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Члан 52 Закона о основном образовању и васпитању, који се почео примењивати почев

од школске 2013/2014. године, гласи:

Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи писане податке о
активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.

Школа у публикацији представља програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада,
као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за
представљање школе.

Школа публикацију из става 2 овог члана објављује на својој интернет страни до 1. октобра за
текућу школску годину, а може је поделити ученицима у штампаном облику.

Школа је дужна да има своју интернет страну.

Према Речнику српскохрватског језика Матице српске летопис је: 1. књига у којој се
хронолошким редом уписују важнији догађаји; 2. пригодан запис неког догађаја; оно што је вредно да се
унесе у летопис.

Спојивши оно што нам је дужност са оним што један летопис подразумева, настао је и овај наш
документ. Летопис школе се води још од 30-тих година 20. века. Чува се у писаном облику и писали су га
директори школе. Последње две године може се наћи у електронском облику на школском сајту, а
уређивач летописа је наставница српског језика Ана Јовановић.

Као документ који чува трагове живота и рада у једном времену, он садржи податке о нашој
школи, људима, дешавањима и свему што је обележелио школску 2013/2014. годину у ОШ ,,Васа
Пелагић'' у Падежу.



3

Контакт подаци школе:

Адреса 37257 Падеж

Телефон/факс 696 – 207; 696 - 592

И-мејл svpelagicpadez@gmail.com

Сајт www.vasa.edu.rs

Издвојена одељења:

Вратаре 696 – 120 vratareos@gmail.com

Глобаре 696 – 521 osglobare@gmail.com

Крвавица 696 – 235 oskrvavica@gmail.com

Шашиловац 696 – 412 skolasasilovac@gmail.com

Основна школа ,,Васа Пелагић'' у Падежу једна је од мањих у крушевачкој општини, по бројности
ученика, али и једна од оних са најдужом традицијом, од скоро век и по. Седиште школе је у Падежу, а има
и четири издвојена одељења.

Oвако је изгледала 70-их година 20. века

А 2014. овако...спремна за још једну школску годину

 Директор школе: Александра Радомировић,

професор биологије, VII степен,

са радним искуством од 12 година.

 Ове школске године запослених у нашој школи је 46, а ученика 233.
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Запослени ове године у нашој школи:

 Секретар школе: Весница Гашић, дипломирани правник, VII степен, са радним стажом од 32 године.

 Рачуноводствени радник: Славица Јовановић, књиговођа, IV степен, са радним стажом од 26 година.

 Стручни сарадници:
Данијела Милосављевић – Алексић, педагог, VII степен, 9 година радног стажа.

Татјана Ђурић, библиотекар, VII степен, 14 година радног стажа.

Јелена Петковић, тифлолог, VI степен, са радним стажом од 3 године.

Наставни кадар је у потпуности стручно заступљен у настави. Од укупно 30 чланова наставног особља,

њих 25 је са високом стручном спремом и 5 наставника са вишом стручном спремом. Само деветоро није

још полагало испит, сви остали поседују  лиценцу за рад у просвети.

Може се рећи и да је, углавном, млађи, али не и неискусан. До 5 година рада у просвети и преко 25

година радног искуства има по 8 запослених, шесторо је у просвети 6 – 10 година, а чак 50% наставног кадра

има између 11 и 25 година радног искуства.

У разредној настави ове године биће:

Р.
бр.

Име и презиме
наставника

Врста
стручне
спреме

Одељење Разред у ком
предаје

Положен
испит за
лиценцу

Године
радног стажа

Проценат
ангажовања у
школи

1. Марија
Рутић VII Падеж II - III да 8 100%

2. Зорица
Антанасковић VI Падеж I - IV да 21 100%

3. Весна
Јовановић VI Глобаре I - IV да 25 100%

4. Марко
Јовановић VII Глобаре II - III не 0

(приправник) 100%

5. Драгана
Димитријевић VI Крвавица IV да 20 100%

6. Милица
Савић VI Крвавица III да 23 100%

7. Душица
Виторовић VII Крвавица I - II не 4 100%

8. Јасмина
Благојевић VII Шашиловац I - III - IV да 18 100%

9. Слађана
Денић VII Вратаре I - IV да 19 100%

10. Стојанка
Филиповић VI Вратаре II - III да 15 100%
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Р.
бр.

Име и презиме
наставника

Врста
стручне
спреме

Предмет Разред у ком
предаје

Положен
испит за
лиценцу

Године
радног стажа

Проценат
ангажовања у
школи

1. Ана
Јовановић VII Српски језик 6-1, 6-2,

7-1, 7-2 да 14 100%

2. Мирјана
Јањић VII Српски језик 5-1,

8-1, 8-2 не 11 81%

3. Мариника
Станојевић VI Енглески језик

5-1,
8-1, 8-2
I-IV -Вратаре, Крвавица

и Шашиловац

да 28 100%

4. Јасмина
Мандушић VII Енглески језик 6-1, 6-2,

I-IV -Падеж и Глобаре
да 26

78%
(22% Економско-

трговинсак
школа)

5. Соња Тошев VII Француски
језик

5-1,
6-1, 6-2 да 13

33%
(67 % у ОШ „Јован
Поповић“)

6. Милена Грујић VII француски
језик

7-1, 7-2,
8-1, 8-2 не 2

45%
(44% у ОШ „Иво
Лола Рибар“)

7. Владимир
Мијајловић VII Ликовна

култура 5. – 8. разред не 3 40% (15% у ОШ
„Жабаре“

8. Иван
Станојевић VII Музичка

култура 5. – 8. разред да 11
40%
(50% у ОШ „Б.
Павловић“ Коњух)

9. Весна
Радојевић VII Историја 5. – 8. разред да 6

65%
(50% у ОШ ,,Свети
Сава''Бачина)

10. Снежана
Петровић VII Географија 5. – 8. разред да 27

65%
(35% у ОШ у
Доњем Крчину)

11. Ненад
Симић VII Физика 6. – 8. разред не 2

60%
(40%  у ОШ „Вук
Караџић“)

У предметној настави дошло је до мањих измена у односу на претходну школску годину. Марија

Анђеловић, проф. српског језика, налази се на породиљском одсуству; Ана Милићевић, проф. ликовне културе,

захтевала је неплаћено одсуство, те их замењују колеге Мирјана Јањић и Владимир Мијајловић . Остали кадар

исти је као и лани.
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12. Александар
Дамјановић VII Математика 5-1,

8-1, 8-2 да 7
67%
(40% у ОШ „Н.
Поповић,,)

