
 

 

ОШ „Емилија ОСтојић“  

Пожега, Књаза Милоша 26 

Тел/fax: 031/3816-538 

e-mail: osemilijaostojic@gmail.com 

 
На основу члана 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања (Службени гласник РС бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015 – 
аутентично тумачење и 68/2015.) и члана 64. став 1. тачка 2. Статута ОШ 
„Емилија Остојић“ Пожега, Школски одбор је на својој редовној седници 
одржаној 15. септембра 2017. године усвојио: 
 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  
 У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 
            Директор школе                                          Председник школског одбора 

     _______________________                      ______________________ 
       Александар Весовић                          Љиљана Костић 
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1. УВОД 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“ ПОЖЕГА 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зграда Основне школе „Емилија Остојић“ смештена је у самом центру Пожеге и 

представља препознатљиво архитектонско обележје нашег града. Прва основна школа у 

нашем граду чији смо ми следбеници има традицију дугу 178 године. Зграда матичне 

школе у данашњој улици Књаза Милоша број 26 изграђена је 1911.године и до 1956. у њој 

ради нижа реална гимназија, а од 1.септембра 1956. године са радом наставља 

осмољетка која касније добија назив Основна школа.  

  Због повећања  броја ученика Школа се 1960. године дели на Прву и Другу 

основну школу да би 1963. решењем СО Пожега Прва основна школа добила назив 

Основна школа „Емилија Остојић“ по скојевки рођеној у овом крају. Године 1965. 

припојене су јој основне школе из Прилипца и Јелен Дола, а 1981. школе из Средње 

Добриње и Рогу. 

  Школа данас у свом саставу има, поред матичне школе, и три осморазредне 

школе у Прилипцу, Рогама и Средњој Добрињи као и четвороразредна одељења у 

Горобиљу, Пилатовићима, Лопашу, Лорету,  Доњој и  Горњој Добрињи.  

  На крају школске 2016/2017.године је 966 ученика у 54 одељења и 122 запослена 

радника oд којих је 89 наставно особље и 33 ваннаставно. 
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2. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ, ПРОСТОРНИ И КАДРОВСКИ 

УСЛОВИ РАДА 

2.1. Материјално технички и просторни услови – матична школа 

У матичној школи настава се изводила у 4 школска објекта: 1) централна школска 

зграда са 11 учионица од којих је једна мултимедијална (омогућава приступ различитим 

изворима знања, служи за културно-маркетиншку делатност школе, за припрему и 

организовање угледних часова и повремено за реализацију наставе информатике и 

рачунарства и других наставних предмета уз припрему савремених наставних средстава) 

и једна специјализована за наставу информатике и рачунарства, 2) реконструисани 

објекат у дворишту са 6 учионица од којих су 3 на спрату специјализоване за наставу 

биологије, физике и хемије, 3) дворишна школска зграда у којој су смештене 1 учионица и 

радионица за наставу техничког и информатичког образовања са помоћним просторијама  

и 4) фискултурна сала са пратећим просторијама и просторија за продужени боравак.  

Настава физичког васпитања изводила се у великој фискултурној сали димензија 

20x12м са справарницом величине 35м2, са две свлачионице опремљене туш-кабинама, 

лавабоима и тоалетима. За наставу физичког васпитања школа је користила и градску 

спортску халу за чију је градњу уступљен отворени спортски полигон наше школе и то до 

17 сати током парних месеци када су млађи разреди у поподневној смени односно до 

17.30 током непарних месеци када наставу у поподневној смени имају ученици старијих 

разреда. У малој фискултурној сали димензија 11x8м био је смештен продужени боравак 

за ученике I и II разреда. 

На спрату зграде фискултурне сале смештена је  и стоматолошка ординација 

Медицинског центра Пожега која у току школске 2016/2017. године није радила. 

Школска библиотека смештена је у адаптиран простор у централној школској 

згради.  

               НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА У M2 

Учионица опште намене  13 720 

Мултимедијална учионица 1 100 

Специјализована учионица  5 226 

Библиотека  1 18 

Фискултурна сала  1 275 

Продужени боравак 1 88 

Наставничка канцеларија 2 45 

Остали канцеларијски простор 8 131 

Стоматолошка ординација 1 16 
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2.2. Материјално технички и просторни услови – подручна одељења 

ПОДРУЧНО 

ОДЕЉЕЊЕ 
БРОЈ УЧИОНИЦА 

 

ФИСКУЛТУРНА САЛА И 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 

БИБЛИОТЕКА ОСТАЛО 

 

 

ПРИЛИПАЦ 

8 (6 учионицa опште 

намене, у 1 смештено 3 

рачунара за наставу 

информатике, jeдну  

користи предшколска 

група) 

1 (димензије 21x9м опремљена 

струњачама карикама, козлићем 

и ниском гредом; спортски 

полигон 65x35м са тереном за 

одбојку, кошарку са 1 кошем и за 

фудбал са 2 гола) 

 

1  са књижним 

фондом од око 

500 наслова 

 

Сала за јавне 

наступе, 

зборница 

 

СРЕДЊА 

ДОБРИЊА 

(2 објекта) 

8 учионица опште 

намене од којих се 6 

користи за наставу и у 

једној је смештено 5 

рачунара, 1 за 

предшколце и 1 се не 

користи 

 

1 спортски полигон величине 

30x20м са тереном за кошарку са 

2 коша и тереном за фудбал и 

рукомет са 2 гола који има 

држаче за мрежу за одбојку 

 

1 са  фондом од 

око 500 наслова  

 

 

Ђачка 

кухиња, 

зборница 

 

 

Р О Г Е 

6 учионица опште 

намене од којих је у 1 

смештен књижни фонд 

за потребе ученика и 

наставника; у једној 

смештена 2 рачунара 

1 фискултурна сала величине 

17x9м са 1 кошем, 2 струњаче и 1 

козличем која се користи и као 

просторија за културне 

активности школе и села;  

1 спортски полигон димензија 

50x30м са 2 гола и 2 коша 

   

 

Зборница 

 

ГОРОБИЉЕ 

5 учионица опште 

намене од којих се 2 

користе за наставу и 1 

за предшколску групу 

1 спортски терен димензија 

30x15м са 2 велика и 2 мала гола 

и 1 кошем и двориште са 

љуљашком и клацкалицом 

  

Зборница 

 

ПИЛАТОВИЋИ 

2 учионице опште 

намене 

Асфалтирано школско двориште 

користи се као спортски полигон 

са 1 кошем 

  

Зборница 

ЛОПАШ 
2 учионице опште 

намене 

Као спортски терен користи се 

пространо школско двориште 
 

Зборница 

ЛОРЕТ 

2 учионице опште 

намене од којих се 

користи једна 

Као спортски терен користи се  

школско двориште 
 

Зборница 

ГОРЊА 

ДОБРИЊА 

3 учионице опште 

намене од којих се 1 

користи за 

предшколску групи 

Као спортски терен користи се 

пространо школско двориште 

 
Зборница 

Простор са 

етно-збирком 

ДОЊА 

ДОБРИЊА 

2 учионице опште 

намене од којих се 

користи једна 

Као спортски терен користи се 

травнати полигон иза школе са 1 

кошем 

  

Зборница   
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2.3. Опремљеност школе 

 

2.3.1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на 

важеће нормативе 

 

У односу на захтеве прописане нормативима простора, опреме и наставних 

средстава школа је опремљена у следећим процентима: 

Предмет Опремљеност у % 

Српски језик 50 

Страни језик 
50 

 

Ликовна култура  25 

Музичка култура 40 

Историја 30 

Географија 30 

Физика 60 

Математика 70 

Биологија 70 

Хемија 50 

Техничко и информатичко образовање 55 

Физичко васпитање 80 

Информатика и рачунарство 85 

Разредна настава (збирно) 50 

 

 

2.3.2. Службени ауто 

 

Школа поседује службени ауто који користи у службене сврхе: 

 

Врста возила Марка возила Регистарски број Год.производње 

Путнички 
аутомобил 

Југо 55 PŽ 008 NZ 1996 
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2.4.  Унапређивање материјално – техничких услова рада 

 

Место Начин реализације Носиоци Време 

ПО Лопаш 
Презиђивање 
димњака 

Помоћник директора Новембар 2016. 

