ОШ “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“ ПОЖЕГА

ИНФОРМАТОР
ЗА РОДИТЕЉЕ

Школска 2021/2022.година
Поштовани родитељи,
Циљ нам је да Вам овим кратким Информатором представимо
активности које ће школа предузимати током школске године и да Вас
упутимо у организацију образовно-васпитног рада у школи.
Сматрамо, пре свега, да ће Вам ове информације бити од користи и
да ће допринети квалитетнијој сарадњи школе и породице што је наш
приоритетни циљ.
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Зграда Основне школе „Емилија Остојић“ смештена је у самом центру Пожеге и
представља препознатљиво архитектонско обележје нашег града. Прва основна
школа у нашем граду чији смо ми следбеници има традицију дугу 182 годинe. Зграда
матичне школе у данашњој улици Књаза Милоша број 26 изграђена је 1911. године и
до 1956. у њој ради нижа реална гимназија, а од 1. септембра 1956. године са радом
наставља осмољетка која касније добија назив Основна школа.
Због повећања броја ученика Школа се 1960. године дели на Прву и Другу
основну школу да би 1963. решењем СО Пожега Прва основна школа добила назив
Основна школа „Емилија Остојић“ по скојевки рођеној у овом крају. Године 1965.
припојене су јој основне школе из Прилипца и Јелен Дола, а 1981. године школе из
Средње Добриње и Рогу.
Школа данас у свом саставу има, поред матичне школе, три осморазредне школе
у Прилипцу, Рогама и Средњој Добрињи као и четвороразредна одељења у Горобиљу,
Пилатовићима, Лопашу, Доњој и Горњој Добрињи.
Школа има 846 ученика, 51 одељење и 121 запосленoг радника, од којих је 88
наставни и 33 ваннаставни кадар.
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На почетку сваке школске године Школа доноси Календар значајних активности:

Активности

Почетак и завршетак
полугодишта

Равномерна расподела дана у
недељи

Седнице Наставничког већа

Наставна субота

Време реализације
Прво полугодиште почиње у среду 1.
септембра 2021.године а завршава се у
четвртак 30. децембра 2021.године
Друго полугодиште почиње у понедељак
24. јануара 2022. године, а завршава се у
уторак 7. јуна 2022. године за ученике VIII
разреда, односно у уторак 21. јуна 2022.
године за ученике од I - VII разреда
У среду 10. новембра 2021.године ради се
по распореду од петка.
У првом полугодишту: 13. септембар и 16.
новембар 2021.године
У другом полугодишту: 1. фебруар, 6.
април и 10. јун 2022. године
Током летњег распуста: 27. јун и 22. август
2022. године
У другом полугодишту уколико се буду
реализовале екскурзије

Класификациони
периоди

10. новембар 2021. године – I класификациони
период
1. април 2022. године – II класификациони
период

Дечја недеља
Недеља школског спорта

4 - 8. октобар 2021. године
11 – 14. април 2022.

Распусти

Саопштавање успеха,
подела књижица
и сведочанстава

Екскурзије

Јесењи распуст почиње у четвртак 11.
новембра а завршава се у петак 12. новембра
2021. године
Зимски распуст почиње у петак 31. децембра
2021.године а завршава се у петак 21. јануара
2022. године
Пролећни распуст почиње у петак 22.априла а
завршава се у уторак 3.маја 2022.године
Летњи распуст почиње у среду 22. јуна, а
завршава се у среду 31. августа 2022. године
за ученике од првог до седмог разреда, а за
ученике осмог разреда летњи распуст почиње
по завршетку завршног испита а завршава се у
среду 31. августа 2022. године
4. јануар 2022. године – подела књижица на
крају I полугодишта
17. јун 2022. године – уручење сведочанстава
ученицима VIII разреда
28. јун 2022. године – подела ђачких књижица и
сведочанстава за ученике I – VII разреда
Разредна настава – мај 2022.
Предметна настава:
V разред – мај или јун 2022.
VI разред – април, мај или јун 2022.
VII разред – мај или јун 2022.
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Настава у природи

Празници и
прославе

Пробни завршни испит за
ученике осмог разреда
Завршни испит за ученике
осмог разреда
Припремна настава за
полагање поправних испита
Поправни испити

VIII разред – март или април 2022.
I разред –април или мај 2022.
II разред – март или април 2022.
III разред – не планира наставу у природи
IV разред – мај 2022.
21. октобар – Дан сећања на српске жртве у II
светском рату
8. новембар – Дан просветних радника
27. јануар – Савиндан
21. фебруар – Међународни дан матерњег
језика
10. април – Дан сећања на Доситеја
Обрадовића
22. април – Дан сећања на жртве холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у II
светском рату
9. мај – Дан победе
28. јун – Видовдан – спомен на Косовску битку
петак 25. март и субота 26. март 2022. године
среда 22. јун, четвртак 23. јун и петак 24. јун
2022. године
8 – 14. јун 2022.године за ученике VIII разреда
22 - 26. август 2022.године за ученике IV – VII
разреда
15. и 16. јун 2022.године за ученике VIII разреда
29 – 30. август 2022.године за ученике IV – VII
разреда

Могуће су измене календара образовно-васпитног рада и у складу са тим промена
термина реализације појединих активности.
Школа ће обележити значајније датуме пригодним активностима и
адекватним начинима комуникације. Наводимо поједине од планираних:












