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ОШ “Јелена Ћетковић” налази се на општини Звездара. Састоји се од две школске 
зграде- нове и старе, бетонираног дворишта, зелене површине и спортских терена. 
Школски простор је велики (4500 м2). Школа има 30 учионица и кабинета, 
фискултурну салу, кухињу са трпезаријом, библиотеку са читаоницом и друге 
наменске просторије (канцеларије директора, секретара, рачуноводства, педагога, 
психолога, радионицу за домаре, подстаницу, књижару и др.). 
 
 
 
 

УСЛОВИ РАДА 
 
Протекле школске године услови рада у школи су значајно побољшани.  
Обављени су следећи радови 
I Мала зграда  

1. библиотека 
- обезбеђена просторија за библиотеку 
- извршена ревизија књига и пресељење библиотеке 

(новембар, носиоци активности: Мирослава Симоновић и 
Чедомир Пипер) 

- набављено је око 50 књига (набавила школа), а 
донаторством набаљнене су књиге у вредности од 80000 
динара, књига ''Почеци стварања модерне српске државе 
1804.-2004.'' и 6 атласа за природне науке 

2. мокри чворови: 
− комплетно су реновирана три тоалета за децу (замена 

комплетних санитарија- WC шоља, лавабоа и славина) 
− замењен је део водоводне и канализационе инсталације и 

вентили 
− замењене подне и зидне плочице 
− замењена комплет врата на WC кабинама 
− кречење мокрих чворова 

3. учионице: 
− замењено 50 шарки и бравица на плакарима 
− окречене три учионице 

4. ходници: 
− постављено 100 комада кукица за вешање одећа 

II Велика зграда 
1. свечана сала је компетно реновирана: 

− постављен ламинатни под 
− бина пресвучена новим таписоном 
− постављена нова гарнишна и завеса на бини 
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− постављене нове тракасте завесе на прозорима 
− сала је окречена и радијатори офарбани 
− постављена нова дупла врата на улазу 
− купљено 100 столица 
− купљен фотокопир апарат 

2. наставна средства 
− купљен видео бим са платном 
− набављене и урамљене репродукције српских сликара 19. 

века 
− урађена репродукције слика и литографије  на тему: 

''Београд - 600 година престонице'', Хиландар (10 ком.) - 
изглед пре и после пожара, Споменици Косова (11 ком.) - 
манастирске фреске 

− купљено 3 рачунара и штампач (школа) 
− 1 рачунар и штампач (општина) 
− 1 рачунар (донација) 
− набављене историјске и географске карте и глобус за 

кабинет историје и географије 
− геометријски прибор - 13 комплета 
− 5 учитељских табли за први и други разред 
− 2 покретна паноа и 13 зидних 
− 1 табла за кабинет музичке културе 
− набављен дидактички материјал за боравак и часовници за 

учионице старе зграде 
− касете, постери и литература за наставу немачког језика 
− наставници су добили нове уџбенике и практикуме 

3. кабинет опште намене претворен у практикум природних наука 
4. кабинет ликовне културе: 

− окречен  
− поправљени и офарбани ормари 

5. кабинети: 
− замењена улазна врата на кабинетима за руски и српски 

језик 
6. канцеларија директора: 

− опремљена новим намештајем 
7. сала за физичко: 

− замењена врата (плотови) на свлачионицама 
− замењене браве и кваке 
− офарбана врата 
− поправљени сливници у свлачионицама 

8. простор који су користили домари претворен у архиву, а радионица је 
пресељена у подстаницу 

9. трпезарија: 
− окречена и офарбана столарија 

10. чајна кухиња: 
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− окречена 
− урађена водоводна инсталација за судоперу 
− набављен троделни доњи кухињски елеменат са судопером и 

горњи четвороделни висећи 
11. мокри чворови: 

− замењени вентили и славине на свим лавабоима и тоалетима 
− замењено 18 врата са штоковима на WC кабинама 
− замењено 11 плотова 
− замењене браве и кваке и офарбана врата 

