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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 радови у току школске 2006/07. године:  

• набављена средстава за формирање мултимедијалне учионице 
• умрежавање два кабинета за информатику и омогућавање интернет 

конекције 
• извршена поправка телефонске централе и повезивање локала са 

централом 
• ограђено школско двориште испред кошаркашког терена 

 
Набављена наставна средства 

• серверски рачунар (HP) 
• 1 PC рачунар 
• 2 TFT монитора 
• 1 ласерски штампач 
• рачунарска графичка картица 
• DVD плејер за рачунар 
• 1 телевизор (54 цм) 
• звучне читанке за наставу српског језика 
• табла за кош 
• клупице за ученике (боравак) 
• компјутерски сто 
• плакар (канцеларија ПП службе) 
• алат за сервисирање рачунара 
• материјал за умрежавање рачунара (PVC каналице UTP5 kablovi) 

  
Обављени радови финансирани су средствима школе и 

донаторством.  
 

У протеклој школској години дошло је до значајнијих кадровских 
промена. Нови наставници су:  
Симић Бранкица, наставник географије 
Станисавњевић Јелица, наставник енглеског језика 
Калајџић Снежана, наставник математике 
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Јагодић Јасмина, наставник математике 
Арсовић Маријана, наставник математике 
Радивојевић Ирена, наставник математике 
Анђелковић Мирјана, наставник немачког језика 
Јанковић Маријана, наставник разредне наставе 
Стојановић Мирјана, наставник разредне наставе 
Стикић Марија, наставник разредне наставе 
Гулић Небојша, наставник физике 
Дебељаковић Мирјана, наставник физике 
Херцеговац Снежана, наставник техничког образовања 
Тодоровић Ристић Весна, наставник техничког образовања 
Стојиљковић Тамара, наставник техничког образовања 
Миличић Нада, наставник разредне наставе 
Тасић Јасмина, административно финансијски радник 
Николић Ђукановић Јелена, секретар 
На послове наставника у боравку распоређена је Вуканић Душанка, 
наставник разредне наставе.  
Ивана Ристић, наставник енглеског језика распоређена је на послове 
библиотекара са 50% радног времена. 
Ковачевић Милка, наставник руског језика распоређена је са 50% радног 
времена на послове библиотекара. 
Са непуним радним временом раде: Митровић Татјана, наставник ликовне 
културе – 75%, Петровић Љубомир, наставник ликовне културе 50%, 
Павловић Тијана, наставник музичке културе 65%, Ојданић Драгана, 
маставник грађанског васпитања - 30% 
    
 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

На почетку школске године укупан број ученика био је 939, 
распоређених у 38 одељења (19 одељења млађих и 19 одељења старијих 
разреда). Просечан број ученика по одељењу на нивоу школе је око 25. 
Ученици четвртог разреда су на преласку у пети распорђени у нових пет 
одељења, на основу мишљења педагошко-психолошке службе и стручних 
органа школе, који су позитивно оценили ефекте прошлогодишње поделе 
ученика четвртог разреда. У школи је организован боравак за ученике првог 
и другог разреда, и то 4 групе (по 27 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, други, трећи и четврти 
разред и Школском програму за пети и шести разред. 

Ученици од првог до шестог разреда могли су да се определе за 
учење веронауке или грађанског васпитања; ученици од првог до четвртог 
разреда су могли да изаберу и један од следећих предмета: чувари 
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природе, народна традиција, од играчке до рачунара, а ученици седмог 
разреда информатику. 

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 наставне 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 2006/07. годину. 

Ученици првог разреда изучавали су следеће изборне предмете: 
грађанско васпитање, верска настава, чувари природе, од играчке до 
рачунара. 
 Ученици другог разреда изучавали су следеће изборне предмете: 
грађанско васпитање, верска настава, чувари природе, од играчке до 
рачунара.  
 Ученици трећег разреда изучавали су следеће изборне предмете: 
грађанско васпитање,  верска настава, од играчке до рачунара. 
 Ученици четвртог разреда изучавали су следеће изборне предмете: 
грађанско васпитање,  верска настава, чувари природе, од играчке до 
рачунара. 

