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Историјат школе 

 

 

Основна школа „Вожд Карађорђе“ у Нишу основана је као Мушка школа на 

Стамбол-капији 1889. године у граду који је бројао око 20.000 становника. То 

је прва основна школа у Нишу  чија је зграда наменски грађена по строгим 

прописима градње школских зграда; имала је 11 учионица. Због прилива 

ученика више пута је вршена доградња. Име школе је мењано, а данашњи 

назив  добија  1960. године. 

 

 

 

Данас у школи има ученика распоређеник у 26 одељења. 

Заједно растемо, дружимо се, решавамо проблеме, делимо лепе и мање лепе 

тренутке. 

Свесни чињенице да учитељи и родитељи учествују у формирању малих 

људи, трудимо се да створимо успешне ђаке који ће постати, пре свега, 

одлични људи.  
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Организација васпитно-образовног 

рада 

Бројно стање ученика 
У школској 2016/2017. години  школу је похађао 631 ученик, настава је организована у 26 

одељења од првог до осмог разреда, и то: 

  од 1 до 4. разреда  -  308 ученика у 12 одељења и 

  од 5 до 8. разреда –  323 ученика у 14 одељења .   

Један ученик понављао је разред и у наредној школској години други пут ће похађати 

седми разред. 

Две предшколске групе броје  59 ученика;  у продуженом боравку је  54 ученика првог и 

другог разреда. 

У току године праћене су промене у броју ученика – новодошлих  и ученика који су 

отишли из школе , а нарочито који су разлози за одлазак. Разлог је, најчешће, пресељење. 

Новодошли ученици добро су се уклопили у нову средину. 

Наставу по индивидуалном образовном плану похађа 16 ученика, а Тим за инклузивно 

образовање редовно одржава састанке на којима анализира њихова поистигнућа и планира 

даљи рад. 

Кадровска структура 
У протеклој школској години ангажовано је 63,5 особа  и то на следећи начин: 

       -на пословима директора - 1                                                                                                                                           

       -на пословима секретара  - 1 

       -на пословима стручних сарадникa - 2,5 

        -у разредној настави  - 14 

       -у предметној настави  - 33 

       -у предшколској групи - 2 

       -на административно финансијским пословима - 2   

       -помоћних радника - 7 

       -на пословима домара - 1 
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Запослени који су били на листи ТВ збринути су кроз часове грађанског васпитања, хора и 

оркестра у нашој школи. 

Од 26.9.2017. у школи је приправник- васпитач  Јелена Крстић. 

7.10.2015. испит остварености програма за приправника-васпитача  полагала је Милица 

Стојановић која је волонтирала у школи. Ментор је била васпитач Маја Стефановић. 

Такође, у школи је као приправник била и Наташа Нешић (музичка култура) која је 

11.5.2017. полагала испит остварености . Ментор је била Драгана Црнатовић, наставник 

музичке културе. 

 

Опрема и наставна средства 
Према плану унапређења материјално – техничких услова  рада реализовано је 

следеће: 

- Обновљен намештај (клупе и столице) за кабинет ликовног; 

- Набављени дневници, сунђери, креде, патроне за маркере, сунђери за беле табле; 

- 12.9. 2017. године монтирано је 5 белих табли (распоређене на спрату); 

- Настављени радови на крову школе (почети су 3. Августа, завршени крајем 

децембра); 

- 1.9.2016. уграђена полица за пехаре- донација родитеља; 

- 3.10.2016. поломљени прозори у приземљу су замењени(4 ком.); 

- 6.10.2016. интервенисао Ниш стан * 

- 27.10.2016. обновљен намештај амештај (20 столица, 1 катедра, 10 плоча, 2 мала 

сточића за ППП); 

- 7.12.2016. уређено школско двориште донацијом  ГО Медијана; 

- 12.12.2016. репариране 4 канцеларијске столице; 

- 15.12.2016.  промењене сијалице (делимично); 

- 22.12. 2016. у сарадњи са Паркинг сервисом  замењене сијалице у дворишту; 

- 13.2.2017. у  кабинету  математика 2  репарирани су столови, катедра, ормарић, 

чивилук (донација); 

- 23.12.2016. стигле су књиге за библиотеку (допунска лектира); 

- 6.3.2017. поправљено осветљење у кабинету математике; 
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- 30.3. 2017. У оквиру пројекта Битка за знање  школа је добила 5 робота; 

- 21.3.2017. инсталирана је  АМРЕС мрежа; 

- У априлу  купљен усисивач и телефон за канцеларију секретара, благајника и шефа 

рачуноводства; 

- 12.12.2016.  урађен је,  предат пројекат за обнову школе  и прослеђен према 

Канцеларији за управљање јавним улагањима; 

- 25.5.2017. купљен програм за штампање сведочанстава; 

- 26.6.2017. замењене клупице и канте за смеће у школском дворишту; 

- Јул – репарација крова II фаза; 

- Август – окречене две учионице; 

- 22.8.2017.  купљене су лопте за физичко (14 ком.). 