8. септембар - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ
16. септембар – ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА - наставница хемије и
ученици израђују тематске паное и презентације
26. септембар - СВЕТСКИ ДАН ЈЕЗИКА
4–8.октобар - ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
16.октобар - ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ- ученици млађих разреда са својим учитељима
на различите начине промовисаће значај правилне исхране
октобар - ЕВРОПСКA НЕДЕЉА ПРОГРАМИРАЊА/COOD WEEK-упознавање
ученика са QR кодовима у настави и Mbot/уводне активности у роботику)
23.октобар - ДАН МОЛА- наставница хемије и ученици израђују паное и
презентацију и приказују у холу школе
новембар - Прело у ИО Роге -учитељица и наставници у сарадњи са родитељима
организују и реализацију активности које доприносе очувању народне традиције
9. новембар - ДАН ПРОНАЛАЗАЧА И ИСТРАЖИВАЧА-наставници Стручног већа
за област предмета физика, биологија и хемија заједно са ученицима занимљивим
презентацијама и експериментима обележавају овај дан
16. новембар - ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ – чланови Вршњачког тима уз помоћ психолога
и педагога обележиће овај дан израдом тематског паноа и презентације
20. новембар ДАН ДЕЧИЈИХ ПРАВА – израда паноа
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децембар - НОВОГОДИШЊИ ВАШАР - учитељи, ученици и родитељи израђују
новогодишње честитке и украсе и излажу своје радове
27. јануар - ШКОЛСКА СЛАВА – културно-уметнички програм за госте и раднике
школе
26. фебруар -МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉАДАН РОЗЕ МАЈИЦА
21. март - ДАН ПОЕЗИЈЕ
23.март - ДАН МЕТЕОРОЛОГИЈЕ
април - УСКРШЊИ ВАШАР- учитељи, ученици и родитељи израђују ускршње
честитке и украсе
7. април- СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
22. април - ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

У Школи ради Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања који планира и реализује активности на превенцији
насиља у школи и интервенише када се догоди насиље. Чланови Тима су:
Име и презиме
ЈЕЛЕНА ЦИЦОВИЋ
МИЛУТИН ИГЊАТОВИЋ
РАДЕ ДЕВЕЏИЋ
НЕВЕНКА ЈЕЛИЧИЋ
ВЛАДИМИР ДОСТАНИЋ
СОФИЈА ПАВЛОВИЋ
ГОРДАНА МАРКОВИЋ
СОЊА СТОКОВИЋ
БОЈАНА МИЛЕТИЋ
СВЕТЛАНА ПОЛИЋ
ВОЈИСЛАВ РАКОВИЋ
РАДОЈКО ТОШИЋ
БРАНО РУДИЋ
МИРЈАНА ПОПАДИЋ
МИЛИЦА ТОШИЋ РУДИЋ

Посао који обавља
Директор
Помоћник директора, координатор Тима
Помоћник директора
Секретар школе
Члан Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Учитељ
Наставник српског језика
Наставник енглеског језика
Наставник историје
Вероучитељ
Наставник физичког васпитања
Наставник технике и технологије
Школски педагог
Школски психолог

Поред наведеног Тима изабрани родитељи-представници Савета родитеља биће
укључени и у рад осталих тимова у школи (Тим за инклузивно образовање, Тим за
самовредновање, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Тим за развој
међупредметних компетенција и предузетништва), као и у Стручном активу за школско
развојно планирање.
У школи поред Ученичког парламента успешно ради и Вршњачки тим чији су
чланови ученици VII и VIII разреда који својим активностима доприносе стварању
толерантне, позитивне атмосфере у школи, решавају конфликте, промовишу хумане
вредности, учествују у обележавању појединих значајних датума, информишу и
преносе одређена знања својим вршњацима, а и млађим ученицима.
Oве школске године планиран је рад великог броја секција (драмска,
рецитаторска, секција енглеског језика, секција француског језика, секција руског
језика, библиотечка, секција верске наставе, секција младих физичара, хемијска
секција, математичка, фото-секција, саобраћајна, информатичка секција за
програмирање MICRO BIT клуб, секција за роботику и интерфејс, одбојкашка, секција
малог фудбала, планинарско-еколошка секција, хорска) које ће својим активностима
допринети обогаћивању ваннаставних и ваншколских садржаја ученика наше школе.
У циљу боље информисаности родитеља и квалитетније сарадње школе и
породице планирано је организовање 4 – 5 родитељских састанака у току школске
године и одржавање индивидуалних разговора одељењских старешина са
родитељима. Распоред одржавања ових разговора истакнут је у холу школе. Ради
увида у оптерећеност ученика школским обавезама и благовременог праћења
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напредовања Школа је сачинила распоред одржавања писмених задатака и писмених
провера знања који је истакнут у холу и на сајту школе. Утврђени су и критеријуми
оцењивања.
На основу члана 48 Закона о основном образовању и васпитању који се тиче
сарадње породице и школе школа ће сваког последњег петка у месецу организовати
отворени дан када ће родитељи/старатељи моћи да присуствују образовно-васпитном
раду. Ради праћења успешности програма сарадње са породицом школа на крају
сваког полугодишта планира анкетирање родитеља/ другог законског заступника у
погледу њиховог задовољства сарадњом са школом, а и у погледу давања сугестија
за наредно полугодиште. Мишљење родитеља/другог законског заступника добијено
као резултат анкетирања узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада
школе.
Информисање о значајним активностима у школи биће остварено путем
екстерног маркетинга који подразумева издавање школског листа Сничак,
презентовање најважнијих активности и представљање најуспешнијих ученика у
емисијама локалних медија, презентовање активности у Општинском билтену, на web
сајту школе и facebook страници школе.
Наш циљ је веће укључивање родитеља у организацију рада школе. Подсећамо
Вас да своје идеје, предлоге и сугестије можете презентовати директно или изнети
преко Ваших представника у Савету родитеља школе и у тимовима.
Сви облици и активности сарадње школе са родитељима биће реализовани у
складу са упутством о мерама заштите здравља током трајања пандемије covid 19.
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