Подаци о школи
Улица: Др Питовића 6, Ваљево
Веб сајт: http://mglisicva.edu.rs/
Контакт телефон: 221-310
Основна школа “Милован Глишић”
Ваљево
Поштовани родитељи,

Дођите да заједно:
•
•
•
•
•

Истражујемо
Откривамо
Закључујемо
Маштамо
Стварамо

Растемо!

Позивамо Вас да у периоду од 19. до
28. фебруара 2018. године, између 8 и
14 часова дођете и упишете своје дете у
нашу школу.
Пријаве ће примати педагошка служба.
Потребно је да са собом понесете извод
из матичне књиге рођених Вашег детета.
Испитивање спремности за полазак у
школу обавиће се током априла и маја.
Уколико нисте у могућности да упишете
дете у наведеном периоду, можете нам се
јавити на телефон 221-310.

Пријавите се,
Чекамо Вас!

“Није знање знање знати, већ је знање знање дати.”
Ђачке униформе
Наша школа је једина у граду чији ђаци носе
ђачке униформе!
• да не судимо једни о другима на основу
одеће коју носимо
• да се осећамо као део тима
• да будемо безбеднији у школском
дворишту и на улици
• да поносно носимо боје наше школе
Продужени боравак
Наша школа нуди родитељима и ученицима
организован рад и бригу о детету током читавог
дана - продужени боравак.
Рад са ученицима обухвата обавезне и слободне
активности, а организује се у две смене:
07:30-14:00 и 11:30-16:00.
Ученицима су на располагању учионице
опремљене компјутером, телевизором, ДВД
плејером, библиотека, спортска сала, школско
двориште. У продуженом боравку ученици
свакодневно добијају ручак.

Школске секције

О нама...
• Високо образовани наставници и
сарадници
• Дигитална учионица
• Школска библиотека
• Спортски терени и фискултурна сала
• Продужени боравак
• Велики број секција
• Школски лист
• Ђачки парламент
• Зубна ординација
• Ђачка кухиња
• Школско обезбеђење
• Видео надзор
Библиотека
Школска библиотека незаобилазан је део
васпитно-образовног процеса у основној школи.
Она доприноси остваривању циљева и задатака
школе, оспособљава ученике да проналазе и
вреднују информације, развија љубав према
читању и учењу уопште. Наша библиотека
располаже веома богатим књижним фондом, као
и добро осмишљеним програмом рада.
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•
•
•
•
•
•
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Оловка пише срцем - литерарна секција
Наше позориштанце - драмска секција
Шарамо, стварамо - ликовна секција
Играм, певам, плешем - музичка секција
Игре без граница - спортска секција
Мали новинари - новинарска секција
Игром кроз науку - секција за физику и хемију
Путујем кроз време - историјска секција
Свет на длану - географска секција
Што више језика знаш, више вредиш - секција
страних језика
• Информатичка секција
• Саобраћајна секција