Наставничко веће,  Школски одбор,  Савет родитеља 
Програм рада Школског одбора реализован је према утврђеном плану. На седницама ШО 

разматрана су сва витална питања која се баве организацијом рада, проблемима 

финансирања и свим значајним питањима везаним за рад школе. 

Наставничко веће радило је по утврђеном програму, одржано је 11 седница и биле су 

одлично посећене. 

Седнице Савета родитеља су сасвим солидно посећене, што говори да је сарадња са 

родитељима  добра, а то је неопходан предуслов за успешан рад школе. 

Стручна већа, тимови, комисије 
Стручни сарадници, школски тимови, стручна већа  и стручни активи реализовали су план  

и о томе извештавали Наставничко веће два пута у току године и поднели писане извештаје 

о раду. На педагошком колегијуму 2.2.2017. и 24.8.2017. године анализиран је рад, давани 

су предлози за унапређење рада и утврђени недостаци који ће се реализовати у наредној 

школској години (неодржани планирани угледни часови,акциона истаживања у оквиру 

стручног већа, недоласци на састанке...) 

Ученичке организације 
У нашој школи постоје следеће ученичке организације: Дечији савез, Ученички парламент. 

Оне су активне током целе школске године спроводећи разне активности и акције у школи. 

Ученички парламент је у овој школској години кроз састанке и трибине успешно  

реализовао програм. Промовисани су Млади амбасадори културе и спорта - Миа 

Вучковић, Јана Миленковић и Лука Радуловић. У децембру су представници Ученичког 
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парламента промовисали школу на нишком Сајму књига делећу обележиваче за књиге 

посетиоцима Сајма на дан отварања. 

Извештаји о раду Ученичког парламента поднети су на полугођу и на крају школске године 

и сликовито приказују све активности. Одржана је дебата за увођење школских униформи. 

Представници Ученичког парламента присуствују седницама Наставничког већа. 

Реализација плана и програма 
Наставни план и програм, као и сви предвиђени видови васпитно-образовних активности, 

реализовани су. Редовно су одржавани часови припремне наставе за ученике 8. 

разреда.Одржана је и припремна настава ученику 7/2 који је упућен на разредни испит, а 

наставници су, у интересу свих ученика (због безбедности), добровољно организовали 

индивидуалну редовну наставу за овог ученика .  

У реализацији васпитно-образовних активности држали смо се предвиђеног календара 

рада. Наставни дан проведен на екскурзији за ученике  8. разреда надокнађен је у суботу, 

1.4.2017. године, када је изведена настава по распореду за понедељак.  

Takoђе, по одлуци МПН, због грипа је продужен зимски распуст до 10.1.2017, а ти дани  

надокнађени су 30. и 31.1.2017. године. 

На захтев ШУ Ниш, 26.6.2017. године предати су тестови са завршног испита ради провере. 

У нашој школи нису евидентиране неправилности приликом израде и вредновања тестова. 

Изборни предмети 

У протеклој школској години реализовани су наставни садржаји изборних предмета:   

           -Грађанско васпитање – веронаука од 1. до 8.разреда; 

           -Хор и оркестар у  5, 6. и 8. разреду; 

           -Информатика и рачунарство од 5. до 8. разреда; 

           -Лепо писање у 1. разреду; 

           -Народна традиција и Чувари природе у 2, 3. и 4. разреду;         

          -Италијански и Немачки језик као обавезни изборни од 5. до 8. разреда; 

          -Изабрани спорт  – од 5. до 8. разреда кошарка и одбојка. 

Похвале, награде, такмичења 

Похваљени су сви учесници такмичења који су освојили једно од прва три места на 

такмичењима. Ученицима осмог разреда додељене су Вукове и посебне дипломе и 
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награђени су књигама за изузетне резултате током школовања.  Додељено је 8 Вукових 

награда и 29 посебних диплома. 16 ученика има посебне дипломе. 