Садржаји обавезних, изборних и факултативних предмета су 
остварени према Школском програму за први, други, трећи и четврти 
разред. Ученици првог разреда оцењивани су описно, што је позитивно 
прихваћено од стране родитеља и наставника. 

Свечана подела сведочанстава ученицима осмог разреда обављена 
је 13. јуна, а подела књижица ученицима од првог до седмог разреда 28. 
јуна. 

У јуну месецу организовано је полагање квалификационог испита за 
ученике осмог разреда и уписа у средње школе. 

У току школске године одржана је једна радна субота - пролећно 
уређење школског дворишта.  

Школска слава Свети Сава прослављена је резањем колача, уз 
учешће свештеника и домаћина славе, Гајић Владимир , а сви ученици и 
гости послужени су житом. Приредбу за ученике и приредбу за госте и 
запослене у школи припремиле су проф. музичке културе Мирјана Мунђа, 
проф. музичке културе Тијана Павловић  и проф. српског језика Маја 
Анђелковић-Шегуљев. Тим поводом награђен је рад ученика школе у 
организацији ''Конгреса српског уједињења''. Донатор је била бивша ученица 
ове школе, а награђена је ученица Милица Ресановић. Један број млађих 
ученика присуствовао је литургији у цркви свете Богородице са 
вероучитељицом и наставницима. 

Дан школе прослављен је кроз многобројне и разноврсне активности 
ученика: концерт школског оркестра, спортска такмичења, изложба 



 5 

ликовних радова, избор најбољег паноа и најлепше уређене учионице у 
млађим разредима... Организована је и свечана вечера за запослене у 
школи (Пионирски град- ресторан ''Озон'') 
 
 
 

СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 
 

Руководећи органи школе су: Школски одбор, Директор школе и 
Савет родитеља као саветодавно тело. 
Директор је руководио школом: бавио се општим и посебним пословима и 
организовао образовно васпитни рад.  
Школски одбор је управљао школом бавио се питањима из своје 
надлежности. Претходне године одржано је 10 седница Школског одбора 
којима је председавао Председник Радомир Лазаревић. На седницама 
усвојени су:  

- Школски програм за пети и шести разред за школску 2006/07. 
годину 

- Школски програм за први, други, трећи и четврти разред за 
школску 2007/08 годину 

- Школски програм за пети, шести и седми разред за школску 
2007/08. годину 

- Годишњи програм рада школе за школску 2006/07. годину 
- Извештаји о раду директора школе 
- Годишњи извештај о раду школе у претходној школској години 
- Извештај о реализацији школског програма 
- Доношене су одлуке о текућем одржавању објекта, набавкама 

основних средстава и учила за потребе наставе. У сарадњи са 
Школским одбором Директор редовно врши увид и контролу у 
финансијско пословање школе. 

 У децембру 2006. изабран је директор школе - мишљење је дало 
Наставничко веће, Школски одбор донео одлуку о избору директора школе 
Светлане Гмитровић, а Министарство просвете дало сагласност на ову 
одлуку, чиме је С. Гмитровић именована за директора школе 
 Савет родитеља је одржао 6 седница у току 2006/07. године, којима је 
председавао председник Савета, Славољуб Јевтић. Савет је усвојио листу 
изборних предмета и активности за млађе разреде (за школску 2006/07), 
дао сагласност на План и програм о организовању и извођењу екскурзија и 
наставе у природи и разматрао текућа питања. Савет је дао изузетан 
допринос побољшању услова рада школе и набавци наставних средстава. 
Предложене су мере за  квалитетнији рад у настави (физичко васпитање, 
историја, биологија). На иницијативу директора школе, родитељи су се 
укучили  у донаторство: прикупљање средстава за физичко обезбеђење 
зграде и дворишта школе, унапређење видео надзора, као и за прославу 
Светог Саве. Домаћин славе ове школске године био је родитељ Гајић 
Владимир. 
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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 20 седница Наставничког већа и 4 седнице Педагошког 
колегијума. 
Теме којима се бавило Наставничко веће биле су:  

