, иако су биле изванредне: Ирену Ковачевић,
Александру Вићентијевић и Ивану Марјановић.
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29. март – Били код наших пријатеља у Центру за вантелесну оплодњу Ваљево. Ову
прилику смо искористили да им дамо необичан поклон, као и новчана средства
прикупљена током наше хуманитарне акције „Најмлађи за најмлађе“. Читавом тиму
великог срца захвални смо на преданом раду, због чега смо им увек подршка и ветар у
леђа.

30. март – Ученици ИО Јошева и ИО Котешица учествовали су на литерарном конкурсу
Еуропрома „Домаћа прича-наш избор“. Награде су им додељене данас на сајму привреде
„Спрег“ у Омни центру.

АПРИЛ
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1. април – Одржана је конститутивна седница Школског одбора на којој је за
председника изабран Горан Стојановић, а за заменика Ленка Срећковић.
2. април – У ИО Јошева интересантном радионицом обележен Светски дан особа са
аутизмом.

У матичној школи одржано је предавање Поливалентне патронажне службе Дома
здравља. Славица Филиповић и Весна Павловић говориле су ученицима VI и VII разреда
о туберкулози и њеној превенцији.
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3. април – У просторијама школе одржан је квиз знања из православне веронауке
„Православна слагалица“ под покровитељством Епархије ваљевске. Аутор квиза је
ђакон Драган Станојевић, а поред њега реализатори су секретар одбора за веронауку
Далибор Чкојић и Јован Новитовић, координатор за верску наставу. У квизу су
учествовале, поред наше школе, и тимови из школа „Свети Сава“ Попучке, „Стеван
Филиповић“ Дивци, „Милош Марковић“ Доње Лесковице, „Драгољуб Илић“ Драчић и
„Здравко Јовановић“ Поћута. Након поштене борбе и надметања, победу је однео тим
ОШ „Милош Марковић“.

4. април – У недељнику „Напред“ објављен је текст о нашој хуманитарној акцији
„Најмлађи за најмлађе“.
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6. април – У ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево одржано је Окружено такмичење из
српског језика. На републичко се пласирала Софија Ковачевић, ученица седмог разреда,
ментор Александра Радовановић.
На окружном такмичењу из техничког образовања пласма на републичко су остварили
Анђела Мијаиловић и Никола Мићић, 5. разред, и Ивана Марјановић, 8. разред. Сви
ученици похађају школу и ИО Гола Глава а ментор им је Весна Бранковић.
10. април – За ученике осмог
разреда
одржана
је
презентација
средње
Медицинске школе у оквиру
Професионалне оријентације.
О могућностима које им
пружају образовни профили
говорили
су
Александар
Маравић, директор, Милица
Китић, организатор наставе и
Данијела Марковић, наставник
здравствене неге.

Одржане су седнице Одељенских и Наставниког већа поводом краја трећег
класификационог периода.
17. април – У сусрет обележавању Дана планете Земље, 22. априла, у матичној школи
је организована еколошка радионица за ученике 5. и 6. разреда. Библиотекар школе
Бојана Лаловић Милановић и Мирјана Ђурђевић, наставник биологије, припремиле су
презентацију и квиз за крај часа.
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23. април – Данас је у ИО Котешица одржан тематски дан „Христос воскресе, радост
донесе“. У активностима су учествовали ученици ИО Котешица и ИО Јошева, а
релизатори су били учитељице Љиљана Пајић, Катарина Јанковић, Марица Николовски
и вероучитељ Ненад Јовановић.
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23-24. април – Реализована је дводневна екскурзија за ученике 7. и 8. разреда школе
на релацији Бранковина – Сирогојно – Златибор – Тара (преноћиште) – Дрвенград –
Бранковина. Организатор је Туристичка агенција ,,Егина”, а укупно је био 31 ученик.

МАЈ
10. мај – У свим издвојеним одељењима наше школе, као и у матичниј Бранковини,
ученици су и ове године учествовали у традиционалном Кросу РТС-а. Од укупно 177
ученика, такмичило се њих 164.
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У оквиру Професионалне оријентације ученици осмог разреда посетили су
Пољопривредну школу са домом ученика Ваљево.
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11. мај – Део нашег колектива присуствовао је акредитованом семинару стручног
усавршавања „Даровитост у предшколској установи и школи : препознавање и додатна
подршка“.

14. мај – Учитељице Катарина Јанковић и Марица Николовски данас су са својим
ученицима одржале креативну радионицу на тему „Ал се некад добро јело баш“ у ИО
Јошева.
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У оквиру професионалне оријентације у матичној школи одржана је презентација
Средње школе Коцељева.