Матична школа 

Уградња клима 

уређаја у две 

учионице 

Директор школе Март 2017. 

Матична школа 

Постављање 

пројектног платна и 

видео пројектора 

Помоћник директора 

школе 
током године 

Матична школа 
Постављање 
рачунара у свим 
учионицама 

Помоћник директора током године 

Матична школа 
Повезивање свих 
учионица на ADSL 
мрежу  

Помоћник директора током године 

ПО Роге 

 

Реконструкција пода 

у једној учионици 

Директор школе и 

помоћник 
Јун 2017. 

Матична школа и 

подручна одељења 

Кречење учионица, 

кухиње, канцеларија, 

фискултурних сала и 

кабинета 

Директор школе и 

помоћник 
Јун - август 2017. 

ПО Средња 
Добриња 

Поправка дела крова 
на објекту за ученике 
млађих разреда 

Директор школе и 
помоћник 

Август 2017. 

Матична школа 

Започета 
реконструкција 
школске зграде 
(изолација, замена 
дела крова, замена 
столарије на делу 
зграде, замена 
подова у ходницима и 
одређеном броју 
учионица...) 

Директор школе и 
помоћник 

Јул 2017. 
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У току школске 2016/2017. школа је набавила: 

Назив наставног средства /опреме Количина 

Рачунар 9  

Монитор 14 

Пројектор 5 

Ројтер одскочна даска 1 

Рипстол са оковом 1 

Модели геометријских тела 1 комплет 

Конопци за пењање 2 

Стаклена цев са ваздушним мехуром 1 

Помично мерило 1 

Микрометарски завртањ 5 

Модел спојених судова 1 

Паскалов балон стаклени 1 

Амперметар 1 

Волтметар 1 

Модел полуге 1 

Уређај за демонстрацију промене притиска 

са дубином 

1 

Модел хидрауличне пресе 1 

Звучна виљушка 1 

Дигитална вага за хемију 1 

Периодни систем елемената 2 

Струњача 200x100x50cm 1 

Лопте (одбојка, фудбал, рукомет, кошарка) 30 



                                        Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2016/2017. 

7 
 

7 

Копље (дечје 400 грама) 1 

Диск гумени 500 грама 1 

Географска карта 4 

Троугао за зелену таблу 4 

Лењир за зелену таблу 4 

Шестар за зелену таблу 4 

Комплет слова за словарицу 2 

 

 

2.5. Кадровски услови рада  

НАСТАВНИ КАДАР 

 

Име и презиме 

наставника 

Врста 

стручне 

спреме 

Предмет који 

предаје 

Године 

радног 

стажа 

 

Лиценца 

% 

ангаж. у 

школи у 

настави 

% ангаж.  

у другој 

школи 

Ивана  
Бабић 

Професор 

српског језика 
Српски jезик 10 ДА 

100 + 11 
прек.норме 

 

Марина Петровић 

Професор 

српског језика 
Српски jезик 14 ДА 94 

 

Соња Стоковић 

Професор 

српског језика 
Српски језик 15 ДА 100  

 

Љиљана 
Јовановић 

Професор 

српског језика 
Српски језик 10 ДА 94 

 

Оливера 
Ђурашевић 

Професор 

разр.наставе 
Српски језик 12 ДА 94 

 

Ивана Бошковић 

Дипл.филолог 

опште лингв. 
Српски језик 7 НЕ 94 

 

Жељка Ристовић 

Професор 

српског језика 
Српски језик 4 НЕ 94 

 

Александра 
Весовић 

Професор 

математике 
Математика 16 ДА 

100 + 30 
прек.норме 
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Анђелка 
Миловановић 

Мастер 

математичар 
Математика 2 НЕ 

100 + 11 
прек.норме 

 

Градимир 
Грујичић 

Мастер 

математичар -

Професор 

математике  

Математика 0 НЕ 
100 + 30 
прек.норме 

 

Данијела 
Перишић 

Дипломирани 

математичар 
Математика 3 НЕ 89 

 

Данијела 
Проловић 

Професор 

разр.наставе 
Математика  7 НЕ 89 

 

Срђан 
Милованчевић 

Професор 

разр.наставе 
Математика 12 НЕ 89 

 

Драгица 
Дидановић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик/ГВ 
24 ДА 

100 + 2 
прек.норме 

 

Д.ПрокопијевићКандић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик/ГВ 
15 ДА 

100 + 1 
прек.норме 

 

Ивана Нешовић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик 
13 ДА 97 

 

Раде Вучићевић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик 
13 ДА 104 

 

Сандра 
Карић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик 
11 ДА 99 

 

Бојана Милетић 

Професор 

пољск.језика 

Енглески 

језик/ГВ 
10 ДА 100 

 

Марија 
Стојиљковић 

Професор 

францус.језик 

Француски 

језик 
22 ДА 

100 + 11 
прек.норме 

 

Ивана 
Јовановић 

Професор 

шпанског језик 

Шпански језик 

3 НЕ 44 

22% 

Техн.шк 

33% 

Гимназиј 

Ивана 
Максимовић 

Дипломирани 

филолог 

Италијански 

језик 6 ДА 44 
56% у 

ОШ“П. 

Лековић“ 

Станица 
Вукашиновић 

Наставник 

руског језика 

Руски     језик 
25 ДА 100  

 

Марина Јанковић 

Професор 

шпанског јез 

Шпански језик 

6 ДА 44 

56%  у ОШ 

“П. 

Лековић“ 
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Зоран Звиздић 

Наставник 

ликов.културе 

Ликовна 

култура 
31 ДА 100 

 

Милица Ђорђевић 

Диоломирани 

фотограф 

Ликовна 

култура 
7 ДА 55 

 

Иван  
Тешић 

Дипломирани 

графичар 

Ликовна 

култура/ГВ 
6 НЕ 40 

 

Сања Терзић  
Јовановић 

Дипломирани 

муз.педагог 

Музичка 

култура 
7 ДА 75  

25% у ОШ 

“П. Лековић“ 

Ивона Даниловић 

Диоломирани 

мастер флаут 

Музичка 

култура 
1 НЕ 5 

65% у ОШ 

“П. Лековић“ 

Лепа Милић 

Професор 

разредне наст 

Музичка 

култура 
11 НЕ 100 

 

Радојица Вуковић 

Наставник 

истор/географ 

Ист/Геогр./ 

Свак.жив.у пр  
40 ДА 100  

Снежана 
Младеновић 

Професор 

географије 
Географија 20 ДА 100 

 

Бранко 
Костандиновић 

Магистар 

географије 
Географија  16 ДА 100 

 

Станија 
Јовановић 

Професор 

историје 
Историја 20 ДА 100 

 

Светлана Полић 

Професор 

историје 
Историја/ГВ 14 ДА 65 

35% у 

Биосци 

Мирјана 
Матеничарски 

Професор 

истор/геогр 

Историја/ 

Географија 18 ДА 50 
50% у 

ОШ“П. 

Лековић“  

Марина Павловић 

Дипломирани 

историчар Историја 10 ДА 30 
70% у 

ОШ“П. 

Лековић“ 

Гордана Николић 
Професор физике Физика 33 ДА 100  

Милена Маркићевић  

Дипломирани 

физичар Физика 3 НЕ 60 

40% у 

ОШ“П. 

