
ЛЕТОПИС
ЗА ШКОЛСКУ

2020/21. ГОДИНУ

вАЉЕВО, АВГУСТ 2021.



       Школа �е отпочела са радом 1.септембра 1961. године, као шеста по реду основна школа у
граду Ваљеву. Рад шкoлe се привремено одви�ао у простори�ама бараке ко�а се налазила на
територи�и МЗ ''Нада Пурић''. Изградњом школске зграде у улици Др Питовића бр. 6 у МЗ
''Брђани'', где се и данас налази, а за чи�е потребе �е и основана, васпитно-образовни рад у
школско� 1962/63. години се одви�ао у много бољим условима. Ипак, школска зграда са осам
учионица без кабинетског простора, припремног дела и остава, без фискултурне сале са
оскудним и старим намешта�ем, са мало наставних средстава, убрзо се показала као
нефункционална за потребе савременог васпитно-образовног рада. Пошто �е школска зграда
била малог капацитета радило се у три смене. 

      Школа �е изграђена за потребе око 600 ученика, а већ школске 1962/63. године школу су
похађала 763 ученика у 11 одељења нижих и 7 одељења виших разреда. Одељења су била
велика, а нека и знатно изнад прописане педагошке норме (са 41-42 ученика). Просветних
радника �е било 31 – пет професора, седам наставника, 18 учитеља и 1 апсолвент Више
педагошке шкoлe. Из године у годину бро� ученика се увећавао, а на�већи бро� се бележи у
периоду од 1980. до 2001. године (на�већи бро� ученика у школи 1291), због чега �е повећан и
бро� одељења у школи (скоро сваки разред �е имао 6 одељења). Нажалост, од 2003. године,
нагло, из године у годину, опада бро� уписаних ученика првих разреда, што доводи до
смањења укупног бро�а ученика и одељења у школи.

В

иСТОРИЈАТ

  Основна школа ''Милован Глишић''
основана �е решењем Народног одбора
општине Ваљево од 28. априла 1961.
године. Исте године за управитеља шкoлe
постављен �е Богдан Прокић, наставник
математике. Наставни кадар �е већим
делом административно додељен од стране
Савета за просвету и културу НОО Ваљево,
а остали су конкурсима или споразумно
преузети из других школа. Били су то,
углавном, млади просветни радници и
почетници.
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    Због повећаног бро�а ученика и запослених, као и недостатка простора за савремено
извођење образовно-васпитног рада, Скупштина општине Ваљево �е, у новембру 1999. године,
донела одлуку о градњи нове школске зграде, ко�а �е отпочела у марту 2000. године када �е
свечано положен камен темељац. Са градњом се нажалост стало због недостатка финанси�ских
средстава, мада �е на нивоу града, поново од септембра 2008. године покренута иници�атива
за даљи наставка градње шкoлe. Затим �е у наредним годинама интензивиран рад на ново�
школско� згради уз очекивање да се школа у исту пресели на почетку школске 2019/20. године.

 
     Тако �е и било, па су се после готово две децени�е чекања, лета 2019. године стекли се услови
да се ОШ „Милован Глишић“ пресели у нову школску зграду. У скоро 6000 квадратних метара,
колико заузима школа, поред савремено опремљених учионица и кабинета, припремних
простори�а за наставнике, смештен �е простран хол са трибинама, кухиња са трпезари�ом,
фискултурна сала про�ектована по стандардима за велике спортске сусрете, разгласна станица
и низ других простори�а ко�е боравак у школи чине удобни�им и квалитетни�им. 

 Нова зграда ОШ „Милован Глишић“
 

     Свечаним чином освећења, а дан касни�е и отварањем, септембра 2019. године основна
школа "Милован Глишић" званично �е почела да ради на ново� адреси - Прва пролетерска 6.



 Скоро све своје прве кораке направио сам у Шестој. 
Давне 1968. год. вероватно сам први пут крочио у двориште моје основне школе. 

 Пролазе ми кроз главу прве јединице добијене због ненаучених песмица и
весника пролећа, али и првих љубави, први стискавци у свечаној сали, другари... 

   Увек ми је у првом кадру учитељ, Милан Милосављевић... Најрадије се сетим
моје предивне разредне Биљане Брдарић, а ту су потом и математичар

Крсмановић, физичарка Ксенија Мутић... Физику и математику сам највише волео. 
 Чини ми се да сам све своје одморе провео поред Мициног киоска, мирис врућих

кифли, земичка са кајмаком и саламом, разне пите... 
 Као да данашње више не миришу тако.