12. ходници: 
− окречени други и трећи спрат и део приземља према сали за 

физичко 
− офарбани сви радијатори 
− постављено 100 кукица за вешање одеће 
− офарбани гелендери 

III Двориште 
1. фасада зграде: 

− офарбана масном бојом до висине 2,5 метара 
2. ограда дворишта школе: 

− комплетно ојачана флаховима 
− арматурна мрежа постављена на свим местима где је била 

жичана ограда (на спортским теренима и малом дворишту) 
− поправљени искривљени и попуцали дделови 

3. спољне чесме: 
− постављене две нове чесме и урађена нова водоводна и 

канализациона инсталација за њих 
4. хидрант: 

− постављен у малом дворишту 
5. зелене површине: 

− постављено 190 m2 бусен траве у великом и малом дворишту 
− посађено 300 садница живе ограде (лигуструма) 

6. расвета: 
− урађена комплетна расвета школског дворишта и 

постављени рефлектори за спортске терене 
 
Обављени радови финансирани су средствима школе, донаторством, учешћем 
општине Звездара, Градског секретаријата за образовање, ЕДБ... 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 
 

На почетку школске године укупан број учженика био је 939, распоређених у 38 
одељења (18 одељења млађих и 20 одељења старијих рареда). Просечан број 
ученика по одељењу на нивоу школе је око 25. У школи је организован боравак за 
ученике првог и другог разреда, и то 4 групе (по 25 ученика). Боравак ради од 07.30 
до 17 часова.  
Настава се изводила у две смене, на недељу дана се смењују непарни и парни 
разреди.  
У току школске године настава се изводила према Годишњем програму рада школе 
и Школском програму за први разред. 
Ученици од трећег до осмог разреда могли су да се определе за учење следећих 
предмета: немачки језик, руски језик и информатика. 
Сви изборни предмети чинили су саставни део редовног распореда, док су се 
ваннаставне активности (допунска, додатна настава, секције, хор, оркестар и др.) 
одвијале у међусмени, тј. после редовних часова према посебном распореду. 
Наставни план и програм за ученике од првог  до седмог разреда остварен је у току 
36 петодневних недеља (180 насавних дана), а за ученике осмог разреда у 34 
петодневне наствне недеље (170 наставних дана). Време остваривања образовно- 
васпитног рада (број наставних дана и време трајања школских распуста за 
ученике) утврђено је правилником о календару образовно- васпитног рада основне 
школе за школску 2003/04. годину. 
Ученици првог разреда изучавали су следеће изборне предмете: Грађанско 
васпитање. Верска настава, Од играчке до рачунара, Математичка радионица, 
Језичка радионица, Образовање за животну средину и факултативне предмете: 
Немачки језик, Певам, свирам играм, Сецкам, цепкам, обликујеми лепим, Спортом 
до здравља, Ја у саобраћају и Еко башта - знање и машта. 
Садржаји обавезних, изборних и факултативних предмета су остварени према 
Школском програму за први разред. Уочено је да су ученици били оптерећени 
фондом часова (од 22 до 25). Ученици су оцењивани су описно што је позитивно 
прихваћено од стране родитеља и наставника. 
Свечана подела сведочанстава ученицима осмог разреда обављена је 17. јуна, а 
подела књижица ученицима од првог до седмог разреда 26. јуна. 
 У јуну месецу организовано је полагање квалификационог испита за ученике 
осмог разреда. 
У току школске године одржане су две радне суботе - јесење и пролећно уређење 
школског дворишта. У сарадњи са градским зеленилом у априлу обављени су 
пролећни радови на озелењавању школског дворишта. Школа је учествовала у 
акцији градског зеленила ''Најуређеније школско двориште'' и освојила прво место 
на општини Звездара. 
Школска слава Свети Сава прослављена је резањем колача, уз учешће свештеника 
и домаћина славе, Лазаревић Радомира и Милутина Аничића, а сви ученици и гости 
послужени су житом. Приредбу за ученике и приредбу за госте и запослене у 
школи припремиле су проф. музичке културе Жарица Игњатовић и проф. српског 
језика, Маја Анђелковић. Тим поводом награђена су два ученичка рада у 
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организацији ''Конгреса српског уједињења''. Донатор је била бивша ученица ове 
школе, а награђени су ученици Лешјанин Давид и Андреја Стајчић. Један број 
млађих ученика присуствовао је литургији у цркви свете Богородице са 
вероучитељицом и наставницима. 
Дан школе, 15. мај, прослављен је креативно, уз организовање разноврсних 
активности ученика: концерт шклског оркестра, спортска такмичења, изложба 
ликовних радова, приредба драмске и рецитаторске секције, избор најбољег паноа 
и најлепше уређене учионице у млађим разредима... Организован је излет за 
запослене у школи ( Београд- Орашац - Аранђеловац- Београд). 
 