13. Велибор
Минашевић VII Математика 6-1, 6-2,

7-1, 7-2 не 10 89%

14. Данијела
Стефановић VII Биологија 5. – 8. разред не 8

70%
(20% у ОШ „Кнез
Лазар„ Купци)

15. Вуко
Влаховић VII Хемија 7-1, 7-2,

8-1, 8-2 да 11
40%
(60% у ОШ „Б.
Радичевић“)

16. Дејан
Јовановић VII Техничко и

информ. обр. 5. – 8. разред да 14
70%
(30%  у ОШ
„Свети Сава“)

17. Бобан
Марковић VII

Физичко
васпитање 6-1, 6-2, 7-2

да 13

55%
(30%  уТехничкој
школи КШ, 20% у
ОШ „Нада
Поповић“)

Изабрани
спорт

5-1, 6-1, 6-2,
7-1, 7-2

18. Драган
Стефановић VII

Физичко
васпитање

5-1, 7-1,
8-1, 8-2

не 4
50%
(50% у ОШ „Свети
Сава“)Изабрани

спорт
8-1, 8-2

19. Драган
Мандић VII Информатика

и рачунарство 5. – 8. разред да 26

35% (65% у ОШ “Д.
Обрадовић“,
„Кнез Лазар“,
Економска школа)

Верску наставу реализоваће вероучитељица Сања Николић, VII степен стручне спреме, са 11 година

радног искуства и 70% ангажовања у нашој школи.

Грађанско васпитање реализоваће наставнице српског језика: Мирјана Јањић (5, 7. и 8. разред) и Ана

Јовановић ( 6. разред)

Мирослав Маринковић, проф. физичког васпитања, биће ангажован као лични пратилац слабовидог

ученика.
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Место школе предшколци I II III IV свега

Падеж 4 5 6 3 6 20

Вратаре 6 6 7 3 2 18

Глобаре 1 6 3 8 5 22

Крвавица 7 9 8 8 13 38

Шашиловац 6 6 / 2 2 10

СВЕГА 24 32 24 24 28 108

Да би се рад у школи успешно обављао, између осталог, потребно нам је и помоћно особље. Њих је

осморо:

Р. бр. Име и презиме Место рада Врста стручне
спреме

Радно
место

Проценат
ангажовања
у школи

Године
радног
стажа

1. Љубомир
Николић Падеж осмогодишња помоћни

радник 100% 24

2. Љиљана
Павловић Падеж осмогодишња помоћни

радник 100% 17

3. Емилија
Милановић Падеж осмогодишња помоћни

радник 100% 16

4. Ненад
Јаковљевић Падеж III степен домар 100% 13

5. Милона
Глигоријевић Вратаре осмогодишња помоћни

радник 100% 15

6. Предраг
Петровић Глобаре осмогодишња помоћни

радник 70% 32

7. Слађана
Сташевић Крвавица осмогодишња помоћни

радник 100% 15

8. Зорица
Петровић Шашиловац осмогодишња помоћни

радник 100% 26

Наравно, ту су и они због којих сви ми овде радимо – ученици.

Ове године нашу школу похађа 233 ученика  (118 дечака и 115 девојчица).

Бројно стање ученика у разредној настави изгледа овако:



8

У предметној настави имамо 7 одељења:

 5-1,  26 ученика, одељењски старешина Мирјана Јањић;

 6-1,  18 ученика, одељењски старешина Ана Јовановић;

 6-2,  18 ученика, одељењски старешина Весна Радојевић;

 7-1, 14 ученика, одељењски старешина Мариника Станојевић;

 7-2, 14 ученика, одељењски старешина Јасмина Мандушић;

 8-1, 17 ученика, одељењски старешина Дејан Јовановић;

 8-2, 18 ученика одељењски старешина Снежана Петровић.

Укупно је 125 ученика од 5. до 8. разреда.

Они долазе и из подручних одељења наше школе, тако да 87 њих путује свакодневно аутобусом

до школе и до 10-ак километара.

Што се тиче социјалне структуре породица из којих ученици потичу, углавном су то комплетне

породице, а 9% ученика живи у непотпуној породици (без мајке или су разведени родитељи), док 3,43%

ученика потиче из ромских породица.

Ако посматрамо образовни ниво родитеља ученика, највећи број (и очева и мајки) има завршену

само основну школу, затим  следи број родитеља са средњим образовањем, а мали број родитеља није

завршио ни основну школу. Ниједан отац није наставио образовање после средње школе, а тек веома

мали број мајки јесте (8 више и 3 високо образовање).
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Настава се у свим одељењима одвија у преподневној смени, осим у Крвавици, где једна од

учитељица изводи наставу и после подне. У преподневној смени настава почиње у 7:30, осим у Глобару,

где часови почињу у 8:00. Поподневна смена у Крвавици почињеу 12:30 часова.

У матичној школи у Падежу и у сваком од издвојених одељења, осим у Глобару, где ове године

нема предшколаца, позајмљена је по једна школска просторија за Припремни предшколски програм.

Овај програм се изводи у преподневној смени и укупно га похађа 24 детета.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се према календару

који је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а ово су активности које су

прилагођене нашим потребама и могућностима:

 Јесењи крос планиран је 11. октобра 2014. године, а пролећни 18. априла 2015. године.

 Екскурзија за разредну наставу реализоваће се у суботу, 06. јуна 2015. године.

 Дводневна екскурзија за предметну наставу реализоваће се у суботу и недељу, 25. и 26. априла

2015. године.

Дан школе “Васа Пелагић”, празнује се у петак, 15. маја 2015. године организацијом спортских

активности од 11. до 15. маја и Свечаном академијом.

Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће се 31.

децембра 2014. године.

Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта за ученике

од првог до осмог разреда обавиће се у недељу, 28. јуна 2015. године.

За ученике осмог разреда прослава мале матуре биће организована у суботу, 30. маја 2015. године

у просторијама школе у издвојеном одељењу у Вратару у сарадњи са Саветом родитеља.
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У складу са законским оквирима и ради квалитетнијег рада и одвијања активности, у школи постоје:

 одељењска и стручна већа:

 Одељењско веће разредне наставе – руководилац Слађана Денић, проф. разредне наставе;

 Одељењско веће предметне наставе – руководилац Весна Радојевић, проф. историје;

 Стручно веће наставника разредне наставе – руководилац Весна Јовановић,наст. разредне наставе;

 Стручно веће за области природних предмета – руководилац Ненад Симић, проф. физике;

 Стручно веће за области друштвених предмета – руководилац Мирјана Јањић,проф. српског језика

 ученичке организације:

 Дечији савез – руководилац Милица Савић, наст.разредне наставе;

 Црвени крст – руководилац Мариника Станојевић, наст. енглеског језика;

 Еколошка организација – руководилац Ненад Симић, проф.физике;

 Ученички парламент – руководилац Весна Радојевић,проф. историје;

 Вршњачка заштитна мрежа – руководилац Данијела Милосављевић-Алексић, педагог.

