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Летописи су историјски списи састављени од 
низа кратких, једноставних бележака. 
Догађаји се у летопис уносе временским редоследом, по 
месецима и годинама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Септембар 2013.год. 
 
02.09.  -       почетак нове школске године 
                    пријем првака 
                    подељени бесплатни уџбеници нижим разредима 
                    нови наставни кадар    
03.09.-     одржано наставничко веће , прво у школској години         
                     
 
04.09.  -       покренут пројекат у сарадњи са Заводом за јавно здравље Зајечар  
                  
 
05.09.  -       одржани појединачни родитељски састанци  
       заједнички родитељски ученика виших разреда 
      на родитељским састанцима изабрани нови чланови за Савет родитеља 
05.09. -       одржано наставничко веће 
 
11.09.  -       одржана седница  Савета родитеља  
       Прва седница савета родитеља 
 
12.09. -        ученици  обавештени о висини осигурања и ужине за ову школску годину 
 
13.09.  -      израда обрасца Ценус    
17.09. -       после наставе одржан  ``Крос РТС –а`` ученика виших разреда 
 
16.-20.09.-    реализован  ``Крос РТС –а`` ученика свих разреда матичне школе 
 
23.09. -        реновирани женски дечији тоалет у приземљу матичне школе, у употреби 
 
23.-27.09. -  обележена недеља спорта спортским активностима у школи 
 
 
 
Октобар 2013.год. 
 
01.10.-           одржано наставничко веће)преглед успеха и дисциплине,похађање наставе,мере п. успеха. 
02.10.2013-Савет родитељаЧизвештаји,дечија недеља 
 
07-13. 10. -    обележена ``Дечија недеља `` учешћем ученика нижих разреда на маскенбалу и 
         продајној изложби на платоу испред Општине Неготин 
         у оквиру Дечије недеље реализована ``Трка за срећније детињство`` ученика свих  
                     разреда 
 
15.10. -          Педагошки колегијум –унапређење наставе 
          
 



15.-18.10. -    обављени систематски прегледи ученика III, V  и VII разреда  
 
25.10. -         одлазак заинтересованих наставника српског језика и библиотекара на Сајам књига  
         у Београд, превоз обезбедила градска управа. 
 
 
31. 10. -        одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда  
 
 
Новембар  2013.год. 
 
01. 11. -       одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у       
                   12:30 часова 
 
04. 11. -     извршена хигијенска и здравствена контрола доставе ужине за ученике  
 
05. 11. -     одржана седница Наставничког већа  
 
11.11. -      Државни празник – Дан примирја у Првом светском рату  
 
20-27.11.  – Договори-припреме за  приредбу око Нове године и Светог Саве  
 
 
Децембар 2013.год. 
 
25.12. -    одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у 12:30  
                часова 
                 
                 
25.12. -    одржано наставничко веће 
 
27.12. -   завршено прво полугодиште школске 2013/14.године поделом ђачких књижица 
               свим ученицима од I до VIII разреда 
                
 
 
 
Јануар 2014.год. 
 
20.01. -   почело друго полугодиште школске 2013/14.године 
20.01.-   одржано  наставничко веће 
 
27.01. -   Свечано обележена школска слава ``Свети Сава`` у матичној школи и издвојениом  
                одељењу  
 
30.01.-  изашао конкурс за домара школе у листу Послови 
 
 
 
 
 
 



Фебруар 2014.год. 
 
05.02. -        одржани појединачни родитељки састанци у матичној школи  
                    одржан заједнички родитељки састанак 
 
12-13.02. - одржани састанци актива у оквиру школе 
                   наставници наше школе у великом броју одазвали се промоцији уѕбеника издавачке куће 
                   
  
17.02. -     Дан државности Републике Србије                
 
20.02. -    одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 12:20 часова 
     
27.02. -    Одржана седница Савета родитеља 
 
 
Март 2014.год. 
 
01.03. -     одржана Општинска такмичења из математике и физике 
 
03.03. -    на Општинском такмичењу из математике ученици наше школе постигли  
                запажене резултате  

   одржана седница наставничког већа 
 
 
19.03. -   почео упис ђака првака 
 
 
22.03. -  на Општинском такмичењу из историје и географије ученици наше школе остварили запажене 

резултате  ученик А.Б. има пласман на окружно такмичење из историје 
 
24.03.-Одржано такмичење ТИО 
  
Април 2014.год. 
 