По одлуци Наставничког већа признање Ученик генерације додељено је ученику 8-2 Вуку 

Марковићу. 

Специјално признање „Вожд“ додељено је ученици 8-4 Јани Цекић. 

Признање Спортиста генерације понели су ученици Дејан Лазић (8-1) и Наталија Пешић 

(8-2). 

На предлог Одељенског већа  ученици 8-1 Јани Миленковић  додељено је признање због 

ангажовања у ваннаставним активностима у раду Ученичког парламента.   

Ученици су награђени вредним  књигама. 

Избор уџбеника 
Стручна већа су у протеклој школској години, уз образложење,  изабрала уџбенике ће користити у 

наредне три године, тако да ове године уџбеници нису презентовани, нити бирани. 

 

Стручно усавршавање 
Наставници су били ангажовани на плану стручног усавршавања и модернизовања 

наставног процеса. 

На основу извештаја о стручном усавршавању у установи и ван ње утврђено је да су се 

наставници и стручни сарадници усавршавали посећујући семинаре, предавања и обуке, 

изводећи и посећујући угледне часове, учествовањем на такмичењима која се организују у 

оквиру предмета, учествовањем на завршном испиту. Све је заступљеније тематско 

планирање и интегративна настава.  

Посећени су часови редовне наставе, угледни часови. Вођена је тачна евиденција о посећеним 

часовима. Прегледани су дневници и матичне књиге. Више је реализованих угледних часова у 

односу на раније године, чешће се обавља анализа часова. 

Посебне активности: 

- 23.11.2016. Саша Пејчић одржао обуку за коришћење паметне табле; 

- 10. и 11.12.2016. изведена обука  У сусрет стресу ; 

- 17,  18. и 19.2.2017. одржан семинар Акциона истарживања у ф-ји унапређивања квалитета 

наставе и учења (кат.број 358  ,компетенција К2 , приоритет 2); 

- Обука „Покренимо нашу децу“ 17.3.2017. – Весна Стевић; 
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- Дискриминација и права детета  (Дуња Илић и Мирјана Ковачевић ); 

- Реализовани су планирани часови у оквиру пројекта Сарадњом до знања и поднет извештај 

о реализацији; 

- Учење знаковног језика у организацији удружења грађана Плант- Соња Јанаћковић. 

Такмичења 
 

 Школа је била домаћин за општинско такмичење из предмета ТИО 11.3.2017. године. 

Домаћин за такмичење у шаху у организацији Градског шаховског савеза 22.4.2017. била је 

наша школа. 

Квиз знања организован за ученике 5-8.разреда. Осам најбољих ученика награђено је 

зимовањем на Златибору за време зимског распуста. 

У организацији цивилног друштва Протекта 12.11.2016.  Милован Стојановић водио је 

децу на квиз Зебра. 

Школа је била отворена за изборе 2.4.2017.године - 3 бирачка места. 

Ученици су учествовали на квизу Звезде безбедног интернета (Саша Пејчић), Мислиша 

9.3.2013, Кенгур. 

Организовано је школско такмичење из енглеског језика Нелта, учествовала су  22 ученици 

из 7. разреда. 

 Такмичење у склапању Рубикове коцке одржано је 25.5. 2017.  Учествовала су 3 ученика , а 

Урош Костадиновић освојио 3.место. 

Сва остала такмичења реализована су према календару такмичења и смотри за ученике 

основних школа. 

Анализу такмичења урадила Љубица Лепосавић и резултате презентовала Наставничком 

већу. 
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Културне и друге активности  
У протеклој школској години имали смо богату понуду следећих садржаја: 

   - Свечани пријем ђака првака –  ГО Медијана (ваучер), МПН (Поклони COMTRADE). 

   -         Покренут је електронски часопис Вожд. 

  -     Одржана је за ученике 8-2 еколошка радионица у Инфо кутку  13.9.2016. године 

Одговорно бирам да рециклирам. 

  -          Састављен је Летопис школе за школску 2015/2016. годину. 

-              У предшколским групама волонтерски држи часове  енлеског језика наставнице 

Мирјана Ковачевић и Александра Павловић. 

 -           Дан писмености обележен је  у библиотеци 8.9.2016.године. 

-             Међународни дан учења страног језика обележен је 25.9.2016. 