 секције:

 Драмско-рецитаторска – руководилац Мирјана Јањић, проф. српског језика;

 Литерарно-новинарска – руководилац Ана Јовановић, проф. српског језика;

 Библиотекарска – руководилац Татјана Ђурић, проф. разредне наставе;

 Хор – руководилац Иван Станојевић, проф. музичке културе;

 Еколошка - руководилац Данијела Стефановић, проф. биологије;

 Спортска – руководилац Драган Стефановић, проф. физичког васпитања;

 Саобраћајна – руководилац Дејан Јовановић, проф. техничког образовања.

 стручни активи и тимови:
 Стручни актив за развојно планирање – координатор Ана Јовановић, проф. српског језика;

 Стручни актив за развој школског програма – координатор Данијела Милосављевић-Алексић,

педагог;

 Тим за самовредновање – координатор Стојанка Филиповић, наст. разредне наставе;

 Тим за праћење стручног усавршавања – координатор Слађана Денић, наст. разредне наставе;

 Тим за професионалну оријентацију – координатор Данијела Милосављевић-Алексић, педагог;
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 Тим за заштиту деце од насиља – координатор Марија Рутић, проф.разредне наставе;

 Тим за инклузивно образовање – координатор Милица Савић, наст. разредне наставе;

 Тим за социјалну заштиту ученика – координатор Татјана Ђурић, проф. разредне наставе;

 Тим за заштиту животне средине и сарадњу са еколошким институцијама града – координатор

Данијела Стефановић, проф. биологије;

 Тим за сарадњу са културним институцијама – координатор Мирјана Јањић, проф. српског

језика;

 Тим за здравство и превенцију болести зависности – координатор Вуко Влаховић, проф. хемије;

 Тим за сарадњу са локалном самоуправом

 Тим за сарадњу са спортским институцијама и организацијама града

 Тим за уређење школског сајта и маркетинг школе – координатор Драган Мандић, проф.

информатике.

 Тим за кризне ситуације – координатор Марија Рутић, проф. разредне наставе;

 Тим за пријем нових ученика и чланова – Мариника Станојевић, наст. енглеског језика;

 Тим за израду пројеката – координатор Драган Стефановић, проф. физичког васпитања;

 Тим за сарадњу са локалном самоуправом.

Школа је уредила постојећи простор, обезбедила људске и материјалне ресурсе у складу са

потребама и могућностима, припремила сву потребну документацију за ваљани рад школе и...школска

година може да почне.

У овом летопису биће представљени важнији тренуци и многе активности који су обележили

живот школе у овој години .
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01. септембар 2014.
Често се за почетак школске године каже како је дечија граја испунила двориште. Овог 1. септембра

било је нешто тише у школи. Незадовољни својим положајем и сарадњом са својим министарством,
просветни радници у Србији одржали су штрајк упозорења. Према одлуци Уније синдиката просветних
радника Србије, чији су чланови сви у нашем колективу, овог дана није било наставе.

Ипак, организован је свечани пријем првака, а њихови другари од 2. до 4. разреда и учитељице
припремили су им забаван дочек.

Настава се од сутрадан одвијала нормалним током.

Прве недеље септембра одржани су и информативни родитељски састанци за сва одељења.

Започели су и радови на реконструкцији крова нове школске зграде у Падежу. Односе се на део изнад
зборнице, тако да радови нису ометали наставу.

06. септембар 2014.

Првог викенда у септембру у селу се одржава Сабор народног стваралаштва ,,Падешки кладенац'' и
школа, традиционално, учествује у реализацији. Двадесет петоро ученика одабрано је за водиче –
домаћине гостујућим културно-уметничким друштвима која учествују на смотри старих јела и фолклора.

Део школског колектива

Шесторо наставника  помагало
је организаторима (МЗ Падеж и КЦ
Крушевац) око смотре старих јела,
која се одржава у дворишту  цркве у
Падежу. Директор школе била је члан
жирија, а остали запослени у школи и
многи ученици гостовали су на овом
сабору.
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09. септембар 2014.

Одржане су седнице одељењских већа разредне и предметне наставе.

10. септембар 2014.

Одржана је седница Наставничког већа.

Обављено је иницијално тестирање ученика 8. разреда из математике тестовима из Министарства.

11. септембар 2014.

Обављено је национално иницијално тестирање ученика 6. разреда из математике.

12. септембар 2014.

Иницијални тест из математике решавали су ученици 4. разреда.

15. септембар 2014.

Четворо ученика 3. и 4. разреда из Крвавице присуствовала су обуци из саобраћаја на полигону ОШ
,,Драгомир Марковић'' у Крушевцу.

У организацији Културног центра у Крушевцу су реализовани Дани руског дечијег филма. Наши ученици
од 5. до 8. разреда, који су били заинтересовани, имали су прилику да бесплатно погледају пројекције
два филма на руском језику у биоскопу ,,Крушевац''. Превоз су организовали родитељи, а са ученицима
су биле њихове одељењске старешине.

Одржано је школско Такмичење у лепом писању – калиграфији. Учествовало је 14 ученика млађих и
старијих разреда. Жири, који су чинили Татјана Ђурић, библиотекар, Сања Николић, вероучитељица, и
Владимир Мијајловић, проф. ликовне културе, одабрао је најбоље радове.
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Прва три места у категорији
ученика млађих разреда освојили су:
Николина Милановић, ученица 4.
разреда из Крвавице, Виктор
Кузмановић и Тијана Грујић, такође
ученици 4. разреда из Крвавице.

У категори ученика старијих
разреда прво место припало је Софији
Милетић, ученици 6-1, такође из
Крвавице, друго Софији Нешић из
Падежа (6-2), а треће Јовани Спасојевић
из Шашиловца (7-1). Првопласирани
такмичари ће учествовати на следећем
нивоу такмичења, који организује школа
из Коњуха.

16. септембар 2014.

Одржано је школско Такмичење у стоном тенису, у организацији Драгана Стефановића, проф. физичког
васпитања.

18. септембар 2014.

Одржан је састанак Школског одбора.

19. септембар 2014.

Одржана је ванредна седница Наставничког већа. Запослени су обавештени да ће Тим за спољашње
вредновање рада школе (екстерну евалуацију) посетити нашу школу у периоду од 29.09. до 03.10.2014.
године.
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26. септембар 2014.
Разноврсним активностима чланови
новинарске секције, са ученицима 6. и 7.
разреда и својим наставницама
француског језика, Соњом Тошев и
Миленом Грујић, обележили су Европски
дан језика.

