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Школсаку 2015/2016. годину започели смо са 27 одељења, обухватајући разредну и
предметну наставу, одељења у матичној школи, као и издвојена одељења. Што се наставног
дела тиче, први пут је уведен ромски језик са елементима националне културе за ученике који
су се за овај предмет изјаснили. Школа је конкурисала са више пројеката код Министарства
просвете, науке и технолочког развоја, при чему је опремљен кабинет биологије очигледним
наставним средствима. Набављени су штампачи, обновљен намештај по учионицама и
обезбеђени таблети готово за све наставнике разредне наставе.

Септембар
Пригодним програмом се обележава свечани пријем првака
Одржава се предавање о безбедности у саобраћају
Обележен „Европски дан језика“

Октобар
Организују се бројни културно образовни програми
том приликом је спроведена акција „Деца-деци“

поводом празника „Дечја недеља“

Трка за срећније детињство

Вече поезије

Дан школе обележен пригодним програмом. Славило се и у истуреним одељењима...

Оснивање Ученичког парламента
Новембар
промоција хуманитарних вредности, сарадња са Црвеним крстом, спроведена акција „Чеп за
хендикеп“
Луткарска представа
Дан просветних радника
Дан толеранције

Децембар
Пробно тестирање осмака
Посета биоскопу, филм-„Фантастичне звери и како их наћи“ снимље у 3D

Нова година се ближи

Јануар: Зимске чаролије

Прослава школске славе „Свети Сава“

Фебруар
Безбедно детињство
13.02. У школи одржан семинар „Kahoot“

Презентација уџбеника
Дигитално насиље у основној и средњој школи
Промоција средњих школа

Март
Поводом едуукативне игре „Битка на Дрини“ школу посетио Државни секретар министарства
за рад, социјална и борачка питања

Школска такмичења
Општинска такмичења рецитатора
Април
Одржано пробно тестирање за ученике осмог разреда

Ускршњи обичаји у Србији
Глумац Тихомир Арсић радионица из историје о првом и другом балканском рату, ученицима
8.разреда. Овај јавни час је имао леп пријем код ученика, том приликом усвојили су нека нова
сазнања о великанима наше историје.

Мај
У оквиру пројекта „Унапређење квалитетног образовног система Републике Србије“ школу
су посетили спољни сарадници и саветници из школске управе.
Ученици 8.разреда присуствују промоцији књиге „Вршњачко насиље са освртом на
малолетничку деликвенцију“ у Дому културе у Лебану.
Додела диплома „Вук Караџић“ и избор ђака генерације.
Петра Јовић је проглашена за ђака генерације за школску 2016/2017.годину

Јун
Витезово пролеће
Београдски фестивал писаца за децу „Витезово пролеће“ , XV по реду, одржан је
11.06.2017.године. Ученици ОШ „Радоје Домановић“ Бошњаце, присуствовали су овом
догаћају.
На наградном конкурсу „Витезово пролеће“ које традиционално већ петнаест година
организује дечији часопис „Витез“, ученице ОШ „Радоје Домановић“ у Бошњацу Сташа
Јосић IV1, Анђела Петровић IV1 и Анастасија Станисављевић IV1 освојиле су награде у
области литерарног стваралаштва. Награђене су књигама и дипломама дечијег часописа
„Витез“.

Од ове године спроводимо акцију „Нај читаоци.“
На основу брижљивог праћења и годишње анализе посећености библиотке одлучили смо
да „Нај читаоце“ наградимо књигом. Награђени ученици:
Никола Митић, ученик трећег разреда
Милица Додевски, ученица седмог разреда
28.06 Подела ђачких књижица

Задужена и одговорна за Летопис,
Мирјана Цветковић, наставник руског језика-библиотекар

У Бошњацу,
Августа, 2017.године

Директор школе,
Горан Пејковић
_____________________