Лековић“ 

Иван Смиљанић 

Дипломирани 

физичар 
Физика 11 НЕ 10 

 

Невена Благојевић 

Дипломирани 

физикохемичар Физика 6 НЕ 50 

30% у 

ОШ“П. 

Лековић“ 

Данијела Мићовић 

Дипломирани 

биолог 
Биологија  12 ДА 100 
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Предраг Маркићевић 

Професор 

биологије 
Биологија 6 ДА 100 

 

Јелица 
Миросавић 

Дипломирани 

биолог Биологија 13 ДА 40 
30% у 

Гимн+ 30% 

у Техн 

Данка     Бојић 

Професор 

биологије 

Биологија/ 

Чув.пр/Дом 
3 НЕ 65 

 

Зорица Боловић 

Професор 

хемије 
Хемија 7 ДА 100 

 

Татјана Крстић 
Страиновић 

Дипломирани 

хемичар 
Хемија 9 НЕ 50 

50% у 

Косјерићу 

Брано  
Рудић 

Професор 

техничког 

Техн. и инф. 

образовање 
24 ДА 100  

Мирјана 
Василијевић 

Професор 

техничког 

Техн. и инф. 

образовање 
20 ДА 100  

Маријана Марић 

Професор 

техн. и инф. 

Техн.и инф.обр. 

Информ и рач 
9 ДА 100 

 

Весна Перишић 

Професор 

техн. и инф. 

Техн.и инф.обр. 

Информ и рач. 

4 НЕ 100  
 

Душанка 
Ристовић 

Професор 

физичк.васпит 

Физич.васп/ 

Изаб.спорт 
37 ДА 100 

 

Момчило Гудурић 

Професор 

физичк.васпит 

Физич.васп/ 

Изаб.спорт 
34 ДА 100  

Александар 
Лакетић 

Професор 

физичк.васпит 

Физич.васп/ 

Изабр.спорт 10 ДА 40 
60%  у ОШ 

П. Лековић“ 

Милан Обреновић 

Наставник 

физич.васпит 

Физич.васп/ 

Изаб.спорт 
19 ДА 100  

Радојко Тошић 

Професор 

физичк.васпит 

Физич.васп/ 

Изаб.спорт 28 ДА 30 
70 % у ОШ 

“П. Лековић“ 

Милован 
Мићовић 

Професор 

физичк.васпит 

Физич.васп/ 

Изаб.спорт 
28 ДА 65 

 

Војислав Раковић 

Дипломирани 

теолог 

Верска 

настава 
1  100 

 

Дејан 
Војисављевић 

Теолог  
Верска 

настава 
4  65 

5%  у ОШ    

”П. Лековић“ 
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Момчило 
Мајсторовић 

Дипломирани 

теолог 
Верска 

настава 
5  45 

55% у ОШ  

“П. Лековић“  

Александар 
Каранац 

Дипломирани 

теолог 

Верска 

настава 4  10 

10% 

ОШ“ПЛ“ 

80% у 

Гимназ 

Бисенија 
Перуничић 

Дипломирани 

теолог 

Верска 

настава 
2  25 

75% у 

Пољоп.школ 

Драгица 
Штуловић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 15 ДА 100 

 

Весна 
Миловановић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 26 ДА 100 

 

Лела 
Тешић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 27 ДА 100 

 

Гордана 
Марковић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 29 ДА 100  

Биљана Јанковић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 33 ДА 100  

Славенка 
Митровић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 15 ДА 100 

 

Љиљана Костић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 33 ДА 100 

 

Јелена Цицовић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 14 ДА 100  

Наташа 
Радосављевић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 19 ДА 100 

 

Милена Станић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 34 ДА 100 

 

Мира Јордовић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 33 ДА 100 

 

Татјана Ракић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 33 ДА 100  

Светлана Илић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 26 ДА 100  

Милица Арсић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 27 ДА 100  
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Александар 
Павловић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ у 

продуж.боравку 29 ДА 100 
 

Бранка 
Веселиновић 

Професор 

разр.наставе 

Учитељ у 

продуж.боравку 
24 ДА 100 

 

Радиша 
Јовановић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 30 ДА 100 

 

Мирослав Радић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 27 ДА 100  

Наташа Пешић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 20 ДА 100 

 

Љиљана 
Крсмановић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 19 ДА 100 

 

Снежана 
Пантелић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 23 ДА 100 

 

Биљана 
Проловић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 27 ДА 100  

Маријана Гордић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 10 ДА 100 

 

Брана Даничић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 21 ДА 100 

 

Милош Петрић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 12 ДА 100 

 

Бранкица 
Ђоковић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 15 ДА 100 

 

Мирјана 
Јовановић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 22 ДА 100  
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ВАННАСТАВНИ КАДАР 

Име и 

презиме 

Врста стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

 

Лиценца 

% ангаж. 

у школи 

% ангаж.  у 

другој 

школи 

Александар 

Весовић 

Професор 

хемије 
 Директор 14 ДА 100 

 

Милутин 

Игњатовић 

Проф.техн и 

информ.образ 

Помоћник 

директора 
10 ДА 100 

 

Милован 

Мићовић 

Професор 

физичк.васпит 

Помоћник 

директора 
28 ДА 35 

 

Марина 

Петровић 

Професор 

српског језика 

Помоћник 

директора 
14 ДА 5 

 

Љиљана 

Јовановић 

Професор 

српског језика 

Помоћник 

директора 
10 ДА 5 

 

Милица 

Тошић Рудић 
Психолог 

Стручни 

сарадник 
26 ДА 100 

 

Мирјана 

Попадић 
Педагог 

Стручни 

сарадник 
17 ДА 100 

 

Марина 

Зечевић 

Дефектолог -

олигофренолог 

Стручни 

сарадник 
12 ДА 50 

50% у ОШ у 

Чајетини 

Љиљана 

Кузељевић 

Наставник 

српског језика 

Библитекар 

школе 
24 ДА 100 

 

Невенка 

Јеличић 

Дипломирани 

правник 

Секретар 

школе 
28 ДА 100 

 

Снежана 

Стаматовић 

Инжењер 

информатике 

Шеф 

рачуновод 
4  100 

 

Милина 

Радибратовић 

Виши 

физиотерапеут 
Благајник 2  100 

 

Рада 

Јевтовић 

Економски 

техничар 

Администр. 

радник 
26  50 

 

Бранко 

Симовић 

Машинбравар 

III степен 

Домар школе 
2  100 
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Бранимир 

Јеличић 

Матурант 

гимназије 

Домар школе 
1  100 

 

Милан 

Дрндаревић 

Инсталатер III 

степен 
Ложач 38  100 

 

Дејан 

Николић 
Ложач Ложач 7  100 

 

Видосава 

Ерић 

Основна школа Помоћни 

радник 
22  100 

 

Биљана 

Јаковљевић 

Пољоприв 

техничар 

Помоћни 

радник 
23  100 

 

Драгана 

Тришовић 

Основна школа Помоћни 

радник 
6  100 

 

Ранка    

Лучић 

Основна школа Помоћни 

радник 
21  100 

 

Нада 

Николић 

Основна школа Помоћни 

радник 
11  100 

 

Горица Јелић Основна школа Помоћни 

радник 
9  100 

 

Славенка 

Тодоровић 

Основна школа Помоћни 

радник 
21  100 

 

Рада 

Јевтовић 

Економски 

техничар 

Помоћни 

радник 
26  50 

 

Милкица 

Зечевић 

Основна школа Помоћни 

радник 
29  100 

 

Љиљана 

Ковачевић 

Кувар III степен 
Кувар 26  100 

 

Милина  

Пејић 

Комерцијал. 