27. септембар 2014.

Основна школа ,,Брана Павловић''
из Коњуха већ четврте године
организује Такмичење у лепом
писању – калиграфији
,,Коморанско златно перо''. Наши
ученици редовно учествују.
Присуствовали су директор школе,
ментори такмичара Драгана
Димитријевић, учитељица из
Крвавице, и Ана Јовановић,
наставница српског језика,
ученице Николина и Софија и
њихови родитељи.

Ове године учествовало је десет
школа, а Софија Милетић из
Крвавице, наша ученица 6-1
разреда, освојила је 3. место у
категорији ученика старијих
разреда.

Софија Милетић, 6-1Награђени рад
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Мина Петровић и Виктор
Кузмановић, ученици 4. разреда из
Крвавице, награђени су књигама од
,,Математичког листа'', јер су се
нашли међу најуспешнијим
решаваоцима конкурсних задатака у
претходној школској години.

30. септембар и 01. октобар 2014.
Школу је посетио трочлани Тим за спољашње вредновање: два члана из ШУ Крушевац – просветни
саветници Миодраг Пешић и Аца Лапчевић и колегиница из Министарства Ана Пејић.

Гостовали су два дана. Посетили су сва одељења наше школе, прелистали школску документацију и
присуствовали код  наставника на часовима. Разговарали са ученицима, запосленима и родитељима из
Савета родитеља и Школског одбора.

Ученици 4. разреда из Крвавице, са
својом учитељицом Драганом
Димитријевић, ишли су на једнодневни
излет у Крушевац. Обишли су Трг
ослобођења, цркву Светог Ђорђа, парк
Костурницу; гостовали су у дописништву
РТС-а и разговарали са новинарима;
посетили су Метеоролошку станицу и
парк Слободиште.

03. октобар 2014.
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06. октобар 2014.
Екипа наших ученика учествовала је у Крушевцу на Такмичењу у стоном тенису. Са њима је био
наставник физичког васпитања Драган Стефановић.

06 – 10. октобар 2014.
Обележена је Дечија недеља разноврсним активностима са ученицима млађих разреда у свим
одељењима.

07. октобар 2014.
У оквиру Дечије недеље ученици 3. Разреда из Крваваице, са својом учитељицом Милицом Савић, били
су на излету у Крушевцу. Обишли су зграду Градске управе, Крушевачко позориште, цркву пресвете
Богородице у Бивољу, зубну ординацију, паркове Фонтану и Костурницу.

11. октобар 2014.

Одржан је школски јесењи крос.

14. октобар 2014.

Екипа ученика старијих разреда учествовала је у спортским активностима у Крушевцу којима се
обележавао Дан спорта.

15. октобар 2014.
У школским просторијама обављен је стоматолошки преглед ученика 1. и 5. разреда.

За ученике 8. разреда у школи је организована симулација завршног тестирања из српског језика. Оваква
пробна тестирања планирана су Развојним планом и имају за циљ да припреме и усмере ученике и
предметне наставнике на право полагање у јуну.
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17. октобар 2014.
Ове године Дан здраве хране
обележен је у одељењу наше школе
у Глобару. Активности су биле
разноврсне, као и учесници, а
главни организатори били су
учитељи у Глобару, Весна Јовановић
и њен млади приправник Марко
Јовановић. Гости су дочекани како и
доликује – домаћински.

Патронажна служба Здравственог
центра Крушевац ученике од 1. до
4. разреда у Глобару саветовала је
шта значи здрава исхрана и са
њима реализовала радионицу
,,Здрави стилови живота''.

Програму обележавања Дана
здраве хране присуствовали су
представници Завода за јавно
здравље Крушевац, Месне заједнице
Падеж, мештани Глобара, ученици и
запослени у нашој школи.

Ученици су припремили кратак
програм посвећен здравој храни.
Родитељи и мештани су се у
великом броју одазвали позиву
школе на сарадњу и од директорке
су добили захвалнице за учешће и
допринос манифестацији.
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18. октобар 2014.
Екипа ученика, победника на
школском јесењем кросу,
учествовала је на Кросу РТС-а у
Крушевцу на Слободишту. Иако је
тих дана било кишовито и терен
блатњав, тркачи су ипак дали све
од себе. Са њима је био наставник
физичког васпитања Драган
Стефановић.

Марко Милошевић, Немања Грујић, Немања Тодоровић, Богдан
Глигоријевић, Миљан Глигоријевић, Борис Мишић, Софија
Марковић, Јелена Ђорђевић, Сара Станојевић, Теодора Тошовић,
Наташа Антић, Маријана Васић.23. октобар 2014.

У ,,Просветном прегледу'' објављен је
текст о излету ученика 4. разреда из
Крвавице.

24. октобар 2014.
За ученике млађих разреда позоришна група приказала је представу за децу ,,Љубавни живот Дејзи
Шалабејзи''. Представе су одржане у школским просторијама у Падежу и Крвавици.

25. октобар 2014.
Школа је добила диплому од Културног
центра Крушевац за одличну сарадњу са
Месном заједницом.
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28. октобар 2014.
Одржана је ванредна седница Наставничког већа на којој је представљен извештај о спољашњем
вредновању рада школе.

03. новембар 2014.

Учитељица Драгана Димитријевић учествовала је у
приказивању примера добре праксе у оквиру
обележавања Дана климатских промена у КЦ
Крушевац. Представила је један од својих часова са
ученицима 1. разреда о очувању животне средине и
рециклажи сировина.

05. новембар 2014.
Одржана је седница Наставничког већа поводом завршетка 1. тромесечја.

06. новембар 2014.
Одржане су седнице Савета родитеља и Школског одбора.

10-11. новембар 2014.
Јесењи распуст.

12. новембар 2014.
За родитеље ученика 7. и 8. разреда одржан је заједнички родитељски састанак на коме су представници
Завода за јавно здравље одржали предавање са темом помоћи ученицима у одрастању.
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17. новембар 2014.
Почео је штрајк просветних радника. Часови су скраћени и трају по 30 минута.

27. новембар 2014.

У рубрици Педагошка
пракса у Просветном
прегледу објављен је рад
учитељице Драгане
Димитријевић из Крвавице.
Реч је о  методичкој
припреми за час
математике у 3. разреду -
,,Мерење и јединице
мере''.
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У ,,Математичком листу''
објављено је решење
конкурсног задатка које је
послао Виктор Кузмановић,
ученик 4. разреда из
Крвавице.