01.04. - почео упис деце у припремни предшколски програм и упис предшколаца у први разред 
02,04.-  одржано наставничко веће 
07.04.-  одржано наставничко веће 
 
12.04. - заинтересовани ученици VIII разреда присуствовали презентацијама средњих школа  
               
17.-24.04. – пролећни - Ускршњи распуст 
 

 
 
Мај 2014.год. 
 
01.-02.05. - Првомајски празници 
 
09.-10.05. - одржан пробни завршни испит за ученике VIII разреда  
                 - ученици су радили три теста српски, математика и комбиновани 
 



 
20.05. -  одржано наставничко веће са дневним редом дан школе,бесплатни уџбеници и х.помоћ  
 
29.05. -  школа се укључила у хуманитарну акцију  
 
30.05. - крај школске године за ученике VIII разреда  
           - одржан родитељски састанак за ученике VIII разреда (активности око завршног испита и 
            уписа у средње школе и прослава мале матуре) 
 
 
Јун 2014.год. 
01.06.2014ДАН ШКОЛЕ 
 
02.06.Академија Дан школе 
03.06.-НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
05.06.-наставничко веће 
06.06. – Једнодневни излет Врњачка бАЊА  
11.06.-наставничко веће 
13.06. - крај школске године 
           - ученици од I до IV разреда вратили бесплатне уџбенике 
 
16.06. - за ученике VIII разреда почело полагање мале матуре – рађен тест из српског језика 
 
17.06. - ученици VIII разреда радили тест из математике 
 
18.06. -  последњег дана ученици VIII разреда радили комбиновани тест 
 
19.06. - одржана седница Одељенског већа за ученике од I до VII разреда   
20.06.-  одржано наставничко веће 
26.06. - објављени званични резултати завршног испита за ученике VIII разреда  
 
27-28.06. - попуњавање листе жеља за упис у средњу школу 
 
28.06. - подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од I до VII разреда 
 
30.06. - ученици VIII разреда могу да провере тачност попуњених листа жеља и пријаве неправилности 

ако их има  
 
 
Јул 2014.год. 
 
06.07.  -  објављени званични резултати по листама жеља о пријему у средње школе 
               већина ученика наше школе уписала је средњу школу по првој и другој жељи 

  два ученика чекају други уписни круг 
 

07.07. -  први уписни круг у средње школе  
 
10.07. -  други уписни круг у средње школе  

сви ученици уписали су средњу школу 
 
 
 



 
Август 2014.год. 
06.08.-Седница наставничког веча-избор директора 
25.08.  - одржана седница Наставничког већа  
26.08.-Санација крова и зидова у школи 

 
 
школска 2014/15.година 
 
 
Септембар 2014.год. 
 
01.09.  -       почетак нове школске године 
                    пријем првака 
                    подељени бесплатни уџбеници нижим разредима 
                    нови наставни кадар             
 
03.09. -       Град Неготин пожелео срећан полазак у школу ђацима првацима поклон пакетом,који 
                    је уручен сваком прваку. 
 
03.-05.09.  - одржани појединачни родитељски састанци  
       одржан заједнички родитељски ученика виших разреда 
      на родитељским састанцима изабрани нови чланови за Савет родитеља 
08.09. -        ученици  обавештени о висини осигурања и ужине за ову школску годину 
 
10.09.  -      одржана седница савета родитеља 
 
11.09.  -     одржана седница Школског одбора  
 
18.09. -    одржана седница савета родитеља  
 
25.09. -    ученици имали систематски преглед  
29.09.- одржана седница Школског Одбора 
 
Октобар 2014.год. 
 
01.10.-           одржано наставничко веће)преглед успеха и дисциплине,похађање наставе,мере п. успеха. 
02.10.2013-Савет родитељаЧизвештаји,дечија недеља 
 
07-13. 10. -    обележена ``Дечија недеља `` учешћем ученика нижих разреда на маскенбалу и 
         продајној изложби на платоу испред Општине Неготин 
         у оквиру Дечије недеље реализована ``Трка за срећније детињство`` ученика свих  
                     разреда 
 
15.10. -          Педагошки колегијум –унапређење наставе 
          
 
15.-18.10. -    обављени систематски прегледи ученика III, V  и VII разреда  
 
25.10. -         одлазак заинтересованих наставника српског језика и библиотекара на Сајам књига  



         у Београд, превоз обезбедила градска управа. 
 
