
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ___за Културну и јавну делатност школе у првом 
полугодишту 2017/18.______________________________ 

 
Чланови тима: 
 
Р. бр. Име и презиме Функција у 

тиму 
Присуство састанцима 

1. Тијана Мекић координатор 6 
2. Биљана Драгојловић члан 6 
3. Дијана Јеринић Милић члан 6 
4. Горан Пантић члан 6 
5. Јелена Перишић члан 6 
6. Катарина Ћосић члан 6 
7. Јована Дамњановић члан 6 
8. Бојана Аламеровић члан 6 
9. Јелка Јанковић члан 6 
10. Владан Лазић члан 6 
11. Весна Ликић члан 6 
12. Слађана Хаџић члан 6 
13. Лијана Крунић члан 6 
14. Сандра Јовановић члан 6 
15. Виолета Ракић члан 6 

 
Облик рада Време одржавања Реализатор Начин 

праћења 
Први састанак тима 
– договор о раду у 
школској 2017/18. 

29.08.2017. Чланови Тима Дневник рада 
координатора, 
сајт школе 

Пријем првака 30.08.2017. Учитељи и ученици другог разреда Присуство 
родитеља и 
деце 

Посета 
градоначелника 
Ваљева нашој 
школи и 
реализација 
пројекта „Школа 
без насиља“ 

1.9.2017. Град Ваљево и представници Муп 
Ваљево,ученици и учитељи наше 
школе 

Дневник рада 
координатора, 
сајт школе 

Спортски дан на 
базенима РСЦ 
Петница 

6.9.2017. Наставници физичког васпитања, 
учитењи и ученици од 2. до 8. разреда 

Дневник рада 
координатора, 
сајт школе, 
фотографије 

Дан пешачења у 
Србији 

16.09.2017. Одељењски старешина 84 и ученици Дневник рада 
координатора, 
сајт школе 

Светско такмичење 17.9.2017. Лазар Симовић,ученик 52, освојио Присуство 



хармонике у 
Кастелфидарду 

8.место  ученика наше 
школе 

Дуги састанак-
активности  хора 
Прве основне 
школе и 
активности 
везаним за Дечју  
недељу 

21.9.2017. Чланови Тима Дневник рада 
координатора, 
сајт школе 

Хуманитарни 
концерт „ Сташин 
први корак“, 
учешће хора наће 
школе 
 
Хол Центра за 
културу 

24.9.2017. Дијана Јеринић Милић, наставник 
музичке културе и диригент хора, 
ученици наше школе који певају у 
хору 

Дневник рада 
координатора, 
сајт школе, 
Центар за 
културу 

Дечија недеља- од 
2.10. до 8.10. 
Представа 
Вилинска 
заврзлама – приче 
из Маштошуме и 
поздравна реч 
градоначелника 

3.10.2017. Град Ваљево,ученици и учитељи 
првог разреда 

Дневник рада 
координатора, 
сајт 
школе,Центар 
за културу 

Отварање изложбе 
дечјих радова и 
учешће нашег хора 
у Дечјем 
културном центру 
у Београду 
поводом 
манифестације 
Радост Европе 

4.10.2017. Ученици и учитељица 43, хор наше 
школе, наставница музичке културе и 
диригент, и још један 
наставник,представник наше школе 

Дневник рада 
координатора, 
сајт школе, 
Дечји 
културни 
центар,Београд

Игре без граница 4.10.2017. 
Хала спортова 

Ученици и учитељица 43 Дневник рада 
координатора, 
сајт школе 

Градски турнир у 
стоном тенису 

5.10.2017. Ученици од 5. до 8. разреда и 
наставник физичког Зоран Радовић  

Дневник рада 
координатора, 
сајт школе 

Хуманитарни дечји 
вашар и Поздрав 
првацима 

5.10.2017. Ученици 3. и 4. разреда наше школе , 
заједно са ученицима других школа, 
ученици и учитељи целодневне 
наставе 

Прва основна 
школа, ОШ 
„Нада Пурић“ 

 У сусрет 
Михољским 

5.10.2017. Ученик Вук Стевановић и учитељица 
Драгана Глигорић, ученици Павле и 

Центар за 
културу, 



данима и 
Породична 
квизијада 

Дуња Јеремић са породицом Ваљево 

Представљање 
књигњ Алмиде 
Антић 

5.10.2017. Уч. 31,2 са својим учитељима Јеленoм 
Милинковић и Слађаном Хаџић 

Дечје одељење 
Матичне 
библиотеке 
Љубомир 
Ненадовић 

Представа Снежана 
и седам патуљака, 
Креативна 
радионица 
„Пинокио“ и 
радионица Слатке 
мале лажи 

6.10.2017. Ученици и учитељи првог разреда, 
ученици и учитељица 44 

Дечија 
библиотека ВА

Литерарна секција- 
Тема: Наше 
искрице некад и 
сад,Међународно 
такмичење у 
фудбалу и кошарци 

Од 2.10. до 
8.10.2017. 