16. мај – Наставник историје Милош Милутиновић је са наставницама српског језика
Александром Кнежевић у Бранковини и Светланом Мојић у ИО Гола Глава одржао час
на тему „Отпор Србије даљем продирању Турака у Европу“. Час историје одржан је у
корелацији са српским језиком, песмама Косовског циклуса.
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У просторијама школске библиотеке додељена је награда „Десанка Максимовић“
Војиславу Карановићу за укупан допринос српској поезији. Награду традиционално
додељује Задужбина Десанка Максимовић на дан њеног рођења.
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17. мај – Ученице ИО Котешица Жаклина Андрић (4. разред) и Николина Росић (1.
разред) добиле су награду на конкурсу Београдског фестивала писаца за децу – Витезово
пролеће.

18. мај – Сабор народне традиције „Крчаг“ ове године одржан је у Накову. Нашу школу
су представљали ученици 2. и 4. разреда матичне школе, са учитељицама Жаклином
Аџић и Андријаном Ранисављевић.
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Наши ђаци су узели учешће на Републичком такмичењу из техничког образовања.

21. мај – У Бранковини је остварена једна неуобичајена сарадња. Наставник ликовне
културе Немања Радојичић је помогао Александри Радовановић, наставнику српског
језика, да ученицима приближи епски десетерац. Били смо у прилици да уз гусле чујемо
песме циклуса о Марку Краљевићу, а сви су уживали звуцима из старих времена.
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Педагог школе Биљана Вукашиновић одржала је радионицу са ученицима осмог разреда
у оквиру професионалне оријентације. Тема радионице било је повезивање занимања и
одговарајућег образовног профила.

23. мај – Поводом недеље здравих зуба под слоганом „Орално здравље чувамо од
најранијег узраста“, Завод за јавно здравље Ваљево расписао је литерарни и ликовни
конкурс. Ученици ИО Јошева Андријана Митровић 3. разред и Никола Панић 4. разред
освојили су 1. место на литерарном конкурсу, а ученик 4. разреда Лука Домчић освојио
је 2. награду на ликовном конкурсу. Специјалне награде освојили су ученици Тамара
Петковић 3. разред и Лука Домчић 4. разред ИО Јошева, као и ученик 2. разреда ИО
Котешица Лазар Росић. Награде су додељене у вртићу Видра у Ваљеву.

58

Летопис за школску 2018/2019. годину

Четврти разред матичне школе са учитељицом Татјаном Бојанић представљао је боје
наше школе на Спортским играма младих, у дисциплини „Између две ватре“.

24. мај – Екскурзија 5. и 6. разреда организована је на релацији Бранковина-ЈагодинаБранковина. Ученици су посетили манастир Покајница, Музеј воштаних фигура и
зоолошки врт у Јагодини.
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25. мај – Похваљени ученици ИО Котешица и ИО Јошева са учитељицама Катарином
Јанковић, Љиљаном Пајић и Марицом Николовски били су на 15. Међународном
фестивалу Креативна чаролија под слоганом „Никад не бој се, љубав јача је“.

У Тршићу, у „Вуковој спомен школи“, одржано је Републичко такмичење из српског
језика, на којем је узела учешће Софија Ковачевић, ученица 7. разреда.
29. мај – У Бранковини је одржана централна манифестација поводом Светског дана
борбе против дуванског дима, који се обележава 31. маја. Завод за јавно здравље Ваљево
наградило је најбоље радове ученика на ликовном и литерарном конкурсу „Заштитимо
се од дувана“. Међу награђенима су и ученици ИО Јошева, Андријана Митровић и Лука
Домчић, и Лазар Росић, ученик ИО Котешица. Наша школа је добила и посебну
захвалницу за активно учешће у обележавању светског дана без дуванског дима.
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30. мај – Жаклина Андрић, ученица ИО Котешица, добила је похвалу за изузетну
креативност и учешће на ликовном конкурсу „Фантастичан лик из моје бајке“, на
Фестивалу „Велика школска позорница“ у Тополи.

31. мај – Крај наставне 2018/19. године за ученике осмог разреда.

ЈУН
4. јун – Град Ваљево и руски град Сочи потписали су Споразум о сарадњи у области
туризма. Тим поводом, званична делегација Града Ваљева посетиће град на обали Црног
мора. Јединствену прилику да виде олимпијски град и да представе Ваљево и
Бранковину, добили су и ученици наше школе.
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5. јун – Лазар Росић, ученик другог разреда ИО Котешица, освојио је трећу награду на
ликовном конкурсу „Моја река“ у оквиру пројекта Дан Саве.