Техничар 

Помоћни 

радник 
25  100 

 

Мирослав 

Матовић 

Основна школа Помоћни 

радник 
37  100 

 

Стана 

Матовић 

Конфекционар 

III степен 

Помоћни 

радник 
3  100 

 

Верица 

Стојчић 

Основна школа Помоћни 

радник 
5  100 

 

Драга Симовић Основна школа Помоћни 9  100  
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радник 

Снежана 

Вукашиновић 

Основна школа Помоћни 

радник 
10  100 

 

Првослав 

Петровић 

Основна школа Помоћни 

радник 
35  100 

 

Драгослава 

Мрђеновић 

Основна школа Помоћни 

радник 
30  100 

 

Ковиљка 

Павловић 

Текстилни 

техничар 

Помоћни 

радник 
27  100 

 

Мила 

Петровић 

Основна школа Помоћни 

радник 
24  100 

 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

 ОШ III IV V VI VII VII2 нестр 

Разредна настава     17 10   

Предметна настава     4.65 44.07 1 4.66 

Директор      1   

Помоћник директора      1.45   

Педагог/психолог/дефектолог      2.5   

Библиотекар     1    

Секретар      1   

Администативно особље   1.50  1    

Домар  1 1      

Кувар  1       

Ложач  2       

Помоћни радници 18.50        

У К У П Н О 18.50 4 2.5  23.65 60.02 1 4.66 

У К У П Н О 109.67  
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

3.1. Бројно стање ученика и одељења - матична школа и подручна одељења 

 

Школа/Разред Број ученика Број одељења 

Матична школа   

I                 72  (1 ИОП) 3 

II  112 4 

III                  79 (1 ИОП-а) 3 

IV  97 4 

V 107 4 

VI                102 (1 ИОП) 4 

VII                 119 (2 ИОП-а) 5 

VIII                   100  4 

У К У П Н О 788 31 

ПО Прилипац   

/II/III/IV 5 1 

V 8 1 

VI 10 1 

VII 8 1 

VIII 7 1 

У К У П Н О 38 5 

ПО Средња Добриња   

II 10  1 

III/IV  8  1 

V 13 1 
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VI 10 1 

VII 17 1 

VIII 9 1 

У К У П Н О 67 6 

ПО Роге   

I/II/ III/IV 9 1 

V 5 1 

VI 4 1 

VII 1 1 

VIII             6 (1 ИОП) 1 

У К У П Н О 25 5 

ПО Горња Добриња   I/IV 6 1 

ПО Доња Добриња    I/IV 5 1 

ПО Лорет                    III/ IV 2 1 

ПО Пилатовићи   

I/III//IV 9 1 

ПО Лопаш   

I/IV 12 1 

II/ III               7 (1 ИОП) 1 

ПО Горобиље   

II/ III/ IV 7 1 

У К У П Н О 966 54 
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У школској 2016/2017. у ОШ „Емилија Остојић“  настава се одвијала у 54 

одељења. У матичној школи настава је организована у једној смени за ученике 

млађих, а у другој за ученике старијих разреда. У септембру и свим непарним 

месецима до краја школске године пре подне је организована настава за ученике 

млађих а после подне за ученике старијих разреда.  

          Сва подручна одељења радила су у преподневној смени, с тим што се 

почетак наставе прилагођавао условима реда вожње саобраћајног предузећа чије 

услуге користи одређен број ученика и радника. 

          При изради распореда часова поштовали су се принципи добре 

организације рада засновани на педагошко-психолошким захтевима о 

рационалном распореду наставних предмета у току радног дана,  односно радне 

недеље. За већину наставника обезбеђено је у току недеље 1-2 часа паузе у 

распореду које се могу користити за  вођење школске евиденције, стручно 

усавршавање или сарадњу са родитељима или педагошко-психолошком службом. 

 

3.2. Календар значајних активности у школи у школској 2016/2017. години 

 

 ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ почело у четвртак 1.септембра 2016.године, а завршило се у 

петак  27.јануара 2017.године                              

 ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ из српског језика за ученике VI разреда – 14.септембар 

2016.године                                                                    

 СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА у I полугодишту: 15.септембар и 18.новембар 

2016.године                                                             

 ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ из српског језика за ученике VIII разреда – 15.септембар 

2016.године 

 ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ из математике за ученике VI разреда – 21.септембар 

2016.године                                                                                      

 ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ из математике за ученике VIII разреда – 22.септембар 

2016.године                                                                                              

 ПРВИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД  –  10.новембар 2016.године 

 НЕРАДНИ ДАН/ДРЖАВНИ ПРАЗНИК –  петак 11. новембар 2016. 

 ЗИМСКИ РАСПУСТ имао је два дела: први део почео је од среде 4.јануара 2017.  а 
завршио се у уторак 10.јануара у складу са дописом Министарства ; други део почео 
је у понедељак 30.јануара а завршио се у петак 10.фебруара 2017.године;  

 ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА  - понедељак  30.јануар 2017.године 

 ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ почело у понедељак 13.фебруара, а завршило се у уторак 
30.маја за ученике VIII разреда, односно у уторак 13.јуна 2017.године за ученике од I 
– VII разреда 

 ШКОЛСКА СЛАВА – Савиндан  радно обележена у петак 27. јануара 2017.године  

 НЕДЕЉЕ ШКОЛСКОГ СПОРТА- прва недеља у оквиру Дечије недеље и од 23 – 
27.јануара 2017.године у оквиру Светосавске недеље 

 НАСТАВНЕ СУБОТЕ -у млађим разредима 28.1.29.4.20.5. и у старијим 13.5. и 20.5. 

 СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У II ПОЛУГОДИШТУ – четвртак 2.март , среда 12. 
април и четвртак 8.јун, петак 23.јун и среда 12.јул 2017.године 
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 ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ- петак 7. април (тест из математике) и субота 8. април  
( тест из српског језика и комбиновани тест) 

 ТРЕЋИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД – 11.април 2017.године 

 ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ почео у четвртак 13.априла, а завршио се у понедељак  
17.априла  2017.године 

 НАСТАВА У ПРИРОДИ-од 16.3.-23.3. и од 27.3.-3.4.2017.године 

 ЕКСКУРЗИЈЕ за ученике I – VIII разреда – 9 -  25.мај 2017.године 

 ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА почиње у четвртак 1.јуна, а 
завршава се у среду 7.јуна 2017.године 

 ПОПРАВНИ ИСПИТИ ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА –  8. и 9.јун 2017.године 

 УРУЧЕЊЕ СВЕДОЧАНСТАВА ученицима VIII разреда – 12.јун 2017.године  

 ЗАВРШНИ ИСПИТ за ученике VIII разреда – 14. 15. и 16.јун 2017.године 

 ЛЕТЊИ РАСПУСТ за ученике почео у среду 14. јуна, а завршио се  у четвртак 31. 
августа 2017.године 

 ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА И СВЕДОЧАНСТАВА ученицима I-VII разреда - среда 
28.јун 2017. 

 ПРИПРЕМНА НАСТАВА за полагање поправних испита за ученике VI и VII разреда  
организована од 21 – 25.августа 2017.године 

 СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА –28.август 2017.године 

 ПОПРАВНИ ИСПИТИ  за ученике VI и VII разреда – 28 - 30.август 2017.године 
 

4. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

4.1. Извештаји стручних органа 

 

4.1.1. Извештај о раду Наставничког већа 

 

У току школске 2016/2017. године Наставничко веће радило је према утврђеном 

плану предвиђеним Годишњим планом рада школе, али је одржана и једна 

ванредна седница у јулу. На редовним седницама се говорило о стручним и 

најважнијим питањима школског рада. Детаљно се разговарало о резултатима 

рада ученика, проблемима и мерама за побољшање успеха. Решавани су 

актуелни проблеми, а све у интересу доброг и организованог рада школе. 
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Време  РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ/ДНЕВНИ РЕД 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1
5
. 