 
 

СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 
 
 
Руководећи органи школе су: Школски одбор, Директор школе и Савет родитеља 
као саветодавно тело. 
Одржано је 8 седница Школског одбора на којима је усвојен Годишњи програм рада 
Школе за школску 2003/04. годину, Школски програм за први разред, Годишњи 
извештај о раду Школе и Извештај о раду директора (школска 2002/03. година), 
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, Правила 
понашања запослених, ученика и родитеља и Статут школе  
Одржане су 4 седнице Савета родитеља. На истим су доношене значајне одлуке, 
разматрана питања од битног значаја за рад школе, унапређење наставног рада, 
безбедност ученика и побољшање услова рада 
Од стручних органа у школи постоји: Наставничко веће, одељенска већа (од првог 
до осмог разреда), стручна већа за области предмета, стручни актив за развој 
школског програма, актив за школско развојно планирање и педагошки колегијум.  
Одржано је 12 седница Наставничког већа, на којима су разматрани Годишњи 
програм рада  школе, извештаји о раду стручних тела, вршена анализа успеха и 
дисциплине ученика, као и сва значајна питања образовно-васпитног рада 
Од ове године у школи функцинише Педагошки колегијум, којим руководи 
директор, а чине га руководиоци стручних већа и актива. Педагошки колегијум има 
улогу да координира радом стручних тела. 
Установљен је и стручни актив за Школско развојно планирање који се бавио 
унапређењем наставе, опремањем кабинета савременим наставним средствима, 
подизањем квалитета наставе кроз активно учешће ученика (такмичења и слободне 
активности) и стручно усавршавање наставника. Посебно ангажовање чланова овог 
актива уз координацију директора и педагошко - психолошке службе одвијало се на 
реализацији школског пројекта''Еко башта - знање и машта'' 
Стручна већа и Активи су се бавили стручним питањима: анализом уџбеника и 
(приручне) литературе, садржајем појединих предмета, вршили припреме за 
такмичења, одржали више угледних предавања, организовали и планирали часове 
допунске и додатне наставе, слободних активности и континуирано се стручно 
усавршавали. Одељенска већа разматрала су успех и дисциплину ученика током 
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школске године, предлагала мере за њихово побољшање, бавила се питањем 
корелације наставних садржаја из различитих предмета и текућим питањима.  
Директор и педагошко- психолошка служба бавили су се праћењем остваривања 
наставног плана и програма и у том циљу извршен је обилазак наставних часова. 
Такође је праћено остваривање програма ваннаставних и слободних активности, 
као и посебних програма раелизованих у школи. Саветодавним радом педагошко- 
психолошке службе обухваћено је око 160 ученика са различитим тешкоћама, а 
помоћ родитељима пружена је у око 70 случајева. 
У оквиру слободних активности функционисале су одређене секције: литерарна, 
мали хор, оркестар, спортско- рекреативне секције, саобраћајна, еколошка, фото- 
секција, грађевинска, ракетна, активности у области школског спорта. 
Реализован је пројекат “Грађанин”, као и активности у организацији Друштва 
пријатеља деце општине Звездара, Црвеног крста и др. 
Кроз слободне активности и хуманитарне акција организоване су приредбе поводом 
пријема првака, прослава Светог Саве, продајне изложбе дечјих радова 
(новогодишњи и ускршњи вашар). 
Ученици наше школе су прикупљали одећу, средства за хигијену и школски прибор 
за децу са Косова. 
У организацији Друштва пријатеља деце наши ученици бавили су се следећим 
активностима: Акција дечије солидарности ''Има коме треба'', Акција солидарности 
''Деца деци'', у оквиру УНИЦЕФ-ове кампање ''Не изоставимо ни једно дете'', 
Дечији вашар ''Да неци у боравку буде шареније''.  
Значајн број активности одвијао се у библиотеци: песнички сусрети, конкурс 
''Доситејево перо'', вече са пијаностом Проф. Душаном Трбојевићем поводом књиге 
''Душан Трбојевић - портрет уметника'', такмичење рецитатора... 
Директор школе са педагошко психолошком службом пратио је реализацију 
Годишњег програма рада и Школског програма рада. 
Програме је раеализовало 60 наставника (у разредној настави 20 насатвника и 3 
предметна наставника, а упредметној 22 професора, 10 наставника и 1 магистар=, 3 
стручна сарадника (педагог, психолог и библиотекар) и директор школе Светлана 
Гмитровић.  
 