- Анализа успеха и дисциплине (на свим класификационим 
периодима) 

- Анализа реализације наставног плана и програма 
- Анализа рада стручних органа школе 
- Анализа реалиације посебних програма и Школског развојног 

пројекта  
- Предлози мера за побољшање успеха и дисциплине ученика 
- Праћење такмичења ученика 
- Организациона питања (ритам радног дана, прославе, 

екскурзије и наставе у природи) 
- Организација припремне наставе и полагања квалификационих 

и поправних испита 
- Избор уџбеника за наредну школску годину 
- Уређење дворишта и простора школе 
- Предлог набавке потребних наставних средстава 
- Разматрање годишњег извештаја о раду школе 
- Разматрање Годишњег програма рада школе и школских 

програма 
- Стручно усавршавање наставника 
- Праћење рада наставника, увид у педагошку документацију и 

предлог мера за побољшање квалитета рада 
Актив за Школско развојно планирање бавио се унапређењем 

наставе, опремањем кабинета савременим наставним средствима, 
подизањем квалитета наставе кроз активно учешће ученика (такмичења и 
слободне активности) и стручним усавршавањем наставника. Посебно 
ангажовање чланова овог актива уз координацију директора и педагошко - 
психолошке службе одвијало се на реализацији школског пројекта 
''Превенција преступничког понашања''.  

Стручна већа и Активи су се бавили следећим питањима: анализом 
уџбеника и (приручне) литературе, садржајем појединих предмета, вршили 
припреме ученика за такмичења и  конкурсе, организовали и планирали 
часове допунске и додатне наставе, слободних активности, организовали 
приредбе прославе и изложбе поводом Дана школе и Школске славе, 
организовали припремну наставу из српског језика и математике за ученике 
осмог разреда, предлагали и учествовали у програмима стручног 
усавршавања. Организована су и школска такмичења из неколико 
наставних области, као и спортска такмичења.  Одржано је 27 угледних 
часова. Ове школске године припремало се 6 наставника за полагање 
испита за лиценцу. 
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Одељењска већа су разматрала успех и дисциплину ученика током 
школске године, предлагала мере за њихово побољшање, организовали 
полагање поправних и разредних испита, бавила се питањем корелације 
наставних садржаја из различитих предмета, остварености наставног плана 
и програма и текућим питањима.  

Директор, помоћник директора и педагошко- психолошка служба 
бавили су се праћењем остваривања наставног плана и програма што је 
подразумевало 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 270 ученика са различитим тешкоћама, а помоћ 
родитељима пружена је у око 90 случајева. 

По плану Министарства просвете школа је наставила рад на пројекту 
Самоевалуација. Формирани су нови тимови, изабрана је област Настава, 
израђени су инструменти и план прикупљања података. Делимично је 
реализован акциони план који је произашао из самовредновања ппретходне 
области Подршка ученицима. Такође, школа је започела реализацију 
пројекта Превенција преступништва деце и омладине у организацији 
Завода за унапређење образовања и васпитања. 

Школа је укључена у Електронски образовни систем. Настављено је 
формирање базе података о ученицима, наставницима и родитељима, 
расподели часова и др. 

Ове школске године функционисао је ученички парламент који се 
бавио питањима везаним за правила понашања у школи, правила 
облачења, покретање школских новина, исхрана ученика, прослава нове 
године и мале матуре, права и обавезе ученика и др.  

У оквиру слободних активности функционисале су различите секције: 
литерарна, мали хор, оркестар, спортско- рекреативне секције, саобраћајна, 
еколошка, историјска, географска, грађевинска, ракетна, ликовна, 
рецитаторска, активности у области школског спорта и многе друге. 

Реализоване су многе активности у организацији Друштва пријатеља 
деце општине Звездара, Црвеног крста и др. 