9
. 

2
0
1

6
. 

 Подношење Извештаја о раду школе за 
шк.2015/2016. годину и давање предлога 
Школском одбору за усвајање 

 Утврђивање плана ученичких екскурзија и 
наставе у природи  

 Разматрање и усвајање Годишњег плана 
рада за шк.2016/2017. годину и давање 
предлога Школском одбору за усвајање 

 Подела задужења за рад у активима, већима 
и тимовима  

 Усвајање распореда часова 

 Предлог и изјашњавање о новом члану 
Школског одбора из реда запослених 

 Текућа питања И
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1
8
. 

1
1
. 

2
0
1

6
. 

 Презентација података о успеху и 
дисциплини ученика на крају I 
класификационог периода 

 Разматрање остварености Школског 
програма у I класификационом периоду 

 Извештај о постигнућима ученика на 
завршном испиту за шк.2015/2016. годину 

 Презентација Приручника ,,Дигитално 
насиље-превенција и реаговање“ 

 Усвајање извештаја о самовредновању и 
акционог плана за област квалитета 
,,Подршка ученицима“ 

 Избор нове области квалитета и Тима за 
самовредновање 

 Текућа питања 
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2
. 

3
. 

2
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7
. 

 Анализа успеха и дисциплине у I полугодишту 

 Анализа остварености Годишњег програма 
рада у I полугодишту 

 Корелирање успеха наших ученика на 
полугодишту VIII разреда и полугодишту  I 
разреда средњих школа 

 Презентација садржаја семинара ,,Од 
самовредновања до екстерног вредновања“ 

 Презентација Правилника о оцењивању 

 Презентација резултата истраживања о 
ставовима ученика о утицају породице и 
школе на учење 

 Текућа питања (припрема за екстерно 
вредновање) 
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. 
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. 
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2
. 

4
. 
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7
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 Презентација података о успеху и 
дисциплини ученика на крају III тромесечја 

 Усвајање извештаја о самовредновању и 
акционог плана за област квалитета 
,,Школски програм и Годишњи план рада“ 

 Избор нове области квалитета и Тима за 
самовредновање 

 Анализа остварености акционог плана за 
област квалитета ,,Образовна постигнућа“ 

 Информација о уџбеницима за наредну 
школску годину 

 Усвајање извештаја са наставе у природи 

 Презентовање резултата анкетирања 
родитеља 

 Текућа питања (припрема за екстерно 
вредновање, запажања о прегледаној 
документацији) П

р
е
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н
т
а
ц

и
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, 
и
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е
, 
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8
. 

6
. 

2
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7
. 

 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на 
крају II полугодишта за ученике VIII разреда 

 Анализа остварености школског програма 

 Доношење одлуке о додели Вукових и 
посебних диплома 

 Проглашење Ученика генерације 

 Доношење одлуке о награђивању 
првопласираних ученика на општинским 
такмичењима и и учесника окружних и 
републичких такмичења 

 Изрицање похвала и дисциплинских мера 

 Разматрање извештаја са екскурзија 

 Формирање комисија за поправне испите за 
ученике VIII разреда 

 Текућа питања 
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. 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на 
крају II полугодишта за ученике од I до VII 
разреда 

 Анализа остварености Школског програма 

 Доношење одлуке о превођењу ученика II и III 
разреда 

 Презентација коплетних резултата 
такмичења 

 Изрицање похвала и дисциплинских мера 

 Текућа питања (упознавање са Извештајем 
Школске управе о резултатима екстерног 
вредновања рада школе) 
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1
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7
. 

2
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7
. 

Ванредна седница Наставничког већа 

 

 Усвајање иницијативе родитеља за 
формирање два одељења продуженог 
боравка за ученике I и II разреда 
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2
8
. 
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 Припреме за рад у предстојећој школској 
години 

 Формирање комисија за полагање поправних 
испита за ученике VI и VII разреда 

 Усвајање извештаја о самовредновању и 
акционог плана за област квалитета Ресурси 

 

 Текућа питања 
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2 9 2 8 . 9 2 2 . 8 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 6 . 

 Припремање за рад у предстојећој школској 
години 

 Фо2рмирање комисија за полагање 
поправних испита 

 Текућа питања 
 И н ф о р м и с а њ е

           А н а л и з а ,  и з в е ш т а в а њ е ,  п р е з е н т а ц и ј а
 

                  А н а л и з а ,  и з в е ш т а в а њ е ,  е в и д е н т и р а њ е
 

                                      Д и р е к т о р , Р у к о в о д и о ц и            Д и р е к т о р ,  р у к о в о д и о ц и  о д е љ е њ с к и х  в е ћ а ,  к о о р д и н а т о р  Т и м а  з а  с а м о в р е д н о в а њ е ,  н а с т а в н и ц и
 

                      д и р е к т о р а
 

                                    

 

 

 

4.1.2. Извештај о раду Одељењских већа 

 

4.1.2.1. Одељењско веће I разреда (руководилац Весна Миловановић) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.9. 2016. 

-Доношење плана рада  

Одељењског већа  1. разреда 

-Договор о организацији наставе 

и утврђивање изборних 

предмета 

 

-Договор и израда оперативног  

плана за септембар  и плана  

-Израда  и  усвајање 

плана рада Одељ. 

већа 

-Месечно 

планирање 

наст.садр. по 

предметима 

-Израда распореда 

часова 

 

 

 
Чланови 

Одељењског већа, 

педагог, психолог, 

управа школе 
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рада  стручног усавршавања 

 

-Организација  и   реализација          

допунске наставе 

 

 

--Планирање екскурзије ученика 

и школе у природи 

 

 

-Планирање облика сарадње  

породице и школе               

-Израда плана 

стручног 

усавршавања ; 

Планирање 

извођења угледних 

часова 

-Евидентирање 

ученика   којима  је 

потребна посебна 

помоћ и подршка 

-Израда плана 

реализације 

једнодневне 

екскуруије и школе у 

природи 

-Родитељски 

састанак  и   

индивидуални 

разговори са 

родитељима  

ученика 

15.9.2016. 

-Планирање и договор о 

обележавањуДечје недеље 

 

-Приказивање 
позоришних 
представа 
-Школска спортска 
олимпијада 

Стручно веће 

млађих разреда 

30.9.2016. 

 

-Израда оперативног плана за 

октобар              

 

 

-Месечно 

планирање 

наст.садр. по 

предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    већа 

3.10.2016. 

 

-Укључивање у обележавање 

Дечје недеље 

 

-Припреме за обележавање 

Сајма здраве  хране  

                               

 
-Организовање  
садржаја  за 
обележавање  Дечје  
недеље 
-Припремање 
садржаја за 
обележавање  Дана 
здраве хране 
-Организација  и 
реализација Сајма 
здраве хране 

 
 
 
 
 
 
Стручно веће 
млађих разреда 
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31.10.2016. 

 

-Израда оперативног плана за 

новембар             

 

 

-Месечно 

планирање 

наставних садржаја 

по предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског већа 

10.11.2016. 

 
-Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

класификационог периода     

- Предлог  мера  за побољшање 

успеха 

-Анализа  реализације школског 

плана  и  програма 

-Заказивање родитељског 

састанка 

 

-Евидентирање и 

презентовање    

оствареног успеха  и 

владања  ученика;  

-Мера  за  

побољшање успеха 

-Утврђивање   

односа планирано - 

остварено 

 

 

 

Чланови 

Одељењског већа, 

педагог, психолог, 

управа школе 

 

29.11.2016. 