 
 Др Драган Лазић, доцент Машинског факултета

 



ДОНАЦИЈА
РАЧУНАРА

У четвртак, 20. августа 2020. године
Мир�ана Катић, директор Математичке
гимнази�е и Александар Кавчић, оснивач
Фондаци�е "Алек Кавчић" уручили су пет
рачунара ОШ "Милован Глишић" у
Ваљеву.

ПРИЈЕМ 
ПРВАКА

 У условима по�ачаних епидемиолошких мера
обављен �е при�ем првака. У неуобича�ено�
атмосфери, без приредбе, музике и игре,
учитељице Дани�ела Живановић, Новка Бељић
и Видосава Котарац представиле су се будућим
ученицима наше школе. 

август



 

Школска 2020/2021. остаће упамћена
као година у ко�о� �е примењен
посебан програм образовања и
васпитања,  а ко�им су одређени
садржа�и наставе и учења, начин
организаци�е наставе и дужина
тра�ања часа.

У ОШ "Милован Глишић" настава �е
реализована кроз непосредан рад у
школи и као настава на даљину. 
 Одељења су дељена на групе са ко�има
се одво�ено радило, а часови су тра�али
30 минута. У школи �е било обавезно
ношење заштитне маске на лицу...

септембар
 

настава у

условима

пандемије

 учење на даљину 
У млађим разредима реализована �е
непосредна настава у школи, док су
ученици стари�их разреда током већег
дела школске године учили на даљину. 

У ОШ "Милован Глишић" коришћена �е
првенствено Google учионица, али су
наставници примењивали и друге
платформе за учење.

Нова школска

2020/21. година 

почела �е у уторак,

 1. септембра.



октобар
 

Од 5. до 11. октобра низом
активности у школи

обележена �е Деч�а недеља,
под слоганом

ДЕЧЈА 
НЕДЕЉА

Поруке пријатељства

На телевизији

ПОДЕЉЕНА СРЕЋА 
ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА.

дрво генерације 202
0/21

.

медаље за нај друга



часови за ртс

новембар
 

Основни облик учења на даљину у
Републици Срби�и, током школске
2020/21. године, представљали су
часови емитовани на национално�
телевизи�и, односно мултимеди�ско�
платформи РТС Планета. Часове су
припремали и снимали наставници
основних и средњих школа.

У ОШ "Милован Глишић" припрему и
снимање часова за емитовање на
телевизи�и извели су  
Марина Вукосављевић,
Биљана Вучинић, 
Драгана Јовић,  
Дани�ела Живановић,
Гроздана Панић и 
Вук Секач.



децембар

 
 

Упркос пандеми�и коронавируса и
отежаним условима за рад,  децембар
�е на�авио празнично расположење.
Ученици наше школе су правили

украсе, китили �елке, писали честитке,
играли у представама, организовали

хуманитарне акци�е...
 
 

У сусрет 2021. години



jануар

       Настава у другом полугодишту почиње у понедељак, 

18. јануара, по утврђеном моделу:

 

- Први циклус-

група А од 8 часова, група Б од 10,45

 

- Други циклус: 

група А - настава у школи од 14 часова (часови 30 мин). 

Група Б - настава на даљину.

Свети Сава
Савиндан, школска слава, ове

године је прослављена у
нешто другачијим условима,

уз мање гостију и кроз
прилагођене активности.



Добар глас 
далеко се чује

фебруар
 

Почетком месеца смо на адресе будућих
ђака првака слали позиве за упис у нашу

школу, а потом припремили и путем
друштвених мрежа емитовали видео

прилог у којем смо се представили и из
другог угла.

***
Стручни сарадници, Весна Костадиновић и

Ивана Дамњановић Илић, су о школи и
предстојећем упису првака говориле и у

јутарњем програму телевизије Ваљево плус.
 

весна и Ивана на Тв

Видео прилог на Youtube 

Позив за прваке

Дан 
розе мајица

У среду, 24. фебруара, први
пут �е у нашо� школи

обележен Дан розе ма�ица,
познат и као 

Дан борбе против
вршњачког насиља.

Филм "ненасилна комуникација"



март
Читалачка писменост
Наша школа изабрана �е за учешће у
међународном истраживању читалачке
писмености и разумевању текста –
ПИРЛС. У тестирању су учествовала два
одељења четвртог разреда.

