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Школска 2015/16 година, за наставнике наше школе суштински је почела 21. 

августа када је, после завршетка годишњих одмора одржана прва седница 

Наставничког већа. Пошто су значајан део својих обавеза за нову школску 

годину наставници већ обавили у јуну и јулу, седнице и састанци одржани у 

августу искоришћени су да се започети послови заврше. Обављена је коначна 

подела часова према предметима и предавачима и завршен распоред часова за 

наредну школску годину. Ваља напоменути да је тај, за услове нашег рада 

комплексан посао урађен нешто брже него ранијих година и да је већина 

наставника била задовољна начином на који је то обављено, што је свакако и 

заслуга Комисије за израду распореда. Иначе, чланови те комисије, у нашој 

школи су наставници математике, физике и информатике. Они су већ постали 

уигран тим који ефикасно ради овај посао. 

На срећи и на почетку ове године међу запосленима на неодређено време није 

било „технолошких вишкова“, али је питање како ће се на том плану 

ситуација, наредних година одвијати, јер су критеријуми за уписе нових 

ученика и формирање одељења све строжији, а деце чини нам се, све мање, 

тако да није једноставно обезбедити норму свим наставницима. 

На почетку ове школске године у ОШ „Др Драган Херцог“ било је, укупно 92 

радника, од којих је 88 запослених на неодређено време. Број одељења 

незнатно је мањи у односу на прошлу школску годину – имамо укупно 61,5 

одељења, од чега 41 на пунктовима ( 17 млађих, 20 старијих и 4 одељења 

ученика са којима раде дефектолози ) и 20,5 у кућној настави ( у којој, укупно 

имамо 44 ученика, од чега 29 у разредној и 15 у предметној настави ). У 

односу на прошлу школску годину дошло је до следећих промена: на пункту 

„Бањица“ укинуто је једно одељење млађих разреда, на „Рехабилитацији“ 

уместо једног имамо два одељења старијих разреда, у млађим разредима од 

ученика у „родитељској кући“ формирано је једно одељење, док је у старијим 

разредима укинуто пола одељења ученика који су наставу похађали у 



школској зборници ( некадашњи старијих разреди „ИМЗ-а“ ). То значи да 

смо, на почетку школске 2015/16 на пунктовима имали следећи ситуацију: 

„БАЊИЦА“ – шест одељења ( 2 млађих, 4 старија разреда ) 

„ТИРШОВА“ – шест одељења ( 3 млађих, 3 старијих разреда ) 

„НОВИ БЕОГРАД“ – шест одељења ( 3 млађих, 3 старијих разреда ) 

„РЕХАБИЛИТАЦИЈА“ – четири одељења ( 1 млађих, 2 старијих, 1 одељење 

ученика са којима ради дефектолог ) 

„ЦЕРЕБРАЛА I“ – три одељења (  1 млађих, 2 старијих разреда ) 

„ЗВЕЧАНСКА“ – три одељења ( ученици са којима раде дефектолози ) 

„ЦЕРЕБРАЛА II“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„ОНКОЛОГИЈА“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„НЕУРОЛОГИЈА“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„ДЕДЕИЊЕ“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„ЗЕМУН“ – два одељења ( 1 млађих, 1 старијих разреда ) 

„ИМЗ“ – једно одељење ( млађи разреди ) 

„СКАЈП“ ( учење на даљину ) – једно одељење ( старији разреди ) 

„РОДИТЕЉСКА КУЋА“ – једно одељење ( млађи разреди ) 

 Током првог полугодишта поновила се ситуација из ранијих година – да су 

нам, током године у кућну наставу стигли нови ученици. Како не би долазило 

до промене фонда часова и броја одељења то је решавано тако што су ови 

ученици (који наставу имају у својим кућама ) „припајани“ оним пунктовима 

у којима је у том тренутку било најмање ђака. Тако је, рецимо у старије 

разреде дошло троје нових ученика који су припојени одељењима у 

болницама „Дедиње“, „Земун“ и „Бањица“. 

Када је реч о дешавањима на пунктовима није било великих новости. 

Наставили смо са ранијом праксом, па је на „Рехабилитацији“ одржана 

„Златна јесен“. За ову прилику ученици су припремили и извели представу 

„Немушти језик“. Са овом представом они су 28 новембра, у оквиру СВУРФ-

а ( Савсковеначког урбан феста ) наступили у „Театру 78“ и, по обичај опет 

добили прву награду. Ваља поменути да за ове успехе, поред ученика заслуге 

имају и наставници који су их припремили, а посебно Наташа Војиновић, 

професорка српског језика и разредна ђака са „Рехабилитације“. 

Настављено је и са праксом одржавања матурских ескурзија. Ове године 

ескурзија за ученике осмог разреда трајала је три дана, а реализована је од 11. 

до 13. октобра. На ескурзију је, у пратњи родитеља и разредних старешина 

кренуло десет ученика. Они су обишли манастире Жича, Студеница и Градац, 

Богословију у Крагујевцу и спомен парк Шумарице. Две ноћи боравили су у 

конаку манастира Студеница. Свуда смо били топло и са љубављу примљени, 

тако да је ескурзија на ученике оставила изузетан утисак, које није покварило 



ни нешто хладније време за ово доба године. Велике заслуге за реализацију 

ескурзије и ове године имала је вероучитељица Милица Ракић.  

