
 

 

 

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 2021/2022 
  



ОСОБЉЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:Младен Шурлан 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:  Снежана Кнежевић 

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА: Славица Прица, Славица Булатовић 

СТРУЧНА СЛУЖБА: Невенка Мијановић, Биљана Милосављевић 

ЕКОНОМ ШКОЛЕ: Иван Петронијевић 

НАСТАВНО ВАСПИТНО ОСОБЉЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА 

РАЗРЕДНА НАСТАВА: Данијела Радојичић, Светлана Мијатовић, Сања Радуловић, Јасмина Васић 

РАЗРЕДНО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (V-VIII разреда): Марија Микарић,  Слађана Коматовић, Мирјана Ракићевић, 
Миња Стојковски, Ивана Јанковић 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Анђела Марковић,  Јована Шварц,  Ема Николић,  Александра Миљковић,  Игор Јокић,  Владимир Петровић,  
Александар Бајовић, Јована Јаковљевић 

ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА 

Бојана Милосављевић (до 10.04.2022), Јелена Стевановић 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК: Марија Петковић 

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА: Дивна Петровић. Ирена Милутиновић, Драгана Шурлан,  Дијана Браковић 

СРЕДЊА ШКОЛА 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА: Весна Величковић, Марија Баралић, Србијанка Ђорђевић, Ана Милосављевић, Александар 
Тијанић. Зорица Маћић, Славица Игрутиновић, Виолета Терзић, Анђела Марковић, Марија Танасковић Ђоковић, 
Ема Николић, Јована Јаковљевић, Богдан Ранковић, Игор Јокић, Владимир Петровић, Станимир Сташевић (до 
10.04.2022.), Бојана Милосављевић (од 10.04.2022), Дарко Петронијевић (помоћни наставник) 

ВАСПИТНА СЛУЖБА 

Биљана Ђаковић (до 30.10.2021), Александра Тасић (од 30.10.2021), Милица Колић (до 28.02.2022), Милица 
Митић, Надежда Петровић, Јелена Стевановић (до 10.04.2022), Милица Станковић (од априла 2022), Марија 
Марковић (од маја 2022), Александар Бајовић, Богдан Ранковић, боловања -Тијана Миловановић, Верица 
Мијаиловић 

МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА: Ђорђе Нишавић, Данијела Ивановић 

ПОМОЋНО И ТЕНИЧКО ОСОБЉЕ 

Дејан Ђорђевић, Јелица Пешић, Нада Ћирковић, Гордана Цветковић, Весна Марковић, Наташа Гушић, Снежана 
Трифуновић, Цветан Марковић, Катарина Алемпијевић, Александра Ћирковић 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

 

Основна школа: 



РАЗРЕД 
БРОЈ УЧЕНИКА 

дечака девојчица укупно 

I разред 1 3 4 

II разред 4 4 8 

III разред 6 0 6 

IV разред 3 1 4 

V разред 7 0 7 

VI разред 8 2 10 

VII разред 7 2 9 

VIII разред 2 3 5 

УКУПНО 38 15 53 

 

 

 

Средња школа 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА 

м ж укупно 

Личне услуге фризер 

I/2 0 2 2 

ІІ/2 2 2 4 

ІІІ/2 0 2 2 

укупно 8 

Пољопривреда, производња 

и прерада хране 
пекар 

I/1 5 1 6 

II/2 1 2 3 

III/2 4 1 5 

укупно 14 

Хемија, неметали и 

графичарство 

Књиговезац 
І/2 3 1 4 

II/1 4 2 6 

укупно 10 

Техничар графичке дораде 
ІII/1 4 2 6 

IV/1 5 1 6 

 укупно 12 

УКУПНО   44 

 

 



 

 

АКТИВНОСТИ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

АВГУСТ 

Наставничко веће 

Педагошки колегијум 

30.08. одржано одељенско веће III разреда основне школе; одељенска  већа I1 средње школе  I2, III2 и IV1; стручно 
веће средње школе за област стручних предмета; 

31.08. одржана одељенска већа I разреда и разреда основне школе; стручна већа млађих и старијих разреда 
основне школе  

