
• 02.06.2014. – Завршна смотра ученика – финале 
На великој сцени „Дечијег 

позоришта Душко Радовић“, 

двадесеторо ученика наше 

школе представило се 

ритмичком тачком „Иза дуге“ 

у финалу завршне смотре 

ученика специјалних школа. 

Овом приликом наша школа 

освојила је треће место, у 

конкуренцији од укупно петнаест тачака.  Кликни за још слика 

 

• 03.06.2014. – Републичко такмичење у атлетици  
Петоро ученика средње и двојица ученика основне школе 

учествовали су на Републичком такмичењу у атлетици 

одржаном у спортском центру Кошутњак. У категорији 

екипних такмичења дечаци су освојили друго место у 

стоном тенису а девојчице треће место у стоном тенису и 

друго место у атлетици. Ученица Ивана Павловић освојила 

је и два прва места, у трчању на 100м и скоку у даљ. 

 

• 03.06.2014. – Вежбе студената ФАСПЕР-а  
 

Током школске године, студенти Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију из Београда, сваког уторка 

похађају вежбе из предмета „Методика васпитног рада са 

лако интелектуално ометеном децом“ у склопу друге 

године академских студија. У пратњи асистента Бојана 

Дучића, сваке седмице студенти нашим ученицима држе 

предавања из задатих васпитних јединица у трајању од 

30-45 минута. Почетком јуна одржане су последње вежбе 

у текућој школској години, а сарадња између ФАСПЕР-а и 

наше школе биће настављена у септембру.  

  

• 13.06.2014. – Награда за најбоље уређено школско двориште 
Током целе школске године ученици учествују и вредно 

помажу у свим пословима који се тичу уређивања 

школског дворишта. Травнате површине се редовно 

одржавају, као и воћњак иза школе, површине засађене 

цвећем. Реновиран је 

и летњиковац у 

дворишту, као и 

дечије игралиште. 13. јуна нашој школи додељена је 

прва награда за најбоље уређено школско двориште на 

територији Општине Чукарица.  

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/smotra-voljenom-gradu-2014/


• 16.-18.06.2014. – Полагање завршних испита 
За десеторо ученика наше школе, као и једанаесторо 

ученика Основне школе „Љубомир Аћимовић“ из 

Обреновца одржани су завршни испити у просторијама 

наше школе. У понедељак 16. јуна полагао се тест из 

српског језика, уторак 17. јуна тест из математике а у 

среду 18. јуна комбиновани тест. Прелиминарни 

резултати објављени су 20. јуна.  

 

• Прославе школских рођендана 
Током целе године организују се прославе дечијих рођендана. У зависности од 

могућности, рођендани се славе индивидуално у 

учионицама где ученици сами организују у позивају 

другове на славље. За 

остале ученике, школа 

једном у месецу организује 

прославу рођендана свих 

ученика који су рођени 

током месеца. Тада се 

праве заједничке торте и 

организује групна прослава у трпезарији школе којој 

присуствују сви ученици и васпитачи слављеника.  

 

• Избор за директора школе 
 

У току ове школске године расписан је Конкурс за 

избор Директора школе. На конкурс се пријавила 

садашња директорка, Љиљана Вукошић, која је од 

стране читавог колектива и изгласана на тајном 

гласању одржаном 28. априла ове године. Истог 

дана одржан је и састанак Школског одбора чији су 

чланови такође изгласали Љиљану Вукошић.  

 

25. јуна на адресу школе стигла је сагласност на одлуку Школског одбора бр. 570/2014 од 

28. априла 2014. године о именовању директора, потписана од стране Министра просвете, 

науке и технолошког развоја Срђана Вербића.  

 

 

 