 
 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА 
Наставни програми су остварени кроз редовну, изборну, факултативну, допунску и 
додатну наставу и слободне активности ученика. 

 
видети прилог: 

- Планирани и одржани часови шк. 2003/04. године 
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ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
31. АВГУСТ 2004. ГОДИНЕ 

 
видети приложене табеле: 

- Општи успех ученика на крају 2003/04. године 
- Средња оцена по предметима и одељењима  
- Изостанци ученика 
- Ученицци са недовољним оценама 
- Владање и дисциплина ученика 
- Анализа успеха ученика - поправни и разредни испити 

 
 

Вуковом дипломом награђено је 19 ученика.  
 По одељењима: 

8-1 8 ученика 
8-2 4 ученика 
8-3 4 ученика 
8-4 2 ученика 
8-5 1 ученика 

  
Посебне дипломе: 42 ученика награђено је са 73 дипломе 
 По одељењима 

8-1 18 ученика 
8-2 7 ученика 
8-3 5 ученика 
8-4 7 ученика 
8-5 5 ученика 

  
Ученик генерације: Стојић Вишња 8-1 
 

видети прилог: 
- Ђак генерације, носиоци Вукове дипломе, носиоци 
специјалнх диплома 

 
 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКИХ,  ГРАДСКИХ И  
РЕПУБЛИЧКИХ  ТАКМИЧЕЊА 

 
видети прилог: 

- Резултати са општинских, градских и републичких 
такмичења 
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КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ 
 
За полагање квалификационог испита пријавило се 100 ученика.   
Услов за четворогодишње школовање стекло је 98 ученика. 2 ученика нису 
положила испит из математике. У првом кругу у средње школе уписало се 112 
ученика (у четверогодишње и трогодишње школе), а у другом уписном кругу 3 
ученика. 

видети прилог: 
- Квалификациони испити за упис у средњу школу 

 
 

ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У 
ПРИРОДИ 

 
U toku {kolske godine realizovane su planirane ekskurzije i nastava u prirodi prema 
Godi{wem programu rada {kole. 
Za u~enike mla|ih razreda (drugi, tre}i i ~etvrti) realizovani su planirani 
jednodnevni izleti u току школске godine.  
 
Rekreativna nastava za u~enike mla|ih razreda realizovana je prema planu: 
- U~enici prvog razreda boravili su na Руднику (hotel “Неда”) od 22. 05. до 29. 05. 