-             Јесењи маскембал одржан је октобар 2016. 

- Обележена недеља  здраве хране промоцијом здраве исхране и старих 

специјалитета. 

 

-              14.10.2016. одржана је трка за срећније детињство у организацији Црвеног крста. 

Братислав Ђорђевић водио је ученике 7. и 8. разреда. 

- Ученици учествовали на Медијанином Спорт-фесту који се, већ традиционално, 

одржава у ОШ „Душан Радовић“ у Нишу. 
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19.10.2017. ученици су учествовали на такмичењу Стоп сви на спорт! Ученици 4. разреда 

освојили су место. 

 

-             У оквиру Дечје недеље (прва недеља октобра) одржане су бројне активности 

(дружење с песникињом Виолетом Јовић, радионице, позоришна представа, продајна 

изложба итд.). Тема овогодишњих активности је Нећу да бригам –хоћу да се играм! 
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-             Обележен Месец књиге читањем у библиотеци, илустрацијом књига и сл. 

 

 

-         Школа шаха се одржава сваког уторка у школи, а такмичење је организовано  

25.4.2017. у школи (у организацији Градског шаховског савеза). 

-           Дан школе обележен је  5.11.2016. године приредбом коју су припремиле Верица 

Живуловић Станковић, Слободан Стојиљковић, Анета Стоиљковић, Милена Јовановић 

Савић, Драгана Црнатовић, Саша Пејчић и наставнице страних језика. Кроз колаж програм, 

уз музику, песму и разговор на страним језицима ученици су представили нашу школу.  

- Са члановима Ученичког парламента покренута је у новембру акција Поклони књигу 

школи за рођендан. Акција је настављена и током децембра и јануара месеца. 
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-        Посета Сајму књига – ученици правили обележиваче за књиге са мотивима наше 

школе 2.11.2016. 

      

- Ученици су редовно информисани о новим насловима у школској библиотеци. 

 

-        Нова година и Божић организоване су изложбе радова, капи и честитки, писама, 

маски, ускршњих украса.... 

-       27.1.2017. године свечано је обележен Дан Светог Саве. У припреми светосавске 

приредбе учествовали су ученици трећег разреда, учитељице Весна Стевић, Сања Алексић, 

Снежана Марковић и наставник музичке културе Драгана Црнатовић.  
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- У школи је расписан литерарни конкурс Свети Саво, хвала Ти. Најуспелији радови 

награђени су књигама. 

- Израђени су  рекламни флајери, уз  донацију Пергамента, 23.2.2016. Флајери су 

подељени родитељима будућих првака (у нишким вртићима). 

-           Крајем фебруара и почетком марта група деце и наставника посетила је вртиће у 

суседству. 

           

-           2.3.2017. године изведена је приредба у фискултурној сали за родитеље будућих 

првака. 

-            Школско такмичење рецитатора одржано је  16.3.2017.године. Учествовало је 25 

ученика. Жири су чиниле Милена Јовановић Савић, Анета Стоиљковић и песник за децу 

Русомир Арсић. 

- У мају је извођењем угледног часа одељенског старешине обележена Недеља 

штедње      

-           Ученицима су органиозоване бројне креативне активности на рекреативној настави. 
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- Ученици су присутвовали промоцији збирке песама песникиње Аните Пешић. 

Уживали су слушајући стихове, а неки од њих су показали своје рецитаторско умеће и 

таленат.  

 

 

-           Вождова ускршња продајна изложба органитона је у априлу. 

 

-           На такмичењу у реторици  25.5.2017. гост школе била је песникиња Виолета Јовић.  

 

-            Бројне активности организоване су у библиотеци у организацији Сузане Поповић 

Ицковски. 
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-          Угледни часови често се одржавају. 

    

  

    

-      9.6.2017. изведена је завршна представа предшколаца васпитаче Маје Стефановић у 

Дечјем културном центру. Деца су извела представу Снежана и седам патуљака. Након 

приредбе, подељена су им сведочанства о завршеном предшколском програму. 

- Фејсбук страницу школе  ОШ Вожд Карађорђе Петровић уређује Сузана Поповић 

Ицковски, школски библиотекар. 
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- За ученике 8. разреда организована је свечна додела диплома и награда. Поред 

ученика и њихових родитеља, били су присутни и предметни наставници који су 

честитали ученицима и пожелели им успехе у наставну школовања. 