 

-Израда оперативног плана за 

децембар         

    - Креативна радионица – 

Израда честитки за Нову годину 

и Божић и договор о 

организовању Новогодишњег 

вашара у школи 

 

 

-Месечно 

планирање 

наст.садр. по 

предметима 

- Организивање и 
припрема  за  рад и 
размена идеја 

 
 
Чланови  
Одељењског    већа 

6.1.2017. 

 

-Израда оперативног плана за 

јануар           

 

 

-Месечно 

планирање 

настaвних садражаја 

по предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    већа 
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24.1.2017. 

 

-Договор о сарадњи  са  

Градском  библиотеком 

 

-Учешће у пројекту 

Градске библиотеке 

''Библиопчелица'' 

-Организација и 

припрема ученика за 

такмичење 

 

 
-Чланови  
Одељењског    већа, 
 
-Градска библиотека 

30.1.2017. 

 
-Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта 

 

- Предлог  мера  за побољшање 

успеха 

 

- Анализа  реализације  

школског плана и  програма 

-Заказивање родитељског 
састанка 

 
-Евидентирање и 
презентовање    
оствареног успеха  и 
владања 
ученика;  

-  Мера  за 

побољшање успеха 

-Утврђивање   

односа планирано - 

остварено 

 

 
Чланови 

Одељењског 

већа,педагог, 

психолог,    управа 

школе 

 

30.1.2017. 

 

-Израда оперативног плана за 

фебруар            

 

 

-Месечно 

планирање 

наст.садр. по 

предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    већа 

27.2.2017. 
 
 

 

-Израда оперативног плана за 

март                  

 

 

-Месечно 

планирање 

наст.садр. по 

предметима 

 

 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    већа 
 

31.3.2017. 

 

-Израда оперативног плана за 

 

-Месечно 

 
 
Чланови  
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април          

 

планирање 

наст.садр. по 

предметима 

 

Одељењског већа 

10.4.2017. 

 
-Анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода          

- Предлог  мера  за побољшање 

успеха 

 

 -Извештај о реализацији 

наставе у природи                             

 

-Анализа  реализације школског 

плана  и  програма 

-Заказивање родитељског 

састанка 

 
-Евидентирање и 
презентовање   
оствареног успеха  и 
владања 
ученика;  

-  Мере  за  

побољшање успеха 

-Анализа Извештаја 

о реализацији 

наставе у природи 

--Утврђивање   

односа планирано - 

остварено 

 

 

 

 

 

Чланови 

Одељењског већа, 

педагог, психолог,   

управа школе 

 

 
 
29.4.2017. 

 

-Израда оперативног плана за 

мај       

 
 
 
 

 

-Месечно 

планирање 

наст.садр. по 

предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    већа 

29.5.2017. 

 

-Израда оперативног плана за 

јун      

 

 

-Месечно 

планирање 

наст.садр. по 

предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    већа 

 2.6.2017. 

 
-Договор  о  изборним  
предметима  за  ученике  2. 
разреда  у школској 
2017/2018.години 
 
 

 
-Организовање  
изјашњавања 
родитеља о 
изборним 
предметима за 
ученике 2.рзреда  

 
Чланови  
Одељењског    већа, 
управа школе 
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-Договор о избору уџбеника за 
2. разред 

-Избор уџбеника за 
2.р. 

 
14.6.2017. 

 
-Анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода          

                                 

-Анализа  реализације школског 

плана  и  програма 

 

-Заказивање родитељског 

састанка 

 
-Евидентирање и 
презентовање    
оствареног успеха  и 
владања 
ученика;  

-Утврђивање   

односа планирано - 

остварено 

 

 

 

 

 

Чланови 

Одељењског већа, 

педагог, психолог, 

управа школе 
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4.1.2.2. Одељењско веће II разреда (руководилац Биљана Јанковић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

 
 
- Доношење плана рада  
Одељењског већа  2. разреда 
 
- Договор о организацији наставе 
и утврђивање изборних предмета 
 
-Договор и израда оперативног  
плана за септембар 
 
- Организација  и   реализација          
допунске наставе 
 
- Планирање облика сарадње  
породице и школе               
 
-Израда оперативног плана за 
октобар    
 

 

 
-Израда  и  усвајање 
плана рада 
Одељењског  већа 
-Месечно планирање 
наставних садржаја по 
предметима 
-Израда распореда 
часова 
-Израда распореда 
допунске наставе 
 
-Родитељски састанак  
и   индивидуални 
разговори са 
родитељиmа  ученика 
-Месечно планирање 
наставних садржаја по 
предметима 
 
 
 

 

 

Чланови Одељењског 
већа,наставник 
енглеског језика, 
вероучитељ, 
психолог, педагог, 
управа школе 
 
 
Чланови  Одељењског    
већа 

ОКТОБАР 

 
-Припреме и учешће ученика у 
активностима организованим у 
оквиру Дечје недеље 
 
- Договор и израда плана  рада  
стручног усавршавања;   
 
-Припремеу активностима 
поводом обележавања Дана  
здраве хране 
 
-Израда оперативног плана за 
новембар             

 
-Организовање  
садржаја  за 
обележавање  Дечје  
недеље 
 
-Израда плана 
стручног 
усавршавања  
 
- Припремање 
садржаја за 
обележавање  Дана 
здраве хране  
 
-Месечно планирање 
наставних садржаја по 
предметима 
 

 

Чланови Одељењског 
већа,педагог, психолог,    
управа школе, 
 
Чланови  Одељењског    
већа 
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НОВЕМБАР 

 
-Анализа успеха и владања 
ученика на крају првог 
класификационог периода          
 
-Анализа  реализације школског 
плана  и  програма 
 
-Заказивање родитељског 
састанка 
 
 
-Израда оперативног плана за 
децембар         
 
 

Евидентирање и 
презентовање    
оствареног успеха  и 
владања  ученика;  
- Предлог  мера  за 
побољшање успеха 
-Утврђивање   односа 
планирано - остварено 
 
-Месечно планирање 
наставних садржаја по 
предметима 
 
-Организивање 
иприпрема  за  рад и 
размена идеја 
 

 
Чланови Одељењског 
већа,педагог, психолог,    
управа школе 
 
 
Чланови  Одељењског    
већа 

ДЕЦЕМБАР 

 
-Израда оперативног плана за 
јануар           
 

 
-Месечно планирање 
наставних садржаја  
по предметима 
 

 
Чланови  Одељењског    
већа 

ЈАНУАР 

 
 
- Договор са представницима 
Градске библиотеке  (дечје 
одељење) о учешћу ученика у 
пројекту ,,Библиобубамара  и 
 Библопчелица " 
 
 
 
- Анализа успеха и владања 
ученика на крају првог 
полугодишта 
-Анализа  реализације  школског 
плана и  програма 
 
-Заказивање родитељског 
састанка 
-Израда оперативног плана за 
фебруар            
 

 
- Давање  упутстава 
ученицима за учешће 
у пројекту Градске 
библиотеке 
,,Библиобубамара и 
Библиопчелица“ 
 
-Евидентирање и 
презентовање    
оствареног успеха  и 
владања 
- Предлог  мера  за 
побољшање успеха 
-Утврђивање   односа 
планирано – 
остварено 
 
-Месечно планирање  
наставних  садржаја 
по предметима 
 
 

 

Чланови  Одељењског    
већа, педагог, 
психолог, 
Градска библиотека 
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ФЕБРУАР 

 
  
Израда оперативног плана за 
март 
 
 
 

 
 
-Месечно планирање 
наставних садржаја по 
предметима 
 
 
 
 
 

 
 
Чланови  Одељењског 
већа 
 

МАРТ 

 
 
-Избор уџбеничких комплета за 
школску2016/2017. до 
2018/2019.год. 
 