Дан жена

И ове године �е, низом 
 ликовних активности, 
обележен 8. март,

 Дан жена,

Букети за маме
одељење II/1

Школа почела са
уносом података у

Јединствен
информациони
систем просвете -

ЈИСП



април
 

У недељу, 25. априла у
нашој школи одржано је
окружно такмичење из

математике Ускрс
Шарена јаја испунила су

учионице, ходнике и холове
наше школе. Ближи се највећи

хришћански празник, Ускрс.

Пролећни распуст
почиње 29. априла, а
завршава се 10. маја



маj
Спортске игре

Ученици одељења III-1 и III-2
представљали су нашу школу
на Спортским играма младих.
Такмичења су одржана  у

парку "Пећина"

Дан дрвећа и 
птица

Ученици ИО у 
Доњо� Буковици
обележили су

Светски дан дрвећа
и птица - 10. ма�. 



jун
 С обзиром на значајно

интересовање родитеља, школа
ће припремити потребну

документацију и од
Министарства затражити

отварање одељења 
целодневне наставе и 

још једног одељења 
продуженог боравка.

Завршни испит за
ученике 8.

разреда одржан �е
23, 24. и 25. �уна. 

матура
У уторак, 29. �уна,

ученици осмог разреда
су у друштву наставника

прославили 
матурско вече.

Матуранти 2020/21.

Генерација 2013/14.

Рекреативна 
настава

Четвртаци на Копаонику

Због пандеми�е
коронавируса, већина

екскурзи�а и
рекреативних настава,
ни�е реализовано.
Наши четвртаци су

имали среће



Најуспешнији 
ученик генерације 

уписане 2013/2014. године је 
 

Петар Ускоковић

ђак генерације

Ђак генераци�е, 
Петар Ускоковић, са

разредним старешином
Биљаном Ђурић и
директором школе 
Наташом Бадовинац



Благоје Митровић
Дуња Ковачевић
Петар Ускоковић
Сања Николић

Драгић Радојичић

Носиоци Вукових диплома

Вуковци

Нада Пушић, 
Биљана Ђурић и

Милица Пантић биле
су разредне старешине

ово� генераци�и
осмака.



Одлични математичар
Матија

Упркос пандеми�и и неуобича�еним
условима живота ко�е �е створила, наши
ученици су имали прилику да се истакну у
различитим школским и ваншколским
активностима. Поносимо се успесима

наших ђака!

Наши одликаши

Рецитатори
Љиљана и Нађа са учитељицом Марином

ликовни конкурс
Никола и иван

Фудбалери
Први у граду

мали конструктор 
лазар

виолончело
Маша

рвање
вукан

пливање
павле

атлетика
милица

соло певање
ђурђа

 
виолончело и рвање

ленка и богдан
фудбал

страхиња



Седнице 
наставничког већа

17.8.2020.

1. Усво�ен �е записник са претходне седнице НВ
2. Присутни су упознати са организационо-техничком, матери�алном и
кадровском припремом за шк. 2020/21. год.
3. Утврђен �е бро� формираних одељења (1. и 5. разред), одељењске
старешине, подељени предмети и одељења на наставнике у
предметно� настави, утврђен распоред одељења по сменама и
задужења радника – председници стручних већа, актива и тимова
4. Разматрано �е стручно упутство у вези са организаци�ом и
реализаци�ом образовно-васпитног рада у основно� школи у шк.
2020/21. год.
5. Реализована �е тачка разно.

27.8.2020.

1. Усво�ен �е записник са претходне седнице НВ
2. НВ �е упознато са почетком рада у шк. 2020/21. год.
3. НВ �е упознато са распоредом часова за текућу школску годину
4. Присутни су упознати са календаром рада за шк. 2019/2020. год.
5. Поднет �е извешта� о раду за претходну шк. годину  
6. Поднет �е извешта� о стручном усавршавању; 
7. Поднет �е извешта� стручног актива за разво�но планирање за шк.
2019/20. год.
8. Присутни су упознати са радом на Годишњем плану рада за шк.
2020/21. год.
9. Реализована �е тачка разно



1. Усво�ен �е записник са претходне седнице НВ
2. Анализирана �е редовност похађања наставе, успех и дисциплина
ученика на првом класификационом периоду
3. Анализирана �е безбедносна ситуаци�а у школи на основу извешта�а
одељењских старешина
4. Дате су информаци�е о резултатима завршног испита (генераци�а
2019/2020)
5. Анализирана �е реализаци�а наставе по посебном програму за рад у
условима пандеми�е вируса Ковид-19
6. Реализована �е тачка разно

15.9.2020.

18.11.2020.