     

     

- Ученици 4-3 су новац прикупљен за крај четвртог разреда поколнили дечјем хемато-

онколошком одељењу нишког Клиничког центра. То је био предлог учитељице Лидије 

Ганић који су родитељи с одушевљењем прихватили. 

 

 

Сарадња са медијима 
 

28.12.2016. на РТС-у гостовао Радоје Кошанин. Снимљен је прилог о предностима 

савремених метода у настави математике. 
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У децембру на City радију о инклузивном образовању говориле Сузана Крстић, психолог,  

Снежана Марковић,  наст.предметне наставе, Милена Ј.Савић, наст. српског језика. 

 У јануару на истом радију емитована је емисија о насиљу. 

    

Гостовање на Зони – ученица Јана Миленковић говорила је о увођењу униформи у школе. 

Гостовање на ТВ Belle amie – Биљана Кнежевић, Радоје Кошанин, Тања Тасић говорили о 

школи уочи уписа ђака првака. 

Учитељица Љиљана Петровић на НТВ. 

Пробна и иницијална тестирања, 
разредни испит 
Иницијално тестирање према допису ЗВКОВ-а спроведено за ученике 6. и 8. разреда: 15. 

и 16.9.2016 - Српски језик, а 21. и 22.9.2016 – Математика. Резултати су убачени у EXEL 

табелу, те је на састанцима стручних већа урађена  детаљна анализа и предложене мере за 

побољшање резултата.  

Пробно тестирање за ученике 8. разреда урађено 7.4.2017 и 11. и 12.4.2017. године(због 

извођења екскурзије термин је померен) и резултати анализирани на стручним већима и на 

Наставничком већу. Евидентирани су ученици који нису радили пробни тест. 

Полагање разредног испита организовано за ученике 7-2 и 8-3 који су полагали други 

страни језик - француски. 

Такође, разредни испит је полагао и ученик 7. разреда који је нередовно похађао наставу. 

Ученик није положио разред. 

Завршни испит 
Урађена анализа ЗИ у школској 2016/17. години (стручна већа предложила мере за 

побољшање резултата). 

Урађена анализа уписа ученика у средње школе. Презентовано је на Наставничком већу. 

Библиотека 
Школа поседује велику библиотеку са читаоницом укупне површине око 100 квм. Простор 

библиотеке подељен је на два дела 
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 депо библиотеке, где се налази преко 20 000  књига ( укупно 20095 наслова) и 

 читаоницу, пријатан простор у коме ученици могу да читају, раде домаће задатке, 

али и погледају неки филм или потраже неку информацију на интернету.  

У току школске 2016/2017. године обогаћен је библиотечки фонд донацијом Министарства 

просвете. 

Поред књига, библиотека поседује рачунаре, пројектор, телевизор.  

           

У септембру  су отворени евиденциони картони за све ученике првог разреда, као и за 

ученике који од ове школске године похађају нашу школу. 

Друге недеље септембра сви ученици првог разреда са својим учитељицама посетили су 

библиотеку и упознали се са библиотекарима, као и са простором библиотеке и начином 

рада. 

Екскурзије и настава у природи 
Реализоване су  екскурзије и рекреативна настава за ученике и поднети извештаји. 

Претходно је спроведен поступак јавне набавке. 

Предшколска припремна група – Јагодина  13.5.2017. 

1.разред – Свилајнац   20.5.2017. 

2.разред - Ђавоља варош – Пролом бања   13.5.2017. 

3.разред - Свилајнац – 20.5.2017. 
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4.разред – Крагујевац – Опленац – Топола   3.6. 2017. 

5.разред – Београд   3.6.2017. 

6.разред - Пирот   4.6.2016. 

7.разред - дводневна екскурзија у источној Србији  7-8.5.2017. 

8.разред – тродневна ексурзија у Војводини 8-10.4.2017.  

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 

2.разред - Гоч 18-22.1.2017. (петодневна) 

4.разред - Гоч 2-8.4.2017. (седмодневна) 

Са недостацима који су изнети у писаним извештајима разредних већа  упознат је 

представник агенције Ниш–експрес, како се они не би убудуће понављали. 

Сарадња са здравственим 
институцијама 
На програму здравствене превенције сарађивали  смо са радницима Дома здравља - 

вакцинација, систематски прегледи, предавања. 