 
31. 10. -        одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда  
 
 
Новембар  2014.год. 
 
01. 11. -       одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у       
                   12:30 часова 
 
04. 11. -     извршена хигијенска и здравствена контрола доставе ужине за ученике  
 
05. 11. -     одржана седница Наставничког већа  
 
11.11. -      Државни празник – Дан примирја у Првом светском рату  
 
20-27.11.  – Договори-припреме за  приредбу око Нове године и Светог Саве  
 
 
Децембар 2014.год. 
 
25.12. -    одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у 12:30  
                часова 
                 
                 
25.12. -    одржано наставничко веће 
 
27.12. -   завршено прво полугодиште школске 2013/14.године поделом ђачких књижица 
               свим ученицима од I до VIII разреда 
                
 
 
 
Јануар 2015.год. 
 
20.01. -   почело друго полугодиште школске 2013/14.године 
20.01.-   одржано  наставничко веће 
 
27.01. -   Свечано обележена школска слава ``Свети Сава`` у матичној школи и издвојениом  
                одељењу  
 
30.01.-  изашао конкурс за домара школе у листу Послови 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фебруар 2015.год. 
 
05.02. -        одржани појединачни родитељки састанци у матичној школи  
                    одржан заједнички родитељки састанак 
 
12-13.02. - одржани састанци актива у оквиру школе 
                   наставници наше школе у великом броју одазвали се промоцији уѕбеника издавачке куће 
                   
  
17.02. -     Дан државности Републике Србије                
 
20.02. -    одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 12:20 часова 
     
27.02. -    Одржана седница Савета родитеља 
 
 
Март 2015.год. 
 
01.03. -     одржана Општинска такмичења из математике и физике 
 
03.03. -    на Општинском такмичењу из математике ученици наше школе постигли  
                запажене резултате  

   одржана седница наставничког већа 
 
 
19.03. -   почео упис ђака првака 
 
 
22.03. -  на Општинском такмичењу из историје и географије ученици наше школе остварили запажене 

резултате  ученик А.Б. има пласман на окружно такмичење из историје 
 
24.03.-Одржано такмичење ТИО 
  
Април 2015.год. 
 
01.04. - почео упис деце у припремни предшколски програм и упис предшколаца у први разред 
02,04.-  одржано наставничко веће 
07.04.-  одржано наставничко веће 
 
12.04. - заинтересовани ученици VIII разреда присуствовали презентацијама средњих школа  
               
17.-24.04. – пролећни - Ускршњи распуст 
 

 
 
Мај 2015.год. 
 
01.-02.05. - Првомајски празници 
 
09.-10.05. - одржан пробни завршни испит за ученике VIII разреда  
                 - ученици су радили три теста српски, математика и комбиновани 
 



 
20.05. -  одржано наставничко веће са дневним редом дан школе,бесплатни уџбеници и х.помоћ  
 
29.05. -  школа се укључила у хуманитарну акцију  
 
30.05. - крај школске године за ученике VIII разреда  
           - одржан родитељски састанак за ученике VIII разреда (активности око завршног испита и 
            уписа у средње школе и прослава мале матуре) 
 
 
Јун 2015год. 
01.06.2015.ДАН ШКОЛЕ 
 
01.06.Академија Дан школе 
03.06.-НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
05.06.-наставничко веће 
11.06.-наставничко веће 
09.06. - крај школске године 
           - ученици од I до IV разреда вратили бесплатне уџбенике 
 
16.06. - за ученике VIII разреда почело полагање мале матуре – рађен тест из српског језика 
 
17.06. - ученици VIII разреда радили тест из математике 
 
18.06. -  последњег дана ученици VIII разреда радили комбиновани тест 
 
19.06. - одржана седница Одељенског већа за ученике од I до VII разреда   
20.06.-  одржано наставничко веће 
26.06. - објављени званични резултати завршног испита за ученике VIII разреда  
 
27-28.06. - попуњавање листе жеља за упис у средњу школу 
 
28.06. - подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од I до VII разреда 
 
30.06. - ученици VIII разреда могу да провере тачност попуњених листа жеља и пријаве неправилности 

ако их има  
 
 
Јул 2015.год. 
 