1. Усво�ен �е записник са претходне седнице НВ
2. Усво�ен �е Годишњи план рада школе за школску 2020/21. годину
3. Усво�ен �е Годишњи план рада директора школе за школску 2020/21.
4. Усво�ен �е годишњи План стручног усавршавања за школску 2020/21. 
5. Усво�ен �е План самовредновања рада школе за школску 2020/21. 
6. Усво�ен �е Акциони план за разво�но планирање за школску 2020/21. 
7. Усво�ен �е Годишњи план рада Стручног тима за обезбеђивање
квалитета и разво� установе за школску 2020/21.
8. Усво�ен �е Годишњи план рада Стручног тима за разво�
међупредметних компетенци�а и предузетништва за школску 2020/21. 
9. НВ �е упознато са изменама и допунама Школског програма за
период од школске 2018/2019-2021/2022. у складу са Правилником о
посебном програму образовања и васпитања и Стручним упутством о
организаци�и и реализаци�и образовно-васпитног рада у основно�
школи у школско� 2020/21. 
10. Разматрани су и усво�ени путни правци излета, екскурзи�а и наставе
у природи за школску 2020/21. годину
11. Реализована �е тачка разно

1.12.2020.

1. Усво�ен �е оперативни план основне школе за организаци�у рада по
посебном програму за рад у условима пандеми�е вируса Ковид-19
2. Реализована �е тачка разно

матери�ал прослеђен на 
       ме�л адресе наставника 

матери�ал прослеђен на 
       ме�л адресе наставника 



1.12.2020.

1. Усво�ен �е записник са претходне седнице НВ
2. Анализиран �е успех и владање ученика на кра�у првог полугодишта
шк. 2020/21. године (извешта� поднела Ивана Дамњановић Илић)
3. Анализирана �е безбедносна ситуаци�а на кра�у првог полугодишта
шк. 2020/21. године (извешта� поднела Весна Костадиновић)
4. Поднет �е извешта� о раду школе на кра�у првог полугодишта шк.
2020/21. године (извешта� поднела Ивана Дамњановић Илић)
5. Поднет �е извешта� о раду директора школе на кра�у првог
полугодишта шк. 2020/21.  (извешта� поднела Наташа Бадовинац)
6. Поднет �е извешта� о реализаци�и разво�ног плана на кра�у првог
полугодишта шк. 2020/21. (извешта� поднела Гордана Меденица)
7. Поднет �е извешта� о самовредновању рада школе на кра�у првог
полугодишта шк. 2020/21. године (извешта� поднела Јасмина Ранковић)
8. Поднет �е извешта� о епидемиолошко� ситуаци�и ученика и
запослених на кра�у првог полугодишта шк. 2020/21. године (извешта�
поднела Ивана Дамњановић Илић)
9. Усво�ен �е Оперативни план основне школе за организаци�у и
реализаци�у ОВ рада по посебном програму за рад у условима
пандеми�е вируса ковид-19 за друго полугодиште шк. 2020/21. године
10. Постигнут �е договор о организаци�и школске славе Св. Сава
11. Реализована �е тачка разно

15.3.2021.

седница одржана путем 
Zoom апликаци�е 

1. Усво�ен �е оперативни план основне школе за организаци�у рада
по посебном програму за рад у условима пандеми�е вируса
Ковид-19
2. Реализована �е тачка разно матери�ал прослеђен на 

       ме�л адресе наставника 

1. Донета �е одлука о усва�ању избора уџбеника за 3, 4, 7. и 8. разред
основног образовања и васпитања
2. Реализована �е тачка разно

22.3.2021.

матери�ал прослеђен на 
       ме�л адресе наставника 



13.4.2021..

1. Усво�ен �е записник са претходне седнице НВ
2. Анализиран �е успех и дисциплина ученика на трећем
класификационом периоду шк. 2020/21. године
3. Анализирана �е безбедносна ситуаци�а за трећи класификациони
период шк. 2020/21. гогдине
4. Реализована �е тачка разно

10.6.2021.

1. Усво�ен �е записник са претходне седнице НВ
2. Анализиран �е успех и оцене из владања ученика 8. разреда
3. Донета �е одлука о додели посебних и Вукових диплома
ученицима ко�и испуњава�у услове
4. Разматран �е извешта� Комиси�е за додељивање Похвале –
ученик генераци�е за шк. 2020/21. годину и донета одлука да се
Петар Ускоковић, ученик 8-2, прогласи Ђаком генераци�е
5. Предложени су чпланови Комиси�е за спровођење поступка
утврђивања запослених за чи�им радом у потпуности или
делимично преста�е потреба (Јасмина Ранковић, Новка Бељић и
Невена Смолчић, а резервни чланови су Биљана Ђурић, Дани�ела
Живановић и Славица Лазић).
6. Реализована �е тачка разно.