Кроз слободне активности и хуманитарне акције организоване су 
приредбе поводом пријема првака, прослава Светог Саве, Нове године (за 
децу радника школе), краја школске године за ученике осмог разреда, 
продајне изложбе дечјих радова (Ускршњи вашар). 

У организацији Друштва пријатеља деце наши ученици бавили су се 
следећим активностима: Акција солидарности ''Један пакетић-много 
љубави'', Акција солидарности ''Деца деци'', у оквиру УНИЦЕФ-ове кампање 
''Не изоставимо ни једно дете'', Дечији вашар. Наша школа била је домаћин 
ученицима осмог разреда са Косова у склопу акције ''Мала матура-велико 
срце''.  

Значајан број активности одвијао се у библиотеци: песнички сусрети, 
конкурс ''Доситејево перо'', такмичење рецитатора... 
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Ове године је новинарска секција са наставником српског језика, 
Мучалица Аном издала часопис „Наша школа“. Часопис је штампан уз 
помоћ бившег родитеља Палић Миодрага. 

Директор школе са педагошко- психолошком службом пратио је 
реализацију Годишњег програма рада и Школског програма за први, други, 
трећи и четврти разред и Школског програма за пети и шести разред. 

Програме је реализовало 38 наставника предметне и 23 наставника 
разредне наставе (укупно 61 наставник), 5 стручних сарадника (педагог, 
психолог и 3 библиотекара), помоћник директора и директор школе 
Светлана Гмитровић.  
 
 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА 
Наставни програми су остварени кроз редовну, изборну, допунску и 

додатну наставу и слободне активности ученика. 
 

видети прилог: 
- Планирани и одржани часови шк. 2006/07. године 

 
 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
31. АВГУСТ 2007. ГОДИНЕ 

 
видети приложене табеле: 

- Општи успех ученика на крају 2006/07. године 
- Средња оцена по предметима и одељењима  
- Изостанци ученика 
- Владање и дисциплина ученика 
- Анализа успеха ученика - поправни и разредни испити 

Посебне дипломе: 33 ученика награђено је са 56 дипломе 
8-1 5 ученика 
8-2 4 ученика 
8-3 15 ученика 
8-4 5 ученика 
8-5 4 ученика 

Вукова диплома: 14 ученика 
8-1 2 ученика 
8-2 2 ученика 
8-3 3 ученика 
8-4 5 ученика 
8-5 2 ученика 

Ученик генерације: Вуксановић Александра 8-3 
видети прилог: 

- Ђак генерације, носиоци Вукове дипломе, носиоци специјалнх 
диплома 
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РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКИХ,  ГРАДСКИХ И  РЕПУБЛИЧКИХ  
ТАКМИЧЕЊА 

 
видети прилог: 

- Резултати са општинских, градских и републичких такмичења 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ 
 
За полагање квалификационог испита пријавило се 116 ученика.   
Услов за четворогодишње школовање стекло је 116 ученика. Од укупног 
броја ученика осмог разреда (121) сви су се уписали у првом уписном кругу 
(2 ученика су била нераспоређена у овом уписном кругу, али су уписали 
приватне школе). 

видети прилог: 
- Квалификациони испити за упис у средњу школу 

 
 

ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У 
ПРИРОДИ 

 
У току школске године реализване су планиране екскурзије и настава 

у природи према Годишњем програму рада школе. 
Настава у природи организована је за ученике млађих разреда.  
• За ученике првог разреда (ученике 1-2 и 1-5) организована је настава у 

природи од 04. – 11.05.2007.г. на Златибору (одмаралиште „Голија“) у 
организацији агенције „Балканик“.  

• За ученике другог разреда организована је настава у природи на 
Дивчибарама; за ученике 2-4 од 13.-20.05.2007.г., а за ученике 2-1, 2-2, 2-
3 и 2-5 од 30.05. -06.06.2007.г. у хотелу „Маљен“ у организацији агенције 
„Балканик“.  