14.10.2016. – патронажа (4. и 2.разред); 

13.и 14.10.2016. вакцинација  ученика 7.разреда; 

13.12.2016 - превентива стоматолога Блистав осмех злата вреди за ученике 1.разреда; 

Мај месец - систематски преглед за упис ученика у средњу школу; 

17.5.2017. Дом здравља извршио дезинсекцију школе и дворишта; 

24.10.2016. обављен је систематски преглед за ученике 3,  5. и 7. разреда (родитљи су 

накнадно добили обавештење о резултатима прегледа); 

1.12.2016. обележен Светски дан борбе против СИДЕ – предавање патронаже Дома здравља 

у 8. разреду; 

5.6.2017. вакцинисани ученици 6. разреда (тетанус); 

29.11.2016. у оквиру здравствене заштите запослених обављени офталмолошки прегледи 

запослених; 

2.3.2017. одржано предавање о пубертету за девојчице 6. разреда; 

Стоматолошка ординација није радила због квара . 

Остале активности на превенцији: 
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 22.9.2016.  Здрави и срећни- едукација о употреби лекова (3.разред – посета 

фармацеута); 

 29.9.2016. трибина Важност образовања у животу младог спортисте – 

Д.Ратковић; 

 19.10.2016. Сајам здраве хране – организација Дечијег парламента; 

 24.2.2017.  Дрога ,алкохол, пушење –   3. разред ; 

 Покренимо нашу децу од 6.3.2017. – свакодневне  15-минутне вежбе у млађим 

разредима; 

 14.3.2017. предавање Здраво живи , здраво се храни за здраве бубреге  за ученике 5-

8. разреда предавање са Медицинског факултета; 

 12.5.2017. учешће на Кросу РТС-а  (ученици 5, 6.и 7.разред); 

 Новембар 2016. Правилна и здрава исхрана – предавање и радионица за ученике 3. 

разреда  

На редовним часовима биологије и физичког васпитања обрађиване су теме које су везане 

за физичко здравље, начине превенције, правилне исхране... 

Дезинсекција и дератизација (Санит)  1.9.2016. и 7.8.2017. године. 

Сарадња са стручним институцијама 
и осталим организацијама  
 

Школа сарађује са Центром за социјални рад, Прешколском установом Пчелица, основним 

и средњим школама, Специјалном школом Бубањ, Филозофским факултетом, ПМФ-ом, 

Факултетом заштите на раду, Факултетом уметности, Министарством просвете, Градском 

управом за образовање, Општином Медијана, Народним позориштем, Позориштем лутака, 

Центром за ПО, Заводом за ментално здравље, медијима, Спортским центром Чаир итд. 

Сарадња са средњим школама  

У априлу и мају одржане су презентације  школа: Електротехничке школе  Никола Тесла, 

Гимназије Бора Станковић, Економске школе , Трговинске школе, Прехрамбено- хемијске 

школе, Школе моде и лепоте, Техничке школе Мија Станимировић... 

Општина Медијана  

- Припремљени поклони за прваке (мајице),  

- Учешће на Медијана спорт-фесту (27-30.9.2016.), 

-  Наградно зимовање на Златибору за 8 ученика наше школе,  

- Наградно летовање у Грчкој за 40 ученика наше школе,  

- Реализована радионица  о вршњачком насиљу за ученике 8.разреда, 
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- Организована обука непливача, 

- Подељене карте за клизање и базен за одличне ученике са просеком 5,00 на 

полугођу, 

- Донирано  20.000 динара за клупице и канте за смеће у школском дворишту,  

- Подељене карте за  мјузикл Пепељуга за  14 ученика +пратилац,  

- Донирани дресови и књиге за библиотеку (26.1.2017),  

- Организоване стрипске радионице – организовао Дејан Марковић у библиотеци, 

- Припремљени поклони за осмакеза Завршни испит (хемијске оловке ,чоколадице, 

вода)... 

-Посете позориштима и биоскопима 

Организоване су представе у Луткарском позотишту за предшколце и ученике 1–4.разреда, 

и то по једна у полугођу. 

- Организована представа Мућни својом главом – новосадско позориште и Кад је Нушић 

био мали  (у оквиру Дечје недеље) 

-Ученици посетили биоскоп Cineplex у јануару 2017. и гледали филм Santa Maria della 

Salute. 

Ученици у марту посетили биоскоп Купина, где су у оквиру Дана аустријског филма, 

гледали фил Лет, лет, бубамаро. 