05.07.  -  објављени званични резултати по листама жеља о пријему у средње школе 
               већина ученика наше школе уписала је средњу школу по првој и другој жељи 

  два ученика чекају други уписни круг 
 

06.07. -  први уписни круг у средње школе  
 
10.07. -  други уписни круг у средње школе  

сви ученици уписали су средњу школу 
 
 
 
 



 
2015/2016 година 
 
 Септембар месец 
1.09.2015.полазак у школу 
10.09.2015.-Школски одбор 
15.09.2015-Савет родитеља 
 
Октобар месец 
5-10 дечија недеља 
26.10.2015.године-Наставничко веће 
 
Новембар месец 

 
  
01. 11. -       одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у       
                   12:30 часова 
 
04. 11. -     извршена хигијенска и здравствена контрола доставе ужине за ученике  
 
05. 11. -     одржана седница Наставничког већа  
 
11.11. -      Државни празник – Дан примирја у Првом светском рату  
 
20-27.11.  – Договори-припреме за  приредбу око Нове године и Светог Саве  
 
Децембар месец 
 
25.12. -    одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у 12:30  
                часова 
                 
                 
25.12. -    одржано наставничко веће 
 
27.12. -   завршено прво полугодиште школске 2013/14.године поделом ђачких књижица 
               свим ученицима од I до VIII разреда 
                
јануар месец 2016 
 
20.01. -   почело друго полугодиште школске 2013/14.године 
20.01.-   одржано  наставничко веће 
 
27.01. -   Свечано обележена школска слава ``Свети Сава`` у матичној школи и издвојениом  
                одељењу  
 
Фебруар месец 2016 
 
12-13.02. - одржани састанци актива у оквиру школе 
                   наставници наше школе у великом броју одазвали се промоцији уѕбеника издавачке куће 
                   
  
15.02. -     Дан државности Републике Србије                



 
Март 2016год. 
 
01.03. -     одржана Општинска такмичења из математике и физике 
 
03.03. -    на Општинском такмичењу из математике ученици наше школе постигли  
                запажене резултате  

   одржана седница наставничког већа 
 
 
19.03. -   почео упис ђака првака 
 
 
22.03. -  на Општинском такмичењу из историје и географије ученици наше школе остварили запажене 

резултате  ученик А.Б. има пласман на окружно такмичење из историје 
 
24.03.-Одржано такмичење ТИО 
  
Април 2016.год. 
 
01.04. - почео упис деце у припремни предшколски програм и упис предшколаца у први разред 
02,04.-  одржано наставничко веће 
07.04.-  одржано наставничко веће 
 
12.04. - заинтересовани ученици VIII разреда присуствовали презентацијама средњих школа  
               
17.-24.04. – пролећни - Ускршњи распуст 
 

 
 
Мај 2016.год. 
 
01.-02.05. - Првомајски празници 
 
09.-10.05. - одржан пробни завршни испит за ученике VIII разреда  
                 - ученици су радили три теста српски, математика и комбиновани 
 
 
20.05. -  одржано наставничко веће са дневним редом дан школе,бесплатни уџбеници и х.помоћ  
 
29.05. -  школа се укључила у хуманитарну акцију  
 
30.05. - крај школске године за ученике VIII разреда  
           - одржан родитељски састанак за ученике VIII разреда (активности око завршног испита и 
            уписа у средње школе и прослава мале матуре) 
 
 
Јун 2016год. 
01.06.2016.ДАН ШКОЛЕ 
 
01.06.Академија Дан школе 
03.06.-НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 



05.06.-наставничко веће 
11.06.-наставничко веће 
09.06. - крај школске године 
           - ученици од I до IV разреда вратили бесплатне уџбенике 
 
16.06. - за ученике VIII разреда почело полагање мале матуре – рађен тест из српског језика 
 
17.06. - ученици VIII разреда радили тест из математике 
 
18.06. -  последњег дана ученици VIII разреда радили комбиновани тест 
 
19.06. - одржана седница Одељенског већа за ученике од I до VII разреда   
20.06.-  одржано наставничко веће 
26.06. - објављени званични резултати завршног испита за ученике VIII разреда  
 
27-28.06. - попуњавање листе жеља за упис у средњу школу 
 
28.06. - подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од I до VII разреда 
 
30.06. - ученици VIII разреда могу да провере тачност попуњених листа жеља и пријаве неправилности 

ако их има  
 
 
Јул 2016.год. 
 