11. децембар 2014.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је за Светосавског ученика изабрана Наташа Нешић из
Падежа, ученица 8-1.

12. децембар 2014.

У просторијама школе обављен је стоматолошки преглед ученика 6. и 7. разреда.
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16. децембар 2014.
Екипа дечака 8. разреда, са наставником
физичког васпитања Драганом Стефановићем,
гостовала је у Грађевинској школи у Крушевцу,
присуствовала представљању школе и
учествовала у пријатељским кошаркашким
утакмицама са ученицима других школа.

децембар 2014.

Заинтересовани ученици 8. разреда су, са својим одељењским старешинама Дејаном Јовановићем и
Снежаном Петровић, у оквиру пројекта Професионална оријентација посетили Бизнис инкубатор у
Крушевцу.

Наставник физике Ненад Симић учествовао је на предавању о климатским променама које је одржано у
Центру за стручно усавршавање у Крушевцу. Присуствовала је и група наших ученика.

Помоћни радник Емилија Павловић из Падежа одлази у пензију.

Народни музеј Крушевац објавио је наградни
конкурс за ученике до 3. разреда на тему
новогодишње честитке. Међу 10
равноправно награђених нашле су се и наше
ученице из Крвавице – Милена Агатоновић,
1. разред, и Хелена Марјановић, 3. разред.
На додели награда биле су са својим
учитељицама Душицом Виторовић и
Милицом Савић.

Душица, Милена, Милица, Хелена
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30. децембар 2014.
Крај 1. полугодишта.

Ученици су организовали мању новогодишњу прославу у просторијама школе.

Одржана су одељењска већа разредне и предметне наставе.

31. децембар 2014.
Одржано је Наставничко веће.

Одржани су родитељски састанци за крај 1. полугодишта.

Нова година, 2015.

16. јануар 2015.
Почетак другог полугодишта за наставнике, после новогодишњих и божићних празника.

20. јануар 2015.

Почетак наставе у другом полугодишту. Штрајк је још увек у току и часови трају по 30 минута.

26. јануар 2015.
Одржана је седница Школског одбора.
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27. јануар 2015.
У СО Крушевац награђени су најбољи ученици из свих крушевачких школа.

У школи у Падежу и свим подручним одељењима разноврсним активностима прослављена је школска
слава Свети Сава.

У Падежу је одржан Светосавски квиз знања, у
коме учествују ученици старијих разреда. Ове
године биле су четири екипе, састављене од
ученика сваког разреда. Квиз, као и
претходних година, припремају наставница
историје Весна Радојевић и наставница
српског језика Ана Јовановић. У жирију је и
педагог школе Данијела Милосављевић-
Алексић. Помоћ у електронској обради
материјала пружа им наставник информатике
Драган Мандић, а у самој реализацији
помаже им наставник физичког васпитања
Драган Стефановић. Већ традиционална
водитељка квиза је учитељица Марија Рутић.
Ученицима је овај квиз забаван, радо се
друже и такмиче и сви су добили захвалницу
за учешће.

Дамјан Милетић, Андријана Петковић, Софија Марковић, Михајло Тодоровић; Софија Нешић, Лазар Исаиловић, Ивана
Тодоровић, Павле Видојевић; Андрија Милановић, Милан Миленовић, Марко Видојевић, Светлана Миленовић; Слађан Грујић,
Сара Павловић, Ђурђина Ивановић, Јована Спасојевић.

Након квиза директорка је наградила књигама
најбоље ученике свих одељења.
Светосавској академији у школи присуствовали су
представници локалне заједнице, родитељи и
ученици. Програм су са ученицима припремили
наставница српског језика Мирјана Јањић и
наставник музичке културе Иван Станојевић.
Учествовали су и чланови КУД ,,Полет'' из Падежа
са својим руководиоцем Драгутином-Тинетом
Петровићем.
Сечење славског колача обавио је протојереј
Милорад Пршић. За наредну славу колачар ће
бити наставник физике Ненад Симић.

Протојереј Пршић, Марко Видојевић, Маја Видојевић
(садашњи колачар), Ненад Симић
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За Савиндан сви ученици и предшколци
из Крвавице присуствовали су служби у
цркв, а у сарадњи са Културно-
уметничким друштвом ,,Чарапанка'' из
Крвавице извели су приредбу за
родитеље и мештане. У сеоском Дому
културе. Сва деца добила су пригодне
пакетиће од сеоског колачара и Црквеног
одбора из Крвавице.

Новинарска секција објавила је 14. број школског листа
,,Осми падеж'', може се погледати на следећем линку
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153025939938560&s
et=a.10153025939893560.1073741827.731973559&type=1&theater

29. јануар 2015.

У ,,Просветном прегледу'' у рубрици Креативна учионица
представљен је час ,,Радови од јесењих плодова и лишћа'' из
предмета чувари природе. Час је реализовала учитељица
Драгана Димитријевић из Крвавице са ученицима 4. разреда.
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30. јануар 2015.
Одржано је школско Такмичење из математике.

05. фебруар 2015.
У ,,Просветном прегледу'' објављен је текст о прослави Светог
Саве у Крвавици.

06. фебруар 2015.

Часопис за децу Православне епархије крушевачке ,,Богомладенац'' објавио је у 3. броју резултате
наградних конкурса - литерарног, на тему Учинио сам добро дело, и ликовног, са темом Црква у мом
крају. Међу награђеним ученицима налазе се и наши ученици. Похвале су добиле ученице 4. разреда :
Николина Милановић из Крвавице и Ивана Тодоровић и Марија Марисављевић из Шашиловца.
Награду је добила ученица 4. разреда из Крвавице Мина Петровић. Награде је уручио епископ
крушевачки г. Давид, у Белој сали КЦК.

07. фебруар 2015.
Ученик Слађан Грујић (8-2) учествовао је на општинском Такмичењу из физике.

13. фебруар 2015.
Одржано је школско Такмичење из историје.

19. фебруар 2015.
Одржано је школско Такмичење из биологије.
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20. фебруар 2015.
Одржано је школско Такмичење из српског језика. На општински ниво такмичења  пласирале су се:
Софија Милетић 6-1, Софија Нешић 6-2, Сара Павловић 6-2, Ана Матић 7-1, Јована Милошевић 7-2 и
Нађа Вилимоновић 8-1.

24. фебруар 2015.
Одржана је седница Наставничког већа. Донета је одлука о избору уџбеника за школску 2015/2016.
годину.

