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Пројекат -Развионица 
Пројекат -Подршка развоју људског 

капитала и истраживању, чији се циљ садржи 
у наслову и засниван је на јачању тзв троугла 
знања, односно везе између  ОБРАЗОВАЊА - 
ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА, као и на 
унапређивању ефикасности образовног 
система у Србији.  

На конкурсу, који је расписало 
Министарство просвете науке и технолошког 
развоја учествовале су основне школе и 
гимназија  из целе Србије, а изабрана је 41 
школа,  и међу њима и наша школа,  као 
једина са Чукарице. Пројекат се финансира средствима Европске уније и школа ће у 
новој школској години добити наставна средства у вредности од око 8000€.  

Изабране школе  постаће 
ВЕЖБАОНИЦЕ, висококвалитетне наставне 
базе за праксу студената са факултета за 
образовање наставника (предметне и разредне 
наставе).  Очекује се да изабране школе 
постану Центри иновација (МОДЕЛ ШКОЛЕ) и 
Центри  за професионални развој наставника.  

Овако комплексни и амбициозни циљеви 
захтевају и додатне обуке наставника, нове 
Развојне планове и наша школа је кренула у 
реализацију постављених циљева.  
 
 

 
Школа без насиља 
Настављамо са активностима програма Школа без насиља и ове године смо се 

укључили у истраживање родно заснованог насиља.Као подршка програму  чланови 
колектива  су са Јелисаветом Вилотић,ментором наше школе пролазили низ обука за 
превенцију родно заснованог насиља.Чекамоп резултате истраживања, а до  тада 
реализујемо бројне превентивне активности у циљу стварања безбедног и 
подстицајног окружења за сву децу.  

  
                      

 
 



 
 

Помоћ онима који су остали без својих домова 
Сигурно ћемо сви дуго 

памтити мај 2014.Поплаве 
незапамћених размера захватиле су 
делове Србије и направиле штету 
која ће тешко бити у потпуности 
санирана.Нама најближи  суграђани 
из Обреновца претпели су највећу 
штету.  Уништене су школе,  
поплављен је велики број кућа,  
многа деца су са својим 
породицама напустила своје 
домове.  И онда у тој ситуацији, 
којом  смо сви били затечени 
ујединили смо се у хуманости и 
показали  наше најбоље особине.  У 
школи смо спремили фискултурну 
салу,  школску кухињу и трпезарију 
и у сталном контакту са кризним штабом  били на располагању за прихват породица 
из Обреновца.Савремена средства комуникације искоришћена су на најбољи начин.  
Наши ученици су се врло брзо сами организовали.  Наставе није било,  али је школа 
била пуна ученика,  родитеља,  житеља Белих вода.  Огромне количине средстава за 
хигијену,  одеће,  хране активисти Црвеног крста и чланови ученичког парламента 
свакодневно су сакупљали,  сортирали  у џакове и захваљујући Црвеном крсту помоћ 
је стизала онима којима је била потребна. Поносни смо на наше ученике који су још 
једном показали своју хуманост и оранизованост.  
           
Завршни испит 

Ову годину памтићемо и по новом начину полагања ЗАВРШНОГ ИСПИТА.  
Генерација ученика рођених 1999. која је у први разред кренула 2006.  године ове 
године је полагала завршни испит решавајући задатке у оквиру  три теста.Тест из 
српског језика полагали су 16.6.  из математике 17.6. а комбиновани тест 18.6.  
Комбиновани тест је био новина и код ученика и родитеља изазвао највише 
неизвесности.  Овим тестом су испитиване компетенције из природних и друштвених 
наука и обухватао је садржаје из биологије, хемије, физике, историје и географије.      
Како би што боље припремили ученике за полагање наши наставници су током 
године одржали велики број часова припремне наставе из свих предмета ,а  
реализовали смо и пробни завршни испит  и родитељске састанке како би 
родитељима дали све потребне информације о организацији и процедурама везаним 
за завршни испит.  
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