05.07.  -  објављени званични резултати по листама жеља о пријему у средње школе 
               већина ученика наше школе уписала је средњу школу по првој и другој жељи 

  два ученика чекају други уписни круг 
 

06.07. -  први уписни круг у средње школе  
 
10.07. -  други уписни круг у средње школе  

сви ученици уписали су средњу школу 
 
 
 
2016/17 година 

Септембар месец 
1.09.2016.полазак у школу 
10.09.2016  Школски одбор 
15.09.2016  Савет родитеља 
 
Октобар месец 
5-10 дечија недеља 
26.10.2016године-Наставничко веће 
 
Новембар месец 2016. 

 
  
01. 11. -       одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у       
                   12:30 часова 
 



04. 11. -     извршена хигијенска и здравствена контрола доставе ужине за ученике  
 
05. 11. -     одржана седница Наставничког већа  
 
11.11. -      Државни празник – Дан примирја у Првом светском рату  
 
20-27.11.  – Договори-припреме за  приредбу око Нове године и Светог Саве  
 
Децембар месец 2016. 
 
25.12. -    одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у 12:30  
                часова 
                 
                 
25.12. -    одржано наставничко веће 
 
27.12. -   завршено прво полугодиште школске 2013/14.године поделом ђачких књижица 
               свим ученицима од I до VIII разреда 
                
јануар месец 2016 
 
20.01. -   почело друго полугодиште школске 2013/14.године 
20.01.-   одржано  наставничко веће 
 
27.01. -   Свечано обележена школска слава ``Свети Сава`` у матичној школи и издвојениом  
                одељењу  
 
Фебруар месец 2017.год. 
 
12-13.02. - одржани састанци актива у оквиру школе 
                   наставници наше школе у великом броју одазвали се промоцији уѕбеника издавачке куће 
                   
  
15.02. -     Дан државности Републике Србије                
 
Март 2017.год. 
 
01.03. -     одржана Општинска такмичења из математике и физике 
 
03.03. -    на Општинском такмичењу из математике ученици наше школе постигли  
                запажене резултате  

   одржана седница наставничког већа 
 
 
19.03. -   почео упис ђака првака 
 
 
22.03. -  на Општинском такмичењу из историје и географије ученици наше школе остварили запажене 

резултате  ученик А.Б. има пласман на окружно такмичење из историје 
 
24.03.-Одржано такмичење ТИО 
  



Април 2017.год. 
 
01.04. - почео упис деце у припремни предшколски програм и упис предшколаца у први разред 
02,04.-  одржано наставничко веће 
07.04.-  одржано наставничко веће 
 
12.04. - заинтересовани ученици VIII разреда присуствовали презентацијама средњих школа  
               
 

 
 
Мај 2017.год. 
 
01.-02.05. - Првомајски празници 
 
09.-10.05. - одржан пробни завршни испит за ученике VIII разреда  
                 - ученици су радили три теста српски, математика и комбиновани 
 
 
20.05. -  одржано наставничко веће са дневним редом дан школе,бесплатни уџбеници и х.помоћ  
 
29.05. -  школа се укључила у хуманитарну акцију  
 
30.05. - крај школске године за ученике VIII разреда  
           - одржан родитељски састанак за ученике VIII разреда (активности око завршног испита и 
            уписа у средње школе и прослава мале матуре) 
 
 
Јун 2017.год. 
01.06.2017.ДАН ШКОЛЕ 
 
01.06.Академија Дан школе 
03.06.-НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
05.06.-наставничко веће 
11.06.-наставничко веће 
09.06. - крај школске године 
           - ученици од I до IV разреда вратили бесплатне уџбенике 
 
16.06. - за ученике VIII разреда почело полагање мале матуре – рађен тест из српског језика 
 
17.06. - ученици VIII разреда радили тест из математике 
 
18.06. -  последњег дана ученици VIII разреда радили комбиновани тест 
 
19.06. - одржана седница Одељенског већа за ученике од I до VII разреда   
20.06.-  одржано наставничко веће 
26.06. - објављени званични резултати завршног испита за ученике VIII разреда  
 
27-28.06. - попуњавање листе жеља за упис у средњу школу 
 
28.06. - подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од I до VII разреда 
 



30.06. - ученици VIII разреда могу да провере тачност попуњених листа жеља и пријаве неправилности 
ако их има  

 
 
Јул 2017.год. 
 