-Израда оперативног плана за 
април 
           

 
Извршен је избор 
ученичких комплета за 
3. разред од ИК Klett, 
Нова школа, Едука 
  
Месечно планирање 
наставних садржаја по 
предметима 
 
 

 
 Чланови  Одељењског 
већа 
 

АПРИЛ 

 
-Анализа успеха и владања 
ученика на крају трећег  
класификационог периода          
 
-Анализа  реализације школског  
програма 
 
-Заказивање родитељског 
састанка 
 
- Израда оперативног плана за 
мај 
 
 
 
- Једнодневна екскурзија за 
ученике другог  разреда 
 
   
 
 

Евидентирање и 
презентовање    
оствареног успеха  и 
владања  ученика;  
- Предлог  мера  за 
побољшање успеха 
-Утврђивање   односа 
планирано – 
остварено 
 
 
Месечно планирање 
наставних садржаја по 
предметима 
 
Разматрање понуда  
ТА ,,Матовић“ Чачак о 
времену извођења и 
условима плаћања 
једнодневне 
екскурзије 
 
 
 

 
Чланови Одељењског 
већа,педагог, психолог,    
управа школе 
 
 
 

МАЈ 

 
-Израда оперативног плана за јун           
 

 
-Месечно планирање 
наставних садржаја  
по предметима 
 

 
Чланови  Одељењског    
већа 
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ЈУН 

 
- Анализа успеха и владања 
ученика на крају другог  
полугодишта 
 
 
 
-Анализа  реализације  школског 
плана и  програма 
-Анализа једнодневне екскурзије 
 
 
-Заказивање родитељског 
састанка 
-Утврђивање понуде изборних 
предмета 
-Израда оперативног плана за 
фебруар       
 
 
 
 
     
-Израда Школског програма за 3. 
разред  за школску 2017/2018.год. 
 

 
-Евидентирање и 
презентовање    
оствареног успеха  и 
владања ученика 
 
-Утврђивање   односа 
планирано – 
остварено 
 
-Састављен је 
извештај о 
једнодневној 
екскурзији 
 
 
 
-Утврђена листа 
изборних предмета за 
школску 2017/2018. 
 
а) Верска настава 
     Грађанско 
васпитање 
 
б) Од играчке до 
рачунара 
     Народна традиција 
     Чувари природе 
 

 
Чланови  Одељењског    
већа, педагог, 
психолог, 
управа школе 
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4.1.2.3. Одељењско веће III разреда (руководилац Јелена Цицовић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

 
-Доношење плана 
рада Одељењског  
већа трећег разреда 
за школску 2016/2017. 

 
- Урађен и усвојен план рада 
Одељењског већа 

 
Чланови 

Одељењског већа 
 

 
- Планирање 
наставних и 
ваннаставних 
активности 

- Урађен: 
  - годишњи план рада за  
трећи  разред; 
  - оријентациони распоред 
наставних јединица за 
обавезне и изборне предмете 
као и за ваннаставне 
активности 

 
Чланови 

Одељењског већа 
 

 
- Изборни предмети у 
трећем разреду 
 

Родитељи су се преко 
анкетних листића изјаснили 
да ученици  III1 и  III3 похађају 
верску наставу и грађанско 
васпитање,  а ученици  III2 

само грађанско васпитање. 
Такође ученици  III1 и  III2 за 
други изборни предмет 
одабрали чуваре природе, а 
ученици  III3 предмет од 
играчке до рачунара. 

 
Чланови 

Одељењског већа 
 

 
-Договор о 
усаглашавању 
критеријума 
оцењивања 
 
 
 
 
-Израда плана 
стручног 
усавршавања 
 
-Израда оперативног 
плана рада за 
октобар 

 
-На нивоу актива заједничка 
израда задатака за контролне 
вежбе ,писмене вежбе и 
писане задатке као и 
усаглашавање критеријума за 
оцењивање 
 
-Израђен план стручног 
усавршавања 
 
-Оперативни план израђен и 
достављен управи школе 
 

 
 
 
 
 

Чланови 
Одељењског већа 

    ОКТОБАР 
 

-Израда оперативног 
плана рада за 
новембар  
 

-Оперативни план израђен и 
достављен управи школе 
 

Чланови 
Одељењског већа 
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НОВЕМБАР 
 
 
 
 

 
- Анализа успеха и 
владања ученика 
-Мере за побољшање 
успеха 
-Унапређивање рада 
у одељењу 
- Анализа 
реализације школског 
плана и програма за 
први класификациони 
период школске 
2016/2017.године   
 

 
-Анализиран рад ученика и 
њихово владање  
-Донети предлози и мере за 
побољшање  успеха; 
-Размена искустава о раду са 
ученицима који имају 
потешкоће у учењу 
-Школски програм реализован 

у потпуности 

 
Чланови 

Одељењског већа 
 

ДЕЦЕМБАР 

 
-Израда оперативног 
плана рада за 
новембар  
 

 

 
Оперативни план израђен и 
достављен управи школе 
 

 

Чланови 

Одељењског већа 

ЈАНУАР 
 

-Анализа успеха и 
владања на крају   I 
полугодишта школске 
2016/2017.године   
 
-Анализа реализације 
Школског плана и 
програма за I 
полугодиште школске 
2016 / 2017.године 
-Договор о извођењу 
рекреативне наставе 
и једнодневногг 
излета 

- Анализиран рад ученика и 
њихово владање 
-Донети предлози и мере за 
побољшање  успеха 
-Размена искустава о раду са 
ученицима који имају 
потешкоће у учењу 
-Школски план и програм 
реализован  са мањком 
једног наставног дана 
-Договор 

 
 Чланови 

Одељењског већа 
 

ФЕБРУАР 
 
 

 

 

-Израда оперативног 

плана за март 

 

 

 

-Месечно планирање 

наставних садржаја по 

предметима 

 

 
Чланови  
Одељењског    
већа, педагог, 
психолог, управа 
школе 
 

МАРТ 
 

-Припрема    школског  

такмичењаиз 

математике 

''Мислиша'' 

 

-Израда оперативног 

плана за април          

 

-Организација такмичења 

 

 

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

 
 
Чланови  
Одељењског    
већа 
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АПРИЛ 
 

-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају трећег 

класификационог 

периода          

-Анализа  

реализације школског 

плана  и  програма 

 

 

 

- Договор о 

организовању 

ликовне изложбе 

 

-Израда оперативног 

плана за мај       

 

-Евидентирање и 
презентовање   оствареног 
успеха  и владања 
ученика;  

- Предлог  мера  

запобољшање успеха 

-Утврђивање   односа 

планирано - остварено 

- Организивање иприпрема  

за  рад и размена идеја 

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    
већа 

МАЈ 

 

-Израда оперативног 

плана за јун      

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

 

 
 

Чланови  
Одељењског    
већа 

 
ЈУН 

- Договор  о  
изборним  
предметима  за  
ученике  4. разреда  у 
школској 
2017/2018.години 
 
-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају другог  

полугодишта 

 

-Анализа  

реализације школског 

плана  и  програма 

 

-Заказивање 

родитељског састанка 

Организовање  изјашњавања 
родитеља о изборним 
предметима за ученике 
4.рaзреда 
 
 
 
-Евидентирање и 
презентовање    оствареног 
успеха  и владања 
ученика;  

 

 

-Утврђивање   односа 

планирано - остварено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа,педагог, 

психолог,    

управа школе 
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4.1.2.4. Одељењско већ IV разреда (руководилац Мира Јордовић) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.9. 2016. 

-Доношење плана рада  

Одељењског већа  4. разреда 

-Договор о организацији наставе и 

утврђивање изборних предмета 

 

-Договор и израда оперативног  

плана за септембар  и плана  рада  

стручног усавршавања 

 

-Организација  и   реализација          

допунске наставе 

 

 

-Планирање екскурзије ученика и 

школе у природи 

 

 

-Планирање облика сарадње  

породице и школе               

-Израда  и  усвајање 

плана рада Одељ. 