Чланови литерарне и спортских 
секција заједно са својим 
наставницима 

Прва основна 
школа 

Квиз из веронауке 6.10.2017. Ученици 5. И 6. Разреда, 
вероучитељице Лијана Крунић и 
Сандра Јовановић 

Прва основна 
школа, 
библиотека 

Трећи састанак 
Тима- прослава 
Дана просветних 
радника 

1.11.2017. 5-8. р. И Виолета Ракић Дневник рада 
координатора, 
сајт школе 

Приредба поводом 
Дана просветних 
радника 

7.11.2017. Чланови рецитаторске скције, хористи 
и наставнице музичке културе Дијана 
Јеринић Милић, Јована Дамњановић и 
Бојана Аламеровић, наставница 
српског језика 

Дневник рада 
координатора, 
сајт школе 

Четврти састанак 
Тима- одлазак на 
Сајам науке у 
Београд,активности 
Тима за заштиту 
ученика  

28.11.2017. Чланови Тима Дневник рада 
координатора, 
сајт школе 

Активности Тима 
за заштиту ученика 
– изложба слика са 
екскурзије ученика 
5. и 6. разреда , као 
и едукативна 
предавања на тему 

Новембар/децембар Тим за заштиту ученика, ученици и 
одељењске старешине 5. и 6. разреда 

Дневник рада 
координатора, 
сајт школе, 
документација 
Тима за 
заштиту 
ученика 



насиља 
Сајам 
науке,Београд 

14.12.2017. Ученици од 5. до 8. разреда са 
одељењским старешинама 

Дневник рада 
координатора 
Срђана 
Бранковића 

5. састанак Тима-
прослава Нове 
године 

15.12.2017. Чланови Тима Дневник рада 
координатора 

Настанак 
Читалачког клуба  

Током децембра Чланови Клуба инаставнице српског 
језика Јелка Јанковић и Бојана 
Аламеровић 

Школска 
библиотека 

Новогодишњи 
концерт и 
приредба(подела 
пакетића) 

23.12.2017. и  
29.12.2017 

Хор школе и чланови рецитаторске 
секције са наставницима 

Прва основна 
школа,хол и 
сала Музичке 
школе 

Новогодишњи 
хуманитарни 
вашар 

26.12.2017. Ученици од 1. до 4. разреда са својим 
учитељима 

Прва основна 
школа, 
Дневници рада 
учитеља 

Новогодишња 
журка  

28.12.2017. Уч. 7-8. Р. И ОС Дневник рада 
координатора 
Ученичког 
парламента 

Шести састанак 
Тима- прослава 
Савиндана 

27.12.2017. Чланови Тима Дневник рада, 
координатора, 
сајт школе 

Приредба поводом 
школске славе-
Светог Саве 

27.1.2018. Чланови драмске и рецитаторске 
секције, хор наше школе, 
вероучитељице 

Дневник рада, 
координатора, 
сајт школе 

    
    
    

    
    
 
Напомена: 
1. у рубрици „Присуство састанцима“ за сваког члана тима уписати на колико 
састанака је био присутан 
2. Рубрика „Облик рада“ подразумева састанке тима али и све остале активности 
које је тим реализовао као што су посете, манифестације, презентације, едукације, 
предавања, трибине, израде извештаја и анализа, изложбе... Када се као облик рада 
наводи састанак уписати и разматрана питања (на пример: Тим за заштиту од 
насиља – 1. састанак – 1. Анализа извештаја о истраживању безбедности ученика и 



запослених Ду школском окружењу, 2. састанак – 1. Формирање тима за шк. 
2016/2017. годину, 2. Израда акционог плана, 3. Организација рада тима.....)  
3. број редова у табелама по потреби се може додати 
4. куцати обавезно ћириличним писмом, не мењати изглед, 
облик табеле и фонт  
 
Тијана Мекић, координатор Тима за културне активности 