05.07.  -  објављени званични резултати по листама жеља о пријему у средње школе 
               већина ученика наше школе уписала је средњу школу по првој и другој жељи 

  два ученика чекају други уписни круг 
 

06.07. -  први уписни круг у средње школе  
 
10.07. -  други уписни круг у средње школе  

сви ученици уписали су средњу школу 
 
 
2017/18 година 
Септембар месец 2017.године 
1.09.2017.полазак у школу 
Још увек трају радови на реновирању школе (кров и фасада) али то нам не смета 
12.09.2017.-Школски одбор-усвајање планске документације 
Октобар месец 
3-7 .11.Дечја недеља 

26.10.2017године-Наставничко веће 
 
Новембар месец 2017. 

 
  
01. 11. -       одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у       
                   12:30 часова 
 
 
11.11. -      Државни празник – Дан примирја у Првом светском рату  
 
 
15. 11. -     одржана седница Наставничког већа ,тромесечје 
 
20-27.11.  – Договори-припреме за  приредбу око Нове године и Светог Саве  
Децембар месец 2016. 
 
25.12. -    одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у 12:30  
                часова 
                 
                 
25.12. -    одржано наставничко веће 
 
27.12. -   завршено прво полугодиште школске 2013/14.године поделом ђачких књижица 
               свим ученицима од I до VIII разреда 
                
 
 
 



јануар месец 2018 
 
25.01.-   одржано  наставничко веће 
 
27.01. -   Свечано обележена школска слава ``Свети Сава`` у матичној школи и издвојениом  
                одељењу  
 
Фебруар месец 2018год. 
 
12-13.02. - одржани састанци актива у оквиру школе 
                   наставници наше школе у великом броју одазвали се промоцији уѕбеника издавачке куће 
     15.02. -     Дан државности Републике Србије                
              
 19.02.-друго полугодиште 
 
Март 2018.год. 
 
01.03. -     одржана Општинска такмичења из математике и физике 
 
03.03. -    на Општинском такмичењу из математике ученици наше школе постигли  
                запажене резултате  

   одржана седница наставничког већа 
 
 
19.03. -   почео упис ђака првака 
 
 
 
  
Април 2018год. 
 
01.04. - почео упис деце у припремни предшколски програм и упис предшколаца у први разред 
02,04.-  одржано наставничко веће 
07.04.-  одржано наставничко веће 
 
12.04. - заинтересовани ученици VIII разреда присуствовали презентацијама средњих школа  
              

 
 
Мај 2018.год. 
 
01.-02.05. - Првомајски празници 
 
09.-10.05. - одржан пробни завршни испит за ученике VIII разреда  
                 - ученици су радили три теста српски, математика и комбиновани 
 
 
20.05. -  одржано наставничко веће са дневним редом дан школе,бесплатни уџбеници и х.помоћ  
 
29.05. -  школа се укључила у хуманитарну акцију  
 
30.05. - крај школске године за ученике VIII разреда  



           - одржан родитељски састанак за ученике VIII разреда (активности око завршног испита и 
            уписа у средње школе и прослава мале матуре) 
 
 
Јун 2018год. 
01.06.2018.ДАН ШКОЛЕ 
 
01.06.Академија Дан школе 
03.06.-НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
05.06.-наставничко веће 
11.06.-наставничко веће 
09.06. - крај школске године 
           - ученици од I до IV разреда вратили бесплатне уџбенике 
 
17.06. - за ученике VIII разреда почело полагање мале матуре – рађен тест из српског језика 
 
18.06. - ученици VIII разреда радили тест из математике 
 
19.06. -  последњег дана ученици VIII разреда радили комбиновани тест 
 
2206. - одржана седница Одељенског већа за ученике од I до VII разреда   
23.06.-  одржано наставничко веће 
26.06. - објављени званични резултати завршног испита за ученике VIII разреда  
 
27-28.06. - попуњавање листе жеља за упис у средњу школу 
 
28.06. - подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од I до VII разреда 
 
30.06. - ученици VIII разреда могу да провере тачност попуњених листа жеља и пријаве неправилности 

ако их има  
 
 
Јул 2018.год. 
 