26. фебруар 2015.
Одржано  је школско Такмичење рецитатора. Учествовало је...такмичара. Жири су чиниле: Мирјана
Јањић, проф. српског језика, Татјана Ђурић, проф. разредне наставе-библиотекар, и Ана Јовановић,
проф. српског језика. На општински ниво такмичења пласирали су се следећи ученици: Ива Јовановић,
4. разред Глобаре, Хелена Марјановић, 3. разред Крвавица и Милена Агатоновић, 1. разред Крвавица у
категорији млађих разреда. У категорији ученика старијих разреда победили су: Софија Милетић 6-1,
Ана Васић 8-1 и Никола Васић 5-1.

27. фебруар 2015.

Екипа дечака старијих разреда играла је у пријатељску утакмицу у ОШ ,,Свети Сава'' у Читлуку. Са њима
је био наставник физичког васпитања Драган Стефановић.
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05. март 2015.
У ,,Просветном прегледу'' објављена је
методичка припрема учитељице Драгане
Димитријевић. Реч је о часу српског
језика у 3. разреду - ,,Народне
умотворине''.

07. март 2015.

Одржано је општинско Такмичење из
српског језика у ОШ ,,Драгомир Марковић'' у
Крушевцу. Учествовало је 6 наших ученика, а
Нађа Вилимоновић, 8-1, освојила је 2. место
и пласирала се на окружно такмичење.

08. март 2015.

Одржано је општинско Такмичење из
историје. Наши ученици: Софија Милетић
(6-1), Стефан Милићевић (6-2) и Слађан
Грујић (8-2) освојили су 3. место и
пласирали се на окружни ниво такмичења.

12. март 2015.

У школи је одржано такмичење из
математике ,,Мислиша'' у организацији
математичког друштва ,,Архимедес''.
Похвале су добили: Виктор Кузмановић, 4.
разред, Крвавица; Ива Јовановић, 4. разред,
Глобаре; Мина Петровић, 4. разред,
Крвавица и Павле Видојевић 51, такође из
Крвавице.
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13. март 2015.
У Белој сали КЦ Крушевац одржано је општинско Такмичење рецитатора ,,Песниче народа мог''. Шесторо
наших ученика учествовали су на смотри: Ива Јовановић, 4. разред, Глобаре; Хелена Марјановић, 3.
разред, Крвавица; Милена Агатоновић, 1. разред, Крвавица; Ана Васић 8/1, Софија Милетић 6/1 и Никола
Васић 5/1. Са њима су биле: Мирјана Јањић, наставница српског језика, учитељице Милица Савић,
Душица Виторовић и Весна Јовановић.

14. март 2015.

Одржано је општинско Такмичење из биологије. Наши ученици били су успешни. Друго место освојили
су: Андрија Милановић, ученик 51 (и учешће на окружном нивоу), Никола Васић, ученик 51 , Софија
Милетић, ученица 61 . Треће место постигли су: Невена Васић, ученица 61 и Слађан Грујић, ученик 82 .

17. март 2015.

Данас није било наставе, у знак подршке протесту просветних радника који се одржава у Београду
испред Министарства.

27. март 2015.

Наставнице француског језика и група
ученика из различитих разреда приредили
су краћу представу на француском језику у
част Франкофоније. Програм је одржан у
школској библиотеци, присуствовали су
ученици и наставници.
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28. март 2015.
На окружном Такмичењу из математике учествовали су: Мина Петровић, 4. разред из Крвавице, и
Павле Видојевић, ученик 5-1, такође из Крвавице. Ментори су им учитељица Драгана Димитријевић и
наст.математике Александар Дамјановић.

На општинском такмичењу младих
карикатуриста ,,Мали Пјер'', организованом у
ОШ,,Јован Поповић'', Слађан Смиљковић,
ученик 2. разреда из Падежа,  освојио је 3.
место на општинском нивоу и Похвалу на
окружном; а Павле Видојевић, ученик 5/1 –
освојио је 3. место на општинском нивоу.

Владимир Мијајловић, наставник ликовне културе, Павле
Видојевић, Слађан Смиљковић, Марија Рутић, учитељица
у Падежу

На ликовном конкурсу ,,Кад се
роди беба, срећан сам од
земље до неба'', који је
организовала Народна
библиотека Крушевац у оквиру
2. Рода Фест-а, Огњен
Станковић, ученик 1. разреда из
Крвавице освојио је 3. место.

Учитељица Душица Виторовић и Огњен
Станковић
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30. март 2015.
За ученике 6. разреда организована је симулација комбинованог теста (историја, биологија,
географија, физика). То је пробно тестирање, са којим се шестаци први пут сусрећу, а циљ је баш и да
се упознају са таквим тестом, који се појављује и на завршном испиту на крају 8. разреда.

31. март 2015.

Запослени су одлучили, после разноврсних притисака и дешавања, да нормализују трајање наставе
и да часови трају по 45 минута.

02. април 2015.
Одржана је седница Наставничког већа. Крај 3. тромесечја.

Мирјана Јањић, проф. српског
језика, одржала је угледни час у
дигиталној учионици са 5-1
разредом. Присуствовали су
директор и чланови Стручног
већа.
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04. април 2015.
За потребе стручног усавршавања
запослених у ЦСУ Крушевац реализован
је семинар ,,Ефикасним учењем до
бољих резултата'', са циљем јачања
компетенција просветних радника за
организовање ефикаснијег учења
ученика, стварању подстицајне
атмосфере за учење и пружању помоћи
ученицима у праћењу сопственог рада.
Семинар су реализовале Светлана
Алексић и Марија Васић.

08. април 2015.

У школи је организован традиционални Ускршњи
вашар хуманитарног карактера. Ученици продају
своје ускршње креације, а новац иде у фонд
школског Црвеног крста. У припреми и извођењу
вашара помажу учитељице, наставник ликовне
културе и наставница енглеског језика Мариника
Станојевић.

Поводом Васкрса ђаци и предшколци у Крвавици
организовали су Васкршњи вашар, за ученике,
родитеље и мештане, на коме су продавали своје
васкршње креације. Од прикупљеног новца
купљене су лопте за школу и играчке за вртић.

09 - 16. април 2015.

Ускршњи / пролећни распуст.
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18. април 2015.

У школи ,,Драгомир Марковић'' одржано је окружно Такмичење из српског језика. Учествовала је
наша ученица 8. разреда Нађа Вилимоновић (ментор Мирјана Јањић).

24. април 2015.

Ученици 8. разреда су, према распореду Министарства, решавали пробни тест из математике.