већа 

-Месечно планирање 

наст.садр. по 

предметима 

-Израда распореда 

часова 

-Израда плана 

стручног 

усавршавања ; 

Планирање извођења 

угледних часова 

-Евидентирање 

ученика   којима  је 

потребна посебна 

помоћ и подршка 

-Израда плана 

реализације 

екскурзије и наставе у 

природи 

-Родитељски састанак  

и индивидуални 

разговори са 

родитељима  ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Одељењског већа, 

педагог,психолог, управа 

школе 

 

15.9.2016. 

-Планирање и договор о 

обележавању Дечје недеље 

 

-Приказивање 
позоришних 
представа 
-Школска спортска 
олимпијада 

Стручно веће млађих 

разреда 

30.9.2016. 

 

-Израда оперативног плана за 

октобар              

 

 

-Месечно планирање 

наставних садржаја по 

предметима 

 

 

 

Чланови  Одељењског    већа 
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3.10.2016. 

 

-Укључивање у обележавање 

Дечје недеље 

 

 

-Припреме за обележавање Сајма 

здраве хране  

                               

 
 
-Организовање  
садржаја  за 
обележавање  Дечје  
недеље 
-Припремање 
садржаја за 
обележавање  Дана 
здраве хране 
-Организација  и 
реализација Сајма 
здраве хране 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће млађих 
разреда 

31.10.2016. 

 

-Израда оперативног плана за 

новембар             

 

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по 

предметима 

 

 

Чланови  Одељењског    већа 

10.11.2016. 

 
-Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

класификационог периода     

- Предлог мера за побољшање 

успеха 

-Анализа  реализације школског 

плана и програма 

-Заказивање родитељског састанка 

 

-Евидентирање и 

презентовање    

оствареног успеха  и 

владања  ученика;  

-Мера  за  

побољшање успеха 

-Утврђивање   односа 

планирано - 

остварено 

 

 

 

 

Чланови Одељењског већа, 

педагог, психолог,    управа 

школе 

 

29.11.2016. 

 

-Израда оперативног плана за 

децембар         

 - Креативна радионица – Израда 

честитки за Нову годину и Божић и 

договор о организовању 

Новогодишњег вашара у школи 

 

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по 

предметима 

- Организивање и 
припрема  за  рад и 
размена идеја 

 
 
Чланови  Одељењског    већа 

29.12.2017. 

 

-Израда оперативног плана за 

јануар           

 

 

-Месечно планирање 

наставних садржаја по 

предметима 

 

 
 
Чланови  Одељењског    већа 
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28.01.2017. 

 
-Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта 

 

- Предлог мера за побољшање 

успеха 

 

- Анализа реализације  

школског плана и програма 

-Заказивање родитељског 
састанка 

 
Евидентирање и 
презентовање    
оствареног успеха  
и владања 
ученика 

- Мере за 

побољшање успеха 

-Утврђивање   

односа планирано - 

остварено 

 

 

 

 

 

Чланови Одељењског 

већа, педагог, психолог,    

управа школе 

 

30.1.2017. 

 

-Израда оперативног плана за 

фебруар            

 

 

-Месечно 

планирање 

наставних садржаја 

по предметима 

 

 
 
Чланови  Одељењског    
већа 

27.2.2017. 
 

 

-Израда оперативног плана за 

март                  

 

-Месечно 

планирање 

наставних садржаја 

по предметима 

 

 

 

 
 
Чланови  Одељењског    
већа 
 

31.3.2017. 

 

-Израда оперативног плана за 

април          

 

 

-Месечно 

планирање 

наставних садраја 

по предметима 

 

 
 
Чланови  Одељењског    
већа 

10.4.2017. 

-Анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег 

класификационог периода          

- Предлог мера за побољшање 

 
-Евидентирање и 
презентовање   
оствареног успеха  
и владања 
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успеха 

 

 -Извештај о реализацији 

наставе у природи                             

 

-Анализа  реализације школског 

плана  и програма 

-Заказивање родитељског 

састанка 

ученика 

-  Мере за  

побољшање успеха 

-Анализа Извештаја 

о реализацији 

наставе у природи 

-Утврђивање   

односа планирано - 

остварено 

 

 

 

 

 

Чланови Одељењског 

већа, педагог, психолог,    

управа школе 

 

 
 
03.05..2017. 

 

-Израда оперативног плана за мај       

 
 
 
 

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по 

предметима 

 

 

 

Чланови Одељењског    већа 

29.5.2017. 

Израда оперативног плана за јун 

      

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по 

предметима 

 

 
 
Чланови  Одељењског    већа 

 2.6.2017. 

 
-Договор  о  изборним  предметима  
за  ученике  5. разреда  у школској 
2017/2018.години 
 
 
 

 
-Организовање  
изјашњавања 
родитеља о изборним 
предметима за 
ученике 5. разреда 

 
Чланови  Одељењског    
већа, управа школе 

 
13.06.2017. 

 
-Анализа успеха и владања 

ученика на крају другог 

полугодишта          

                                 

-Анализа  реализације школског 

плана  и  програма 

 

-Заказивање родитељског састанка 

 
-Евидентирање и 
презентовање    
оствареног успеха  и 
владања 
ученика;  

-Утврђивање   односа 

планирано - 

остварено 

 

 

 

 

 

Чланови Одељењског 

већа, педагог, психолог,    

управа школе 
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4.1.2.5. Одељењско веће V разреда (руководилац Марија Стојиљковић) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

с
е

п
те

м
б

а
р
 

Предлог и усвајање годишњег плана  

рада одељењског већа 

  Усвајање распореда израде писмених 

 и контролних задатака 

  

  

 

 Запажања предметних наставника и одељењског 

 старешине о понашању појединих  ученика у циљу  

заједничког деловања и  превентиве 

 

 

  
 

Гласање 

 

 

 

Договор 

 

 

Изношење 

мишљења 

и 

запажања 

 

 

 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа 
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н
о

в
е

м
б

а
р
 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог  периода 

 

Анализа реализације наставног плана и програма 

Запажања предметних наставника и одељењског  

 старешине о понашању појединих  ученика у циљу 

 заједничког деловања и  превентиве 

 

 Запажања предметних наставника и одељењског  

 старешине о понашању појединих  ученика у циљу 

 заједничког деловања и  превентиве 

 

Утврђивање термина за одржавање родитељског   

 Састанка 

 

 

  

 

 

 

  

 

  
 

 

Читање 

извештаја 

 

 

Увид у 

дневник 

 

Изношење 

мишљења 

и 

запажања 

 

 

Договор  

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа, 

психолог, 

педагог                                
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ја
н
у
а

р
 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају  првог  

полугодишта 

 

Анализа реализације наставног плана и 

 програма 

 

 

  

  Изрицање похвала и васпитних мера ученицима             

 

 

Запажања предметних наставника и одељењског  

 старешине о понашању појединих  ученика у циљу 

 заједничког деловања и  превентиве 

 

 Заказивање родитељског састанка 

 

 

  

  

  

  

 
 

Читање 

писменог 

извештаја 

 

Увид у 

дневник 

 

 

Усмене 

похвале 

 

 

Изношење 

мишљења 

и 

запажања 

 

Договор 

Чланови 

Одељењског 

већа,психолог, 

педагог                               
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М
а

р
т 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег класификационог  периода 

 

Реализација наставног плана и програма 

 

Запажања предметних наставника и одељењског  

 старешине о понашању појединих  ученика у циљу 

 заједничког деловања и  превентиве 

 

Мере за побољшање успеха 

 

Утврђивање термина за одржавање родитељског   

 састанка 

Читање 

извештаја 

 

Увид у 

дневник 

 

Изношење 