Одржана је седница Наставничког већа на којој је
анализиран успех и дисциплина ученика 8.
разреда.
За Ђака генерације изабрана је Ивана
Марјановић, ИО Гола Глава. Директор школе је
обавестио наставнике и плану реализације
Завршног испита.

7. јун – У просторијама школе организована је матурска прослава за ученике осмог
разреда из Бранковине и Голе Главе.
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8. јун – Манифестација Вазнесењски дани у Крупњу ове године одржала се по 9. пут.
Групни рад ученика ИО Котешица и ИО Јошева освојио је прву награду на ликовном
конкурсу. Похваљени ученици ИО Котешице за своје радове су Росић Лазар и Жаклина
Андрић, а ИО Јошева Матија Марковић, Панић Никола, Тамара Петковић, Андријана
Митровић и Лука Домчић. Уцитељица Љиљана Пајић, у сарадњи са колегом из ОШ
„Милован Глишић“ Ваљевска Каменица Слободаном Деспићем, реализовала је
Калиграфску радионицу.
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10. јун –Ученици млађих разреда наше школе на екскурзији Бранковина-ОпленацОрашац-Рисовачка пећина-Аранђеловац-Бранковина.

14. јун – Крај наставне школске 2018/19. године. Ђаци четвртог разреда су „предали
штафету“ првацима! Топлу добродошлицу им је пожелела учитељица Татјана Бојанић,
наставница енглеског Ленка Срећковић и учитељица продуженог боравка Андријана
Ранисављевић. Радосним првацима и њиховим поносним родитељима обратила се и
Милица Остојић, директор школе.
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Ученици ИО Јошева у сусрет распусту извели су представу „Пут око света“ и тако
отишли на заслужен распуст и одмор до новог школског звона у септембру.

У „Просветном прегледу“ објављен чланак о активностима наше школе на промоцији
здравих навика.

У матичној школи одржан је радни састанак наставника који учествују у реализацији
Завршног испита школске 2018/19. године. Састанак су водиле колеге које су биле на
обуци Ивана Лазић, супервизор, Драган Добрисављевић, дежурни наставник и
прегледачи Светлана Мојић и Милица Пиваљевић.
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17. јун – Завршни испит – тест из матерњег језика.
18. јун – Завршни испит – тест из математике – није одржан због сумње да су тестови
илегално објављени и доступни на интернету.
19. јун – Завршни испит – комбиновани тест.
20. јун – Завршни испит – тест из математике.
21. јун – Одржано је Одељенско и Наставничко веће на крају другог класификационог
периода. Анализирани су успех и дисциплина, оствареност Наставног плана и програма,
извештај са екскурзија.
22. јун – Поводом успешног учешћа на ликовном такмичењу „Свет из моје маште“ које
је организовао Турски културни центар Београд, похвалу су добили Наташа Павловић и
Гордану Штулић из Бранковине као и Никола Мићић, ИО Гола Глава.
23. јун – Дан малине у Бранковини одржан је 57. пут уз присуство великог броја излагача
и посетилаца. Ученици четвртог разреда су учествовали у културно-уметничком делу,
програмом који су припремиле учитељице Татјана Бојанић и Андријана Ранисављевић.
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28. јун – На одржаним седницима Савета родитеља и Школског одбора разматран је
Извештај о изведеним екскурзијама, као и Извештај о Завршном испиту ученика 8.
разреда.
Објављени су коначни резултати Завршног испита.
29-30. јун – Ученици осмог разреда попуњавали су листе жеља за упис у средњу школу.
30. јун – Медицинско село и ове године је одржано просторијама матичне школе у
Бранковини, организовано у сарадњи са Домом здравља Ваљево.
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ЈУЛ
27. јул – Седница Школског одбора како би се члаови обавести о престанку дужности
директора школе Милице остојић на лични захтев, а због преласка на место просветног
инспектора у Градској управи.

АВГУСТ
5. август – За в.д. директора школе именована је Мирјана Ђурђевић, наставник
биологије.
15. август – Одржана седница Наставничког већа. На дневном реду су били поправни
испити и припремна настава, као и организација другог круга Завршног испита. Ово је
била последња седница у школској 2018/19. години.
20. август – Полагање Завршног испита - тест из српског језика, за ученике који су
пропустили јунски рок. Изашао један ученик наше школе.
26. август – Објављени резултати другог круга Завршног испита, а наш се ученик уписао
у жељену средњу школу.

Летопис водила

_____________________

___________________________

Бојана Лаловић-Милановић,
библиотекар школе

Мирјана Ђурђевић,
М.П.

в.д. директора
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