• За ученике трећег разреда организована је настава у природи од 16.- 
23.04.2007.г. (хотел „Зеленкада“) у организацији агенције „Omnitours“  

• За четврти разред, одељења од 4-2 до 4-5 организована је настава у 
природи од 09.-16.05.2007.г. у Сокобањи (хотел „Бањица“) у организације 
агенције „Балканик“. 

Једнодневни излети организовани су за ученике другог до шестог разреда. 
• За ученике другог разреда организован је излет 19. октобра на релацији 

Београд- Каона- Бранковина- Ваљево- Београд у организацији агенције 
''Балканик''. 

• За ученике трећег разреда организован је излет у октобру на релацији 
Београд- Опленац- Топола- Рисовача- Аранђеловац- Београд у 
организацији агенције „Ниш експрес“. 
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• За ученике четвртог разреда организован је излет 19. октобра на 
релацији Београд- Опленац- Орашац- Аранђеловац-  Београд у 
организацији агенције ''Цепелинтурс''. 

• За ученике петог разреда излет је организован 10. јуна на релацији 
Београд- Фрушка Гора (манастири Крушедол и Хопово)- Стражилово- 
Петроварадин-  Београд у организацији агенције ''Микротурист''. 

• За ученике шестог разреда излет је организован је излет 08. јуна на 
релацији Београд- Смедерево- Копорин- Покајница – Радовањски луг- 
Београд у организацији агенције „Одисеј“.  

• Дводневне екскурзије организоване су за ученике седмог и осмог 
разреда. 

• За ученике седмог разреда екскурзија је организована 14. и 15.10.2006 са 
следећим програмом: Београд- Шабац- Лозница- Тршић- Троноша- 
Бајина Башта- Ужица- Ариље- Овчарско-Кабларска клисура 
(Благовештење) – Чачак- Горњи Милановац- Београд. Организатор је 
била агенција ''Микротурист''. Учествовало је 66 ученика. 

• За ученике осмог разреда екскурзија је организована 21. и 22. октобра са 
следећим програмом: Београд- Рудник- Златибор- Тара- Мокра гора. 
Организатор је била агенција ''Балканик''.  

Родитељи и наставници позитивно су оценили организацију излета, 
екскурзија и наставе у природи (удобни и климатизовани аутобуси, 
професионалност организатора...).  

 
 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 
 

За чланове тима за самоевалуацију организован је једнодневни 
семинар. За наставнике којин су учествовали на конкурсу ''Креативна школа 
2006/07'' организован је дводневни семинар ''Интернет у настави'' 
(учествовало је 19 наставника). Наставници разредне наставе били су на 
мноштву семинара које је орагнизовало Министарство просвете и спорта. 
Педагог и психолог школе су активно учествовали на стручним семинарима 
и скуповима, трибинама и др. Министарство просвете је организовало 
семинар „Самовредноваље – корак даље“ на ком су учествовали директор 
школе, помоћник директора и стручни сарадници педагог и психолог. 
 
 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
 

Реализовани су планирани садржаји посебних програма: веронауке, 
грађанског васпитања, информатике у 7. и 8. разреду, немачки језик у 4. 
разреду у оквиру слободних активности. 

Остварени су садржаји посебних програма: здравствене превенције,  
превенције малолетничке делинквенције, професионалне орјентације 
ученика и програм активности за спречавање наркоманије. 
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У области спречавања наркоманије одржано је предавање за ученике 
7. разреда (у организацији ПП службе у сарадњи са Домом здравља 
''Звездара'').  

У области здравствене превенције одржано је предавање за ученице 
шестог разреда на тему промена у пубертету. 
 

 
 

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''), Суп ''Звездара'' 
''Градско зеленило'', школама из окружења (основним и средњим школама 
на територији општине), као и факултетима (Филозофским, Природно-
математичким, Дефектолошким, Учитељским). Континуирана сарадња се 
остварује и са специјализованим установама: Педагошко друштво Србије, 
Дом здравља ''Звездара'', Институт за ментално здравље, Институт за 
говорне поремећаје и говорну патологију ''Проф. др Цветко Брајевић'' и др. 
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