 

СЕПТЕМБАР 

1.09. одељенска већа II, V, VI, VII1, VII2 и VIII разреда основне школе и одељенска већа II1 и II2 одељења средње 
школе; стручно веће средње школе за област општеобразовних  предмета 

14.09. одржана седница  Наставничког већа 

14.09. одржан састанак Савета  родитеља 

14.09. одржана седница Школског  одбора 

 15.09.  санитарни преглед за запослене 

20.09. ученик VI разреда Драган Јовановић је добио награду за учешће на конкурсу шумадијске епархије 

20.-24.09. одржана је недеља школског спорта (20.09. турнир у малом фудбалу, 21.09. такмичење у стоном 
тенису; 22.09. полигон спретности; 23.09. турнир у баскету 3 на 3; 24.09. турнир у бадминтону) 

24.09. за ученике из дома је организован излет на Црни врх и Бешњају 

25.09. за ученике из дома је организован излет у Еко парк Илина вода 

25.09. 9 запослених је присуствовало семинару „Асистивна технологија-подршка образовању деце са сметњама у 
развоју” 

Реализована је акција „Очистимо школско двориште” 

Наставник практичне наставе Весна Величковић одржала угледни час практичне наставе за образовни профил 
пекари; 

 

ОКТОБАР 

1.10. onlajn  Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – 
увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (Данијела Радојичић, Шурлан Драгана, 
Браковић Дијана, Петковић Марија, Милосављевић Бојана, Јокић Игор, Бајовић Александар, Николић Ема, 
Петровић Владимир) 

2.10. орагнизована шетња у Шумарицама 



4.10. одржан је састанак Педагошки колегијум 

4.10. обележен је Светски дан заштите животиња, као интегративни дан на нивоу школе 

4.10. организован је час упознавања ученика IV разреда и наставника ликовне културе Еме Николић 

4.10-8.10. обележена Дечија недеља под слоганом „Заједничка срећа два пута је већа” 

-Ученици су  упознати са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду:    

 -12.10.2021.год час ликовне културе реализовала је наставница Ема Николић 

- 25.10.2021.год. час српског језика реализовала је наставница Ивана Јанковић 

- 22.11.2021.год.. час енглеског језика реализовала је наставница Јована Шварц 

- 2.12.2021.год. час музичке културе реализовала је наставница Александра Миљковић 

- 10.12.2021.год. час физичког васпитања реализовао је наставник Игор Јокић 

- 17.12.2021.год.  час грађанског васпитања реализовала наставница Марија Микарић. 

 

10.10 одржано одељенско веће III1 одељења средње школе 

11.10. одржано стручно веће средње школе за област стручних предмета и стручно веће старијих разреда 
основне школе; 

12.10. одржано стручно веће млађих разреда основне школе; 

14.10. надзор просветног саветника Миле Тодоровић 

15.10. МУП и Црвени крст-„Безбедност деце у саобраћају” 

18.10.2021. године састанак са представницима Града и организације  USAID.    

18.10.2021. одржано стручно веће средње школе за област општеобразовних  предмета 

20.10. организована шетња ученика из дома у Шумарицама 

21.10. ученици, наставници и васпитачи су присуствовали „Великом школском  часу”; одржано одељенско веће V 
разреда основне школе; организована шетња за ученике из дома до Шумарица 

21.10. наставник ликовне културе Ема Николић са ученицима обележила Светски дан јабуке 

23.10. онлајн семинар "Хоризонтално учење/усавршавање наставника-ослонац за боља постигнућа ученика", 
присуствовала два запослена 

онлајн обука Дигитални уџбеници 

25.10. санитарни преглед за ученике 

25.10. наставница Ивана Јанковић одржала час у IV разреду, у циљу упознавања ученика са предметним 
наставником 

26.10. наставник ликовне културе Ема Николић и одељенски старешина IV разреда су организовале час ликовне 
културе за ученике у кабинету, с циљем упознавања простора 

28.10. одржана одељенска  већа свих одељења средње школе   

29.10. одржано стручно веће старијих разреда основне школе; одржана одељенска већа свих одељења основне 
школе; стручно веће средње школе за област стручних предмета; 