- У  Регионалном центру  Радоје Кошанин одржао  час у Парку знања 27.4.2017.( 7-1 – 

двочас) 

-У оквиру Дечје недеље посета Дечјој библиотеци;  

- 21.12.2016. одржана показна ватрогасна вежба за ученике 4. разреда 

-Сарадња са ПУ Ниш- 

- 12.9.2016.  Саобраћајна  полиција организовала је предавање за ученике 1. разреда 

Безбедност деце у саобраћају у својству пешака; 

26. и 27.9.2016.одржано предавање ПУ Ниш за ученике 5.разред а – Безбедно детињство и 

развој безбедоносне културе код младих; 

- Припремљени поклони за прваке од Управе за саобраћај- Пажљивко у саобраћају; 

- 23.9.2016. – састанак са представницима канцеларије Заштитника грађана; 

- Често обраћање Одсеку за малолетничку деликвенцију; 
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- Школу редовно посећује школски полицајац Срђан Стојковић. 

Перманентна сарадња са Центром за социјални рад 

Конференција случаја у вези ученика 7-2 Р.Т.  (28.12.2016.) Обављани разговори у циљу 

побољшања понашања ученика ,као и одговорности родитеља у овом случају. 

Сарадња са интерресорном комисијом – ученик 8-3;  ППП одлагање поласка у први 

разред. 

Сарадња са Паркинг сервисом – промена сијалица клупица , канти за смеће, со за 

двориште у зимском периоду. 

Сарадња са ШУ Ниш - решавање технолошких вишкова, поступање према Правилнику о 

критеријумима и стандардима за финансирање основних школа. 

Саветодавни рад у случају ученика Р.Т. (Миленић Мирјана и Јасмина Гејо) - састанак 

одржан 21.2.2017. 

Анализа безбедности у школи (7.3.2017.), М.Миленић – контролисала бројно стање у 

продуженом боравку и ППП,  ЗИ – посета М.Миленић 16.6.2017. 

МПН – 23.12.2016. донација за школску библиотеку (36,500 динара) – допунска лектира. 

Сарадња са издавачким кућама Клет, Логос , Миг дакта – помоћ у раду и организацији 

наставе 

Сарадња са Учитељским друштвом – 23.2.2017. физичко васпитање у 3.разреду 

Просветна испекција, инспекција рада, санитарна инспекција, БЗНР, лице за безбердност 

(М систем)– редовни преглед и саветодавни рад. 

Обезбеђење у школи – PERFECT company 

Стална сарадња са Секретаријатом за образовање и финансије 

 Сарадња са медијима – Народне новине , нишке вести , НТВ , Б92,City-radio 

 Дан девојчица обележен 27.4.2017. – Тамара Митровић (Ел.школа и ИТ сектор) 

 Сарадња са Ниш-станом, Топланом – отклањање кварова,Наисусом, ЈКП Медијана  

Сарадња са Хијероглифом , Извиђачким одредом Вожд 

Сарадња  са Школом менталне аритметике  Суан–пан: потписан је протокол о 

сарадњи(додељени ваучери, награђен ученик генерације) 

Сарадња са СББ-ом на одржавању и поправкама мреже. 

Сарадња са Клером и Канцеларијом за управљање јавним улагањима. 
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Наша школа на интернету 
 

Све информације у вези са радом школе, запосленима, распореду контролних и писмених 

задатака и сл. могу се наћи на званичном сајту школе – www.vozdova.edu.rs. 

Активна је и редовно ажурирана фејсбук страна ОШ Вожд Карађорђе Петровић. 

Ученички радови се редовно објављују у школском електронском часопису Вожд 

(vozdcasopis.wordpress.com). 
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За двадесет година  

бићете  више разочарани стварима  

које нисте учинили  

него онима које јесте.  

Зато испловите из сигурне луке.  

Истражујте.  

Сањајте.  

Откријте. 

                              

                                                        Марк Твен 
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Издавач: ОШ „Вожд Карађорђе“ Ниш 

За издавача: Милена Костић, директор 

Уредник Летописа:  

Милена Јовановић Савић, професор српског језика 

Графичка обрада: Милена Јовановић Савић 

Интернет презентација: Саша Пејчић, професор информатике и 

рачунарства 

Фотографије: Сузана Поповић Ицковски, Јован Николић, Милена 

Јовановић Савић, интернет. 

 Ниш, октобар 2017. 

 

 

 

 

 

 