Чланови драмско-рецитаторске
секције, са својом наставницом
Мирјаном Јањић, учествовали су на
11. Фестивалу школског театра
Града Крушевца представом Тодета
Николетића ,,Седам Снежана и
патуљак''. Поред захвалнице за
учешће, освојили су Награду за
најбољу колективну игру, а Никола
Васић освојио је и Награду за
најбољу мушку епизодну улогу.

Извођење представе у Белој сали
КЦК пратили су ученици и
наставници наше школе, а може се
погледати и на линку:

https://www.facebook.com/vasa.pelagic.
90/posts/482865315211471

Наставница Мирјана Јањић (иза); са лева на десно: Велибор Васић,
Нађа Вилимоновић, Никола Васић, Ана Васић, Ивана Тодоровић, Ивана
Нешић, Сара Павловић, Наташа Нешић, Маријана Васић, Софија
Нешић, Софија Милетић.

25. април 2015.
Ученици 8. разреда решавали су пробни тест из српског језика, а затим композитни тест, састављен од
5 предмета (историја, географија, биологија, физика и хемија).
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26. април 2015.

Ученици и радници школе у Крвавици учествовали су у представљању свог места на смотри
Сусрети села.

08. мај 2015.
Ученици 4. разреда из Крвавице, са својом учитељицом Драганом Димитријевић, ишли су на још
један излет у Крушевац. Овог пута обишли су Народни музеј, цркву Лазарицу, Споменик  косовским
јунацима; посетили су и зграду Општине и гостовали код градоначелника; у Народном позоришту
одгледали су представу ,,Уплакана Катарина'' и завршили излет игром у парку на Багдали.

14. мај 2015.
У школи у Падежу организован је квиз знања за ученике 4. Разреда. Квиз су припремиле учитељице из
Вратара, Слађана Денић и Стојанка Филиповић. Материјал је технички обрадио и припремио Драган
Мандић, проф. информатике. Водитељка квиза била је учитељица Марија Рутић.

У оквиру активности поводом обележавања Дана
школе одиграна је пријатељска одбојкашка утакмица
између екипа наставница и мајки из Савета
родитеља. Победила је екипа СР, а пријатељско
дружење наставило се и после утакмице. Судија је
био наставник физичког васпитања Мирослав
Маринковић, а публику су чинили ученици, остали
запослени и чланови СР.
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У ,,Просветном прегледу'', у рубрици Педагошка пракса, објављена је још једна методичка припрема
учитељице Драгане Димитријевић из Крвавице. Реч је о математици за 4. разред – Обим
правоугаоника, квадрата и троугла.

15. мај 2015.
Свечаним програмом у Дому културе у Падежу обележен је Дан школе. Директорка је поздравила
госте и наградила најуспешније ученике, као и њихове наставнике. Ученици чланови хора и драмско-
рецитаторске секције приредили су програм. Прилог се може видети на:

http://www.rtk.rs/?p=64900
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Литерарно-новинарска секција представила је 15. број школског листа ,,Осми падеж''.

Часопис се може погледати на

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153275470073560&set=ms.c.eJxl0FsKwDAIRNEdFcdHTPa~%3BsYb~_FK5f
kYMGR5kqvCvbrKOWPfrlFhAfEqJkb0jlkE1ZTungz9vYcwpyqyGLMnLJmV0jl4I7K7nhfdmzeA21c~_okxI0XczGX68v1AvaYWeY
~-.bps.a.10153275470033560.1073741828.731973559&type=1&theater

17. мај 2015.

Ученице из Крвавице - Александра Антић, 3.
разред, Ђурђина Магазин, 4. разред и
Николета Милановић, 5. разред – награђене
су на ликовном конкурсу часописа ,,Витез'' и
учествовале су на Витезовом пролећу у
Београду.

21. мај 2015.

У ,,Просветном прегледу''
објављен је текст о излету ђака
из Крвавице.
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У ,,Математичком листу'' објављено је решење конкурсног задатка које је послао Урош  Миленковић,
ученик 4. разреда из Крвавице.

29. мај 2015.

Завршетак 2. полугодишта за ученике 8.
разреда.

30. мај 2015.
Прослава мале матуре у школи у Вратару.
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САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

02. јун 2015.

Одржано је Наставничко
веће. Ове године за Ђака
генерације изабрана су два
ученика: Наташа Нешић (8-1)
из Падежа и Слађан Грујић
(8-2) из Крвавице.

13. јун 2015.
Крај 2. полугодишта за ученике од 1. до 7. разреда.

14. јун 2015.

На 28. Сабору учитеља у Београду, у Електронском зборнику примера добре праксе, нашли су се
радови наших учитељица. Час Јасмине Благојевић, учитељице из Шашиловца, - Угледни час српског
језика у I, II и IV разреду; четири часа Драгане Димитријевић, учитељице из Крвавице – математика у
4. разреду Обим правоугаоника, квадрата и троугла; природа и друштво у 4. разреду Србија у доба
Немањића и Први светски рат, а за 3. разред Животне заједнице. Њен час Србија у доба Немањића
одабран је и за презентовање на овом републичком скупу.
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резултати КОНКУРС-а

ЗА ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ПРИМЕРА ДОБРЕ УЧИТЕЉСКЕ ПРАКСЕ НА XXIX САБОРУ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ 2015.год.

ОДАБРАНИ РАДОВИ ЗА ДВД
за ЕЛЕКТРОНСКИ ЗБОРНИК ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ

А) ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА

НАЗИВ РАДА, АУТОР/И
(Име и презиме, школа, место)

1. ,,Хлеб наш насушни..”
Весна Ристовић
ОШ,, Вук Караџић” Краљево

2. Угледни час српског језика
Јасмина Благојевић
ОШ ,,Васа Пелагић" Падеж - Крушевац

СВЕТ ОКО НАС,   ПРИРОДА И ДРУШТВО
НАЗИВ РАДА, АУТОР/И

(Име и презиме, школа, место)
1. ''Животне заједнице''

Драгана Димитријевић
ОШ „Васа Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Крвавици
(Крушевац)

2. Упознај свој крај да би га више волео
Јасмина Ковачевић,
ОШ “Проф.др Недељко Кошанин“, Девићи-подручно
одељење,Вељовићи

3. Први светски рат
Драгана Димитријевић
ОШ „Васа Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Крвавици
(Крушевац)

4. Србија у доба Немањића – природа и друштво
Драгана Димитријевић
ОШ „Васа Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Крвавици
(Крушевац)

НАЗИВ РАДА, АУТОР/И
(Име и презиме, школа, место)

1. Обим правоугаоника, квадрата и троугла
Драгана Димитријевић
ОШ „Васа Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у
Крвавици (Крушевац)
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Тестови Српски језик Математика Комбиновани тест Укупно
Просечан број

бодова 5,09 3,64 5,29 14,02

15. јун 2015.
Завршни испит.