1. Усво�ен �е записник са претходне седнице НВ
2. Анализиран �е успех и оцена из владања ученика на кра�у шк.
2020/21. године
3. Поднет �е извешта� о самовредновању рада школе за шк.
2020/21. годину
4. Присутни су упознати са изменама и допунама Школског
програма (програм наставе и учења за 4. и 8. разред и Дигитални
свет у 2. разреду)
5. Донета �е одлука о усва�ању иници�ативе Савета родитеља за
формирање одељења целодневне наставе и групе продуженог
боравка у шк. 2021/22. години
6. Реализована �е тачка разно.

10.6.2021.

матери�ал прослеђен на 
       ме�л адресе наставника 



25.9.2020.

Седнице 
савета родитеља

На сeдници �е изабрано ново руководство Савета родитеља и разматрали су
се извешта�и о раду школе, директора и стручном усавршавању за школску
2018/19.годину. Упознати су са изменама и допунама Школског програма за
период од школске 2018/2019-2021/2022. У складу са Правилником о посебном
програму образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 110/2020) и Стручним
упутством о организаци�и и реализаци�иобразовно-васпитнограда у
основно�школи у школско� 2020/2021
Разматрани су и годишњи планови рада школе, директора и стручног
усавршавања. Прибављене су сагласности на програм и организаци�у
екскурзи�е и наставе у природи за школску 2020/21.
Изабран �е представник Савета родитеља у комиси�у за спровођење
поступка �авних набавки за извођење ексурзи�а и наставе у природи.
Покренута �е иници�атива за: прикупљање новчаних средстава за ђачки
трошковник и намену истих,организаци�у набавке уџбеника за школску
2019/20 и уступање простора за дистрибуци�у истих.
Изабрани су чланови СР за тим за самовредновање , тим за заштиту ученика
и тим за обезбеђивање квалитета и разво�а установе.Разматране и
изабране су на�повољни�е понуде (oсигурање, фотографисање, ужину,
обезбеђење). 

Родитељи су усво�или записник са претходне седнице, упознати су са
успехом и влaдањем ученика на кра�у првог класификационог периода. На
основу извешта�а одељенских старешина анализирана �е безбедносна
ситуаци�а у школи.  Дате су информаци�e о резултатима завршног испита
(ген.2019/2020)

20.11.2020.

26.1.2021.
Анализиран �е упех и владање ученика на кра�у првог полугодишта
2020/21.године и безбедоносна ситуаци�а на основу извешта�а одељењских
старешина. Родитељи су упознати са извешта�ем о раду школе за прво
полугодиште, извешта�ем о раду директора школе за прво полугодиште
школске 2020/21.године. Упознати су са извешта�ем о реализаци�и разво�ног
плана, извешта�у о самовредновању рада школе и епидемиолошко�
ситуаци�и ученика и запослених на кра�у првог полуготишта.

23.3.2021.

На четврто� седници Савета родитеља, одржано� 23. марта, родитељи су
упознати са одлуком Наставничког већа о избору уџбеника за 3,4,7 и 8.
разред. За дистрибутера �е изабрана �едина понуда, а то �е фирма „Уна
Мегашоп“. 
Уџбеници за 3. и 7.разред бира�у се за наредне четири године, док за 4. и 8. на
годину дана.



3.6.2021.

Разматрана реализаци�а екскурзи�а и наставе у природи.
Екскурзи�а за ученике осмог разреда - 18.6,
Релаци�а: Ваљево- Петроварадин-Нови Сад-Сремска Митровица-Засавица-
Каона-Ваљево
Настава у природи за ученике другог разреда - 18-24.6. у Кушићима, док �е за
ученике четвртог разреда у термину 20-26. �уна у Брзећу

28.6.2021.
Родитељи су усво�или записник са претходне седнице. Анализиран �е успех
и владање ученика осмог разреда и саопштен бро� посебних и Вукових
диплома, као и име ученика ко�и �е изабран за Ђака генераци�е школске
2020/21. године. 

Достављена �е иници�атива родитеља за увођење целодневне наставе у
првом разреду за наредну школску годину и формирање �ош �едне групе
продуженог боравка за ученике првог и другог разреда. Савет родитеља �е
подржао ову иници�ативу.

21.6.2020.


