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Л Е Т О П И С  
 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' 

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01. септембра 2014.године 

 почела је школска 2014/2015.година по прописаном календару рада за 

школску2014/2015.годину.  

      Првог наставног дана – понедељак,  01.09.2014.године број ученика у школи 

био је 52, а од тога: 

Први циклус 23 ученика од којих 15 дечака и 8 девојчица 

Други циклус 29 ученика од којих 14 дечака и 15 девојчица 

У припремни предшколски програм уписано је 6 ученика 

      У кадровској структури наставника дошло је до измена. Уместо наставника 

географије Нинић Милисава који је раскинуо уговор о раду због одласка у 

пензију, радни однос је засновала Вујић Жељка, а уместо наставника физичког 

васпитања- изабрани спорт Јакшић Игора, радни однос је засновао Грујин 

Бранислав. 

 

11. септембра 2014.године  
конституисан је Савет родитеља:  

Припремни предшколски програм – Шебез Данијел 

Први разред – Топаловић Бојана 

Други разред – Топаловић Пава 

Трећи разред – Зубић Зорица 

Четврти разред – Бошњак Јована 

Пети разред – Баришић Весна 

Шести разред – Митровић Ивана 

Седми разред – Бојиновић Зорица, записничар 

Осми разред – Спајић Милосава, председник савета родитеља 

 

06 – 10. октобра 2014.године   
обележена је Дечја недеља по програму: 

06. октобра – пријем првака у Дечји савез уз пригодан програм 

07. октобра – радионица ''Јесења јесен рана'', ученици ППП и 1-4. разреда  

08. октобра – позоришна представа ''Звездица'', позориште из Зрењанина 

                     - ликовна радионица ученика од 5 – 8. разреда        

09. октобра – дечји маскембал 

10. октобра – Дечји вашар 

 

       Програм Дечје недеље реализовали су: учитељице Стана Субашић, Зорица 

Поповац, васпитачица у ППП Данијела Ђоловић, наставник српског језика 

Лунгул Горан и наставник ликовне културе Драгана Јокић. 

 

     

 

                               
          Мала ликовна радионица                                   Гости из Зрењанина 

                07.10.2014.године                                            08.10.2014.године 

 



                                 
          Најмлађи на маскембалу                                   Победничка маска  

                09.10.2014.године  

 

 

 
Дечји вашар 10.10.2014.године 

 

 

01 – 23. октобра 2014.године 

реализован је део плана здравствене заштите ученика; Сви ученици од 

припремног предшколског програма до 8. разеда прошли су превентивну 

заштиту и систематске прегледе код стоматолога. 

 

23. октобра 2014.године 

По Годишњем плану рада школе обележена је ''Сунчана јесен живота''- Дан 

старих.  

Ученици нижих разреда пригодним програмом увеселили су своје баке и деке 

показујући на разне начине оно што су научили: рецитивањем, певањем, 

играњем и глумом. 

Програм су осмослиле учитељице: Поповац Зорица, Субашић Стана и 

васпитачица Данијела Ђоловић. 

По завршетку програма настављено је дружење ученика са гостима 

 

Неки од призора са обележавања Дана старих – ''Сунчана јесен живота'' 

 

                       
            Рецитације на тему                                Млади глумци уз музичку 

             унук – бака - дека                               пратњу увесељавају присутне 

 

 



 
Програм је приређен за њих 

 

 

05. децембра 2014.године 

У основној школи ''Петар Кочић'' реализована је едукаација наставника по 

годишњем плану рада за школску 2014/2015.годину. 

Наставници, васпитачица, стручни сарадник-педагог и директор допунили су 

своја знања на тему: ''Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у 

установи''. 

Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и 

васпитања, а објављен је у Каталогу за школску 2014/2015.годину под редним 

бројем 110 и компетенцијом К4. 

 

 

            
  

Наставници су пажљиво пратили излагање реализатора семинара 

 

 

 

 

            
 

Слушаоци-учесници семинара кроз рад радионица показали су шта су 

савладалина обуци-тренингу. 

 