Ученици 8. разреда полажу тест из српског језика. Почетак у 10 часова.

16. јун 2015.

17. јун 2015.

Ученици 8. разреда полажу тест из математике. Почетак у 10 часова.

Ученици 8. разреда полажу комбиновани тест, састављен од питања из 5 предмета (историје, биологије,
географије, физике и хемије). Почетак у 10 часова.

26. јун 2015.
Објављени су званични резултати завршног испита. На испит је изашло свих 35 ученика осмог разреда.

На сва три теста ученици су могли да имају по максималних 10 бодова. Укупан максималан број на
завршном испиту био је 30 бодова. На основу коначних резултата са завршног испита, од 38 школа у
Расинском округу, наша школа налази се на 36 месту са 14,02 бода.
Статистички подаци о постигнућима ученика на завршном испиту:

28. јун 2015.
Видовдан. Подела ђачких књижица и сведочанстава за
ученике од 1. до 8. разреда.

У Дому културе у Крвавици ученици су, поводом завршетка
школске године, извели приредбу за родитеље и мештане.

Учитељица Драгана Димитријевић из Крвавице са својим
ђацима- четвртацима штампала школски лист ,,Лептирић'', који
објављују сваке четврте године, као албум једне генерације.
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ЛЕТЊИ РАСПУСТ

18. август 2015.
Одржана је седница Наставничког већа.

28. август 2015.

Одржана је седница Наставничког већа. Све је спремно за почетак нове школске године.

Одржана је и посебна седница Наставничког већа на којој су запослени дали мишљење о
кандидатима за директора. Комисија је проценила да само један кандидат испуњава све услове
конкурса. Од 42 присутна члана, гласало је 40 и сви су дали позитивно мишљење о кандидату за
директора Вуку Влаховићу, наставнику хемије у нашој школи.

Истог дана одржан је и Школски одбор. Од 6 присутних чланова сви су се сагласили да за директора
буде изабран Вуко Влаховић.

19 – 27. август 2015.
Одржани су часови припремне наставе и полагања поправних испита из физике и математике за
седморо ученика.
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Школа Образовни профил и број ученика
четворогодишња трогодишња

Гимназија
(2 ученика – 6%)

- природно-математички смер – 1уч.
- друштвено-језички смер – 1 уч.

Медицинска школа
(3 ученика – 9%)

- фармацеутски техничар – 2 ученика
- медицинска сестра – техничар – 1
ученик

Економско-трговинска
школа

(3 ученика – 9%)

- финансијски техничар – 1 уч.
- правни техничар – 1 уч.
- пословни администратор – 1 уч.

Техничка школа
(3 ученика – 9%)

- техничар – моделар одеће – 1 уч.
- дрворезбар – 1 уч.
- клесар – 1 уч.

Хемијско-технолошка
школа

(8 ученика – 23%)

- техничар за заштиту животне
средине – 1 ученик
- техничар за индустријску и
фармацеутску технологију – 2 уч.
- техничар за биотехнологију – 1 уч.

- кувар – 3 ученика
- конобар – 1 ученик

Анализа уписа ученика 8. разреда у средње школе

Од 35 ученика који су завршили осми разред, 34 ученика (97%)  је попунило листе жеља.  Силвана
Мицуловић, ученица 8-2,  из Вратара не наставља школовање. Девојчица је из ромске породице и
родитељи се нису сложили да она настави школовање.

Сви ученици су распоређени у првом кругу уписа. На основу финалне расподеле ученика можемо
рећи да је 25 ученика - 74% (прошле шк. год.88%) распоређено у четворогодишње средње школе, а 9
ученика - 26% (прошле школске године 12%) у трогодишње средње школе.

31 ученик наставиће своје школовање у Крушевцу, два ученика у Краљеву и једна ученица у
Варварину.

Анализа попуњених листа жеља за упис у средње школе

 у прву жељену средњу школу распоређено је 14 ученика - 41%
 у другу жељену школу –9 ученика - 26%
 у трећу жељену школу –2 ученика - 6%
 у четврту – 3 ученика - 9 %
 у пету – 1 ученик – 3%
 у шесту – 3 ученика – 9%
 у седму - 1 ученик – 3%
 у осму – 1 ученик – 3%

Распоред по школама је следећи:
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Машинско-
електротехничка школа

(12 ученика – 35%)

- техничар за компјутерско
управљање – 4 ученика
- механички техничар за
компјутерско конструисање – 2
ученика
- електротехничар енергетике –
1ученик

- електротехничар за
термичке и расхладне уређаје
– 1 ученик
- аутомеханичар – 1 ученик
- механичар медицинске и
лабораторијске опреме –1 уч.
-возач моторних возила – 2
ученика

Шумарска школа са
домом ученика

Краљево
(2 ученика – 6%)

-шумарски техничар – 1 уч.
-техничар за ловство и рибарство –
оглед – 1 ученик

Средња школа
Варварин

(1 ученик – 3%)

-економски техничар – 1 ученик

У овој школској години три ученика су неоцењена због недоласка у школу тако да они нису завршили
започет разред.

Ученици наше школе су од дечије штампе примали часописе „Витез“ и „Светосавско звонце“.

Ужину за ученике достављала је, по избору Савета родитеља, ПУ ,,Ната Вељковић'' .

По одлуци Савета родитеља ове године нису реализоване ђачке екскурзије.

Током године у часопису за децу „Витез“ објављени су ликовни радови ученика 3. и 4. разреда из Крвавице .

Тијана Грујић, Николина Милановић, Хелена Марјановић, Слађана Милићевић, Тијана Милановић, Слађана
Милићевић,  Андрија Петковић
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Сви подаци забележени овде прикупљени су посматрањем и учешћем  у активностима или
су преузети из школске документације. Веома сам захвална учитељици Драгани Димитријевић и
педагогу Данијели Милосављевић-Алексић на доброј сарадњи у настајању овог летописа.

Ана Јовановић

наставница српског језика

Директор школе

Александра Радомировић

септембар 2015.

У Падежу

Током године урађено је још и следеће:

у издвојеном одељењу у Крвавици замењена је  ламперија;

у издвојеном одељењу у  Вратару набављена је 1 бела табла;

у матичној школи у Падежу набављена је 1 бела табла, а за наставничку зборницу рачунар, скенер и

штампач;

у издвојеном одељењу у Шашиловцу  замењена је столарија на целом објекту;

извршена је поправка крова на делу школске зграде у Падежу.

30. август 2015.

Школа је организовала бесплатан излет за све запослене у Соко Бању.


