Традицију вреднпваоа рада наставника настављамп и пве щкплске гпдине. Критеријуме
вреднпваоа предлпжене пд стране директпра су разматрали и прихватили рукпвпдипци
струшних већа из пбласти предмета. На пснпву усвпјених критеријума струшна већа су
предлпжила за ппхвале:
Струшнп веће ушитеља:
Србијанку Мирчетић и Светлану Мићковић за пстварене резултате у пбласти такмишеоа
ушеника.
Љиљану Станојевић за кпнтинуирани рад на унапређиваоу наставнпг прпцеса.
Бојану Милановић за кплегијалнпст, рад на планираоу прпјектне наставе и увпђеоу прпјектне
наставе у неппсредан рад са ушеницима.
Славицу Милојевић за дппринпс усппстављаоу прпцеса инклузивнпг пбразпваоа.
Светлану Перишић за рад на усппстављаоу групе прпдуженпг бправка.
Струшнп веће наставника математике и инфпрматике ппхваљује:
Весну Недељковић, за пстваренп ппстигнуће на Заврщнпм испиту.
Дарка Аџића, за ппсвећен рад на развпју квалитета и унапређеоу наставе.
Струшнп веће наставника прирпдних наука ппхваљује:
Слађану Николић, за пстварене резултате на такмишеоима ушеника и за рад на унапређиваоу
наставе и прпмпцији науке.
Струшнп веће наставника друщтвених наука ппхваљује наставника Драгана Јовановића.
Струшнп веће наставника српскпг језика ппхваљује наставницу:
Ану Петровић за пстварене резултате у пбласти такмишеоа ушеника и рад на унапређиваоу
наставе.
Струшнп веће наставника технике и технплпгије и технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа
ппхваљује наставницу:
Виолету Миловановић за ппстигнуте резултате у пбласти такмишеоа ушеника.
Струшнп веће наставника страних језика ппхваљује:
Марину Срећковић за рад на унапређиваоу наставнпг прпцеса.
Директпрка у сарадои са Педагпщким кплегијумпм награђује наставнике:
За пстварен квалитет у пбласти квалитета настава и ушеое и за ппсвећен рад на унапређиваоу
наставе:
Марину Срећкпвић, Оливеру Лапшевић Срећкпвић, Јелену Обрадпвић, Саоу Иванпвић и
Љиљану Станпјевић.
За пстварене резултате на такмишеоима ушеника:
Србијанку Миршетић, Светлану Мићкпвић, Ану Петрпврић, Слађану Никплић и Виплету
Милпванпвић.

Директпрка щкпле награђује:
Гпрадну Радищевић за ппсвећен рад у пбласти педагпщкп-инструктивнпг увида и рад на
унапређиваоу наставнпг прпцеса.
Мирјану Милић за рад у пбласти прпмпвисаоа ненасилнпг ппнащаоа, здравих живптних
стилпва и правила ппнащаоа.
Дарка Ачића за ппсвећен рад на дигитализацији щкпле и ппсвећен рад у рукпвпђеоу ИО Малп
Кршмаре.
Зприцу Трифунпвић за рад на унапређиваоу наставе и ппсвећен рад у рукпвпђеоу ИО
Саранпвп.
Нелу Савић за ппсвећне рад у рукпвпђеоу ИО Ђурђевп и унапређеое рада у пвпм истуренпм
пдељеоу.
Сузану Димитријевић у пбласти културне делатнпсти щкпле – пплемеоиваое щкплскпг
прпстпра радпвима ушеника, прпмпвисаое ликпвнпг израза, ппдстицаое дешијих креативних
пптенцијала.
Ппсебне захвалнице пве щкплске гпдине пставарила су струшна већа наставника српскпг језика,
страних језика и математике за рад на унапређиваоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада.

У Раши, 27. 06. 2019. г

директпрка
Весна Вићентијевић с.р.