2004 године у организацији ''Голд сигнал турса''. Смештај, храна и превоз били 
су одлични, као и рекреатори који су добро организовали активности ученика. 
Хотел располаже и учионицом, тако да се одвијала настава. 

- Za u~enike drugog razreda nastava u prirodi realizovana је na Тари (хотел ''Бели 
бор''од 22. 05. до 29. 05. 2004. године, agencija ”Балканик”.  

- Za u~enike tre}eg razreda organizovana nastava u prirodi od 31. 05 do 07. 06. 
2004. године- хотел ''Брзеће'', Копаоник; organizovala agencija ''Балканик”. 
Примедбе наставника односе се на здравствену службу. 

- За ученике четвртог разреда настава у природи организована је од 17. 05. до 24. 
05. 2004 године у Соко бањи у организацији ''Голд сигнал турса''.  

Рекреативна настава је успешно реализована- реализовани су саджаји везани за 
природу и друштво. Рекреатори су добро обавили свој посао. Ученици су имала 
солидан смештај и исхрану- организоване су забаве, такмичења и слободне 
активности. Примедбе наставника односе се на здравствену службу, која је била 
смештена у другом хотелу. 
 
Za u~enike starijih razreda ekskurzije su realizovane po planu i programu: 
- За ученике петог разреда једнодневна екскурзија је организована 05. 06. 2004 

године на релацији Београд- Крушедол- Хопово- Сремски Карловци. 
- За ученике шестог разреда једнодневна екскурзија је организована 05. 06. 2004 

године на релацији Београд- Ресава (Раваница, Манасија и Ресавска пећина). 
- За ученике седмог разреда тродневна екскурзија је организована од 19. 10. до 21. 

10. 2004. године године на релацији Београд- Крушевац (Лазарица, Стари град)- 
Жича- Копаоник- Студеница- Београд. 
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- За ученике осмог разреда тродневна екскурзија је организована од 09. 10 до 11. 
10. 2004 године на релацији Београд- Лепенски вир- Ђердап. 

 
Сви једнодневни излети и екскурзије изведени су у организацији ''Голд сигнал 
турса''. Наставници су високом оценом оценили организацију и превоз луксузним 
аутобусима; агенција је поштовала уговоре.  

 
 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 
 

У школи су организовани следећи семинари: ''Обука за примену вишефронталне 
наставе- Нова школа Петра Савића'', ''Еколошка едукација'', ''Подршка у вођењу 
дневника евиденције образовно-васпитног рада и примена описног оцењивања'' и 
семинар ''Подршка децентарализацији образовног система''. 
  Четрдесет и пет наставника је учествовало у семинарима стручног 
усавршавања. 
 

видети прилог: 
- Стручно усавршавање наставника школске 2003/04. године 

 
 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
 
Реализовани су планирани садржаји посебних програма: веронауке, грађанског 
васпитања и пројекта ''Грађанин'', информатике у 7. и 8. разреду, немачки језик у 1. 
разреду као активност из посебног дела Школског програма, у 2. као слободна 
активност, а у 3. и 4. као изборни предмет. Енглески језик се у 8-1 изучава уз 
примену страних уџбеника.  
Остварени су садржаји посебних програма: здравствене превенције, превенције 
малолетничке деликвенције, професионалне орјентације ученика и програм 
активности за спречавање наркоманије. 
  
 
 
 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ 
 
  Остварена је и сарадња са бројним институцијама: 
Министарство просвете и спорта РС, Градски секретаријат за образовање, локална 
заједница (општина ''Звездара'', МЗ ''Липов лад''), ''Градско зеленило'', школама из 
окружења (основним и средњим школама на територији општине), као и 
факултетима (Филозофским, Природно-математичким, Учитељским). 
Континуирана сарадња се остварује и са специјализованим установама: Педагошко 
друштво Србије, Дом здравља ''Звездара'', ''Институт за ментално здравље'' и др. 
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