30.10. онлајн семинар Oснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са 
механизмима за заштиту од дискриминације",  

 

НОВЕМБАР 

1.11.  одржана седница  Наставничког већа 

1.11. Педагошки колегијум 

3.11. онлајн обука Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења  

13.11. онлајн семинар „Умеће комуникације-како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и 
разговарају са нама”, један запослени 

-поводом Светског дана доброте, школу су посетила деца из вртића „Бубамара” и донела поклоне за децу из 
вртића 

17.11. У оквиру донације "Министарства просвете, науке и технолошког развоја", начелник Горан Јоксимовић, 
свечано је уручио 5 рачунара и 1 штампач нашој школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.11. одржана радионица Педагошког већа на тему „Рециклажа” и организована изложба дечијих 

радова у холу школе; 

   

 

22.11. наставница Јована Шварц  одржала час у IV разреду, у циљу упознавања ученика са предметним 
наставником 

23.11. одржано стручно веће млађих разреда основне школе; 

23.11. обележен је Светски дан љубазности 

Светлана Мијатовић одржала Јесењу радионицу 

25.11.2021. одржано стручно веће средње школе за област општеобразовних  предмета 

26.11. одржано стручно веће старијих разреда основне школе; 

29.11.2021. одржано стручно веће средње школе за област стручних  предмета 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

11.12. семинар „Развијање активизма и волонтеризма код ученика”, присуствовао један запослени 

14.12. у дому одржана радионица на тему „Зима” и израда новогодишњих честитки 

15.12. за децу из дома организован одлазак у Дечије позориште 

16.12. организован је одлазак у биоскоп за ученике из дома 

16.12. Наставник Јасмина Васић и стручни сарадник Биљана Милосављевић присуствовале вебинару „Са 
стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије” 

 

 

 

 



19.12. за ученике смештене у дому, подељени „Милкини пакетићи” 

 

20.12. у дому одржана радионица на тему „Дидактика”, а продукти су изложени у холу школе 

 

20.12. компанија ДМ је уручила пригодне поклоне мајкама/хранитељицама ученика школе 

 

22.12. одржано предавање у дому на тему „Насиље у друштву” 

23.11. организован одлазак у биоскоп за ученике из дома 

23.12. вебинар „Са стручњацима на вези 2- безбедно током пандемије”, присуствовала два запослена 

23.12. удружење „Једни за друге” донирало новогодишње пакетиће за ученике школе 



 

ЈАНУАР 

27.01. обележен Свети Сава. Додељена светосавска награда најбољем ученику 

ФЕБРУАР 

2.2.2022.године Јасмина Васић присуствовала радионици „Пројекат морски пужеви“ одржаној од стране 
Центра за еколошко образовање и одрживи развој. 
2.02.2022.године Данијела Радојичић и Јасмина Васић узеле учешће на вебинеру Формативно 
оцењивање:методе, технике и инструменти. 

17.02.-20.02. Дани дефектолога на Златибору 

Јасмина Васић присуствовала онлајн стручном скупу организованог 22.2.2022.године на тему „Са 
наставником на ти”. 

23.02-25.02. снимање емисије РТС-а о школи  „Живот без граница” 

https://www.youtube.com/watch?v=al4bvIc9Abc 

25.02. ученици школе су у пратњи наставника физичког васпитања присуствовали утакмици Партизан - 
Спарта у Београду 

 

28.02. је одржана седница Савета родитеља 

28.02.обележен је Национални дан књиге, који је и ове године обележен читањем дечије литературе млађим 
ученицима; 

28.02. је одржана седница Школског одбора 

Зимски сусрети просветни радника 



МАРТ 

У циљу упознавања ученика 4.разреда са предметним наставницима часове одржали 
- 07.03.2022 час физичког васпитања И. Јокић 
- 15.03.2022 час ликовне културе Е. Николић 
- 21.03.2022 час српског језика И. Јанковић 
- 28.03.2022 час енглеског језика Ј. Шварц 
 

09.03. директор школе је потписао уговор о пословно-техничкој сарадњи са спортско привредним друштвом 
„Раднички” 

 

 

10.03.2022.године Јасмина Васић узела учешће на вебинеру „Дигитална настава-корак напред или 
назад”. 