05.07.  -  објављени званични резултати по листама жеља о пријему у средње школе 
               већина ученика наше школе уписала је средњу школу по првој и другој жељи 

  два ученика чекају други уписни круг 
 

06.07. -  први уписни круг у средње школе  
 
10.07. -  други уписни круг у средње школе  

сви ученици уписали су средњу школу 
 
 
 
 
Септембар 2018год. 
 
01.09.  -       почетак нове школске године 
                    пријем првака 
                    подељени бесплатни уџбеници нижим разредима 
                    нови наставни кадар             



 
03.09. -       Град Неготин пожелео срећан полазак у школу ђацима првацима поклон пакетом,који 
                    је уручен сваком прваку. 
 
03.-05.09.  - одржани појединачни родитељски састанци  
       одржан заједнички родитељски ученика виших разреда 
      на родитељским састанцима изабрани нови чланови за Савет родитеља 
08.09. -        ученици  обавештени о висини осигурања и ужине за ову школску годину 
 
10.09.  -      одржана седница савета родитеља 
 
11.09.  -     одржана седница Школског одбора  
 
18.09. -    одржана седница савета родитеља  
 
25.09. -    ученици имали систематски преглед  
29.09.- одржана седница Школског Одбора 
 
Октобар 2018год. 
 
01.10.-           одржано наставничко веће)преглед успеха и дисциплине,похађање наставе,мере п. успеха. 
02.10.2013-Савет родитељаЧизвештаји,дечија недеља 
 
07-13. 10. -    обележена ``Дечија недеља `` учешћем ученика нижих разреда на маскенбалу и 
         продајној изложби на платоу испред Општине Неготин 
         у оквиру Дечије недеље реализована ``Трка за срећније детињство`` ученика свих  
                     разреда 
 
15.10. -          Педагошки колегијум –унапређење наставе 
          
 
15.-18.10. -    обављени систематски прегледи ученика III, V  и VII разреда  
 
25.10. -         одлазак заинтересованих наставника српског језика и библиотекара на Сајам књига  
         у Београд, превоз обезбедила градска управа. 
 
 
31. 10. -        одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда  
 
 
Новембар  2018.год. 
 
01. 11. -       одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у       
                   12:30 часова 
 
04. 11. -     извршена хигијенска и здравствена контрола доставе ужине за ученике  
 
05. 11. -     одржана седница Наставничког већа  
 
11.11. -      Државни празник – Дан примирја у Првом светском рату  
 
20-27.11.  – Договори-припреме за  приредбу око Нове године и Светог Саве  



 
 
Децембар 2018.год. 
 
25.12. -    одржана седница Одељенског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у 12:30  
                часова 
                 
                 
25.12. -    одржано наставничко веће 
 
27.12. -   завршено прво полугодиште школске 2013/14.године поделом ђачких књижица 
               свим ученицима од I до VIII разреда 
                
 
 
 
Јануар 2019год. 
 
 
27.01. -   Свечано обележена школска слава ``Свети Сава`` у матичној школи и издвојениом  
                одељењу  
 
 
 
 
Фебруар 2019год. 
 
 
12-13.02. - одржани састанци актива у оквиру школе 
                   наставници наше школе у великом броју одазвали се промоцији уѕбеника издавачке куће 
                   
  
17.02. -     Дан државности Републике Србије                
 
20.02. -    одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 12:20 часова 
     
27.02. -    Одржана седница Савета родитеља 
 
 
 
 
Март 2019.год. 
 
02.03. -     одржана Општинска такмичења из математике и физике 
 
03.03. -    на Општинском такмичењу из математике ученици наше школе постигли  
                запажене резултате  

   одржана седница наставничког већа 
 

 
 
23.3-окружно такмичење из немачког језика 



 
 
  
Април 2019.год. 
 
01.04. - почео упис деце у припремни предшколски програм и упис предшколаца у први разред 
18,04.-  одржано наставничко веће 
 
               
 

 
 
 