Током октобра и новембра месеца у згради школе, у Улици војводе Миленика 

били су изведени значајни грађевински радови. Током њих је замењена 

столарија, на поду је уместо већ похабаног и прашини подложног итисона 

постављен ламинат, све просторије су окречене, а намештај у канцеларијама и 

школској зборници делимично је обновљен. Мада су ови радови, донекле 

ометали уобичајено функционисање школе и обављање свакодневних 

послова када су они завршени сви су осетили задовољство што ћемо убудуће, 

барем у школској управи имати боље и лепше услове за рад. Реч је, иначе о 

првој, значајнијој обнови школске зграде готово од нашег пресељавања на 

ову адресу, пре више од четири деценије.  

Колегиница Ивана Ковачевић, професорка српског у децембру нас је поново 

обрадовала значајним признањем – освојеним трећим местом на наградном 

конкурсу из области дигиталне наставе. 

Поводом Нове године ученике смо обрадовали пригодним пакетићима који су 

подељени у школској зборници и на пунктовима, а уочи зимског распуста 

свечано смо обележили школску славу Светог Саву. Тим поводом 27 јануара 

приредба са ученике била је одржана готово на свим пунктовима, а радници 

школе су се у 13 часова окупили у школској зборници где је, по традицији 

обављен обред резања славског колача, а после њега и скроман коктел уз 

дружење запослених. 

На зимски распуст смо, ове школске године отишли нешто касније – 29 

јануара, када је и завршено прво полугодиште. На наставу смо се вратили 17. 

фебруара, после Дана државности.  

Ваља напоменути да је, ове године започето и са једном лепом праксом. 

Наиме, наше драге колеге, пензионери школе решили су да се организују и 

два пута годишње, у својој организаци окупе. Прво овакво дружење одржано 

је 24. фебруара, а иницијатор окупљања био је Андрија Јоксимовић, 

наставник математике, који је дуго година обављао и дужност директора 

школе. Сусрет пензионера прошао је у лепом и опуштеном расположењу, а 

колеге од којих се неке нису виделе и више година ново окупљање заказали 

су за прву половину новембра. 

Свечано смо обележили и Васкршње празнике, што се посебно односи на 

ученике који похађају веронауку. Овом приликом морамо поменути и то да је 

наша колегиница Милица Ракић, која предаје веронауку веома посвећена 

деци, која ту љубав умеју да препознају и да је узврате. Она је веома 

ангажована у организовању излета, екскурзија, концерата, ученике који 

похађају веронауку води на богослужења, а њеном заслугом радови наших 

ученика објављују се у „Светосавском звонцу“ и другим часописима, као и на 



изложбама. На активностима које она организује често учествују и млади 

богослови ( студенти Теолошког факултета ) и то посебно када треба 

обезбедити пратњу и помоћ деци, тако да су се многи од њих већ постали 

пријатељи са нашим ученицима. 

Обележили смо и Дан школе, тако да смо тим поводом и овог 24 маја на 

теренима Клинике за рехабилитацију организовали „Спортски дан“. Заслуге 

за успешну организацију те манифестације, којој су ове године присуствовали 

и лекари са појединих пунктова, као и бивши радници школе посебно 

припадају колеги Зорану Ђукићу, наставнику физичког. Он се нарочито ове 

године потрудио да та свечаност протекне у најбољем реду јер је нажалост 

своју ученика најавио скорашњи одлазак у пензију. Наравно, у организацији 

ове свечаности учествовали су и директор Зоран Алексић, психолог Љиљана 

Миловић и други радници школе. 

Као и сваке године и овог маја организовали смо матурско вече за наше 

ученике осмих разреда. Оно је организовано у ресторану „Стенка“, ас 

протекло је у веселој и опуштеној атмосфери и дружењу наставника, ђака и 

њихових родитеља. Изабрали смо и ученика генерације, а то је ове године 

Душан Добросављевић, који је наставу похађао на пункту „Рехабилитација“. 

Тај избор са радошћу су поздравили сви радници школе, јер је заиста реч о 

примерном и добром ученику, који је показао да се вољом и оптимизмом 

могу превазилазити сви проблеми и тешкоће ( реч је о дечаку који је, мада 

нажалост слеп и у инвалидским колицима свакодневно из Панчева ујутру 

долазио на наставу у Клинику за рехабилитацији и од почетка школовања 

имао одличан успех, учестовао на различитим такмичењима и увек био добар 

друг и весео дечак, пун позитивне енергије ). Изабрали смо и спортисту 

генерације, а то је ове године била Јасна Живковић из кућне наставе. 

После организовања завршног испита, који су сви наши ученици положили и 

уписали жељене школе приступили смо завршетку школске године. Тим 

поводом одржали смо четири седнице Наставничког већа и више састанака, 

тако да се наставницима, жељним годишњег одмора учинило да се то мало 

одужило. Ипак, обавили смо значајан посао и све неопходне активности за 

нормалан и што квалитетнији почетак наредне школске године. Посебну 

пажњу посветили смо изради годишњих планова стручних актива, али и 

изради индивидуалних образовних планова ( „ИОП1“ и „ИОП2“ ) који су 

постали неопходни и незаменљиви у раду са децом са посебним потребама. 

Наставном особљу у тим активностима велику, стручну помоћ пружила је и 

колегиница Зорица Марић, школски педагог. По окончању свих тих 

активности наставници су отишли на заслужени одмор.  

 

приредио: Јован Гајић, професор историје    



   

                        