11.03. ученици школе су у пратњи наставника физичког васпитања присуствовали утакмици Партизан - 
Фејнорд у Београду 

 

 

 

 

 



11.03 у дому је одржана радионица „Морски свет” 

 

12.03. у дому је одржана радионица „Растимо заједно” 

 

 

17.03 посетили смо Сајам образовања  

18.03.2022.године Ј.Васић је одржала презентацију семинара „Хоризонтално учење / усавршавање наставника - 
ослонац за боља постигнућа ученика"  

21.03 одржана пролећна радионица 

23.03. Радионица удружење за аутизам  

25.-26.03. одржан је пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

Већа група наставника је похађала  онлајн обуке на Националној платформи за превенцију насиља „Чувам те“. 
Обуке су биле следеће: 
„Обука за запослене - породично насиље" 
„Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" 
„Обука за запослене у предшколским установама - Стварање сигурне и подстицајне средине за развој и учење у 
вртићу" 
„Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља" 
„Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима" 
 

 

 



АПРИЛ 

 

05.04.2022. одржан је састанак Педагошког већа 

09.04.2022. онлајн акредитованој трибини „Стварамо заједно“ присуствовала Јасмина Васић. 
Директор школе је присуствовао XIII Међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа 
„Ауторитет и практични аспекти управљања савременом школом“ 

Приказан дидактички материјал слагалица континенти од стране колегинице Миње Стојковски 

14.04. ученици образовног профила женски фризер су учествовали на Републичком такмичењу одржаном у 
Београду. Ученик II разреда средње школе, Неџад  Хидановић је освојио друго место 

   

14.04. организована студијска посета за запослене из ош „Херој Иван Мукер” из Смедеревске Паланке и госте из 
Румуније и Турске 

21.04. је одржана седница Школског одбора 

 

- Ученик VI разреда, Драган Јовановић је на ликовном конкурсу Црвеног крста „Причајмо о здрављу” освојио 
награду 

 

-група наставника је учествовала на обуци „Дигитална учионица - дигитално компетентни наставник” 

 

 



МАЈ 

04.05.2022. год. трибини „Дигитална настава корак напред или назад“ присуствовала Јасмина Васић. 
04.05. је одржана седница Савета родитеља 

 

05.05. посетили смо Фестивал науке који се одржао у Првој крагујевачкој гимназији 

   

06.05. учетвовали смо на Ђурђевданском карневалу поводом дана града 

 

07.05. Реализован је излет за групу ученика у пратњи васпитача  на релацији Топола (Опленац, Карађорђев 
конак)- Аранђеловац (Букуља, Буковичка бања) 

 



 

- оналјн вебинар Мапе ума”, присуствовала два запослена 

Од 9.05- 13.05.2022.године реализована је недеља школског спорта. Школски спорт је реализован кроз 
следеће активности: ходање и трчање на различите начине, игре са лоптом и обручима, полигонске 
активности и трчање у природи. 

 
10.05. Одржан је састанак Актива за развој школског програма 

11. 05. одржана је радионица у дому „Лутке и играчке ” 

 

11.05. организована је шетња у Еко парку Илина вода 

11.05. организована је студијска посета за колеге, родитеље и ученике из Тополе 

11.05.2022.године онлајн стручном скупу „Мапе ума“ присуствовале Јасмина Васић и Данијела 
Радојичић. 
12.05. организована је студијска посета за колеге, родитеље и ученике из Смедеревске Паланке 

Организована је изложба радова ученика II разреда средње школе Немање Зиндовић у холу школе 

 



13.05. одржан крос РТС-а  

13. 05. организован одлазак у биоскоп 

17.05. шетња Шумарице 

 

20.05. ученици средње школе су учествовали на Републичком спортском такмичењу за ученике са сметњама у 
развоју у атлетици, одржаном у Сремској Митровици 

