ОШ“ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
БАБУШНИЦА

СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА
У оквиру реализације програма Дечије недеље 8.10.2013.г.
одржана је заједничка интерактивна седница Ученичких
парламената ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Гимназије „Вук
Караџић“ и Техничке школе из Бабушнице. Учешће у раду узело
је 28 паралментараца ( 12 из ОШ, 16 из СШ). На седници је др
Милена Момчиловић, педијатар Дома здравља у Бабушници
одржала предавање на тему: Репродуктивно здравље. Предавач је
нагласила да је стање репродуктивног здравља становништва од
пресудног значаја за остваривање родитељства, те да је додатна
едукација и информисаност ученика у овој области неопходна.
Седници су присуствовале педагог ипсихолог ОШ и психолог
СШ. Радом ове седнице подржана је идеја водиља целе Дечије
недеље.
психолог школе:
Нада Величков
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ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Ове године Дечија недеља посебну пажњу посвећује
доприносу стварања позитивне климе за рађање и пружање
подршке развоју модела одговорног родитељства.
Дечија недеља је прилика да се јавно говори о овом
проблему, да се анализира постојеће стање, да се подрже сва
настојања и актери у успостављању подстицајнинег друштвеноекономског оквира за подизање наталитета. То је прилика да се
на локалном нивоу подстакну и конкретне активности са овим
циљем.
Програм Дечије недеље достављен је председнику
општине са апелом да се у складу са Римском декларацијом
Градоначелници заштитиници деце допринесе садржају,
видљивости и ефектности Дечије недеље.
Према сачињеном програму у Дану отворених врата,
9.10.2013.г. дечија делегација посетила је председника општине
Бабушница и том приликом му уручила пригодан поклон – рад
ученика 4-2. Делегацију су чинили ученици из породица са више
деце (36 ученика 1-4. разреда) у пратњи својих учитеља, педагога
и помоћника директора.
Овај пријем традиционално има за циљ непосредан сусрет
деце и пријатеља деце. Пријему су присуствовала и деца ПУ
„Дечја радост“ из Бабушнице.

педагог школе:
Дубравка Митровић
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Сарадња са ОШ „Добринка Богдановић“ у Стрелцу

Поводом обележавања Дечије недеље, дана 11. 10. 2013.
године,
представници школе: школски педагог, школски
психолог, педагошки асистент и троје ученика посетили су ОШ
„Добринка Богдановић“ у Стрелцу. Пре реализовања посете
спроведена је акција хуманитарног карактера у којој је сакупљан
школски прибор и играчке за ученике из Стрелца.
У акцији су учествовали сви ученици 1-4. разреда матичне
школе, заједно са својим учитељицама, као и ученици из
издвојеног одељења у Доњем Крњину, са својим учитељем.
Допринос у акцији је био велики. Ученици су доносили
играчке, школски прибор, средства за хигијену и гардеробу. Све
је то уредно спаковано и приликом посете предато ученицима
школе у Стрелцу.
Циљ посете је био пружање помоћи и поклањање пажње на
релацији Деца-деци, прикупљање и давање помоћи вршњацима и
развијање сарадње са ОШ у Стрелцу.
Директор школе у Стрелцу Милан Станковић био је
изузетно задовољан досадашњом сарадњом са нашом школом и
приликом посете уручио је Захвалницу нашем колективу и
ученицима.

Педагошки асистент:
Валентина Јовић