21.05. посетили смо Народни музеј у Београду 

 

23.05. шетња Шумарице 

 

 

 

 

 



24.05. посетили смо Природњачки центар и Дино парк у Свилајнцу  

 

25.05. реализован излет на релацији Крагујевац-Краљево-Врњачка Бања-Гоч- Крагујевац за ученике старијих 
разреда и ученике средње школе 

25.05. реализован излет у Еко парк Илина вода за ученике млађих разреда,  реализоване су испланиране 
активности на тему „Европски дан паркова“ 

 

26.05. ученици средње школе су учествовали на Републичком такмичењу за ученике са сметњама у развоју у 
баскету 3 на 3, одржаном у Београду 

 

 

 

 



27.05.-29.05. две ученице у пратњи наставнице ликовне културе учествовале на првој сликарској колонији за 
ученике са сметњама у развоју, одржане у специјалној школи „Бубањ” у Нишу 

           

28.05. Одржан семинар у школи „Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са 
сметњама из спектра аутизма” 

31.05. обележен Дан школе 

 

ЈУН 

 

01.06.2022 реализована је посета биоскопа „Cineplexx“  у Big-у Крагујевац.  

03.06.2022 реализован је излет на локацији Музеј Илузије Беград, Авалски торањ и споменик Незнаном јунаку на 
Авали.  

04.06. ученици средње школе су учествовали на Републичком такмичењу за ученике са сметњама у развоју у шаху 
и стоном тенису, одржаном у Београду 

05.06.2022. узели смо учешће на инклузивним спортским сусретима у организацији клуба Мунгос. Одржан турнир 
у фудбалу. Наши ученици са клубом малог фудбала  „21.октобар”  учествовали и освојили треће место. 

05.06.2022 реализована је посета биоскопа „Cineplexx“  у Big-у Крагујевац.  

06.06. одржано је Наставничко веће 

07. 06 одржани су завршни испити за ученике трећег разреда образовних профила женски фризер и пекар 

07.06.-09.06. одржани су матурски испити за ученике четвртог разреда образовног профила техничар графичке 
дораде 

09.06.2022 ученици су присиствовали у хотелу Шумарице церемонији отварања Националних игара специјалне 
олимпијаде србије. 

10.06. године одржана је седница Наставничког већа на којој су чланови упознати са пројектом „Унапређани 
равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна 
образовна подршка-Учимо сви заједно”, за који је школа након тога аплицирала. 

 

10.06.2022.године одржано такмичење у сензомоторним вештинама. Такмичење реализовано кроз следеће 
активности: игра „Дан, ноћ“, прескакање и ношење предмета, бацање лопте на различите начине и кроз разне 
врсте полигона. 

11.06.2022 реализован је једнодневни излет на релацији Крагујевац- Београд  као и обилазак Музеја Никола 
Тесла и Храма Светог Саве. 



12.06.2022 реализован је излет у Београду  и обилазак Золошког врта као и Калемегдана.  

13.06. је одржана седница Савета родитеља 

13.06. је одржана седница Школског одбора 

14.06.2022 реализована је посета биоскопа „Cineplexx“  у Big-у Крагујевац.  

17.06.2022 реализован је једнодневни излет на локацији у Јагодини  посета Музеја Воштаних фигура и ЗОО врту.  

21.06.2022 изведена је шетња  ученика основне школе по Шумарицама. 

Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на завршном испиту, 21.06.2022. Сања 
Радуловић 

-Програм обуке за менторски рад са студентима на пракси, 29.06.2022. Јасмина Васић 

27.06.-29.06.2022. године, одржан је завршни испит за ученике осмог разреда основне школе. 

30.06. одржано је Наставничко веће 

30.06. је одржана седница Школског одбора 

Усвојен је Школски програм за период 2022-2026. годину 

 

ЈУЛ 

Реализован је  упис ученика у средњу школу 

 

АВГУСТ 

26.08. је одржана седница Школског одбора 

Усвојен је Анекс школског програма за предмет Дигитални свет за трећи разред основне школе. 

29.08.-30.08 у школи реализован семинар „Учим да учим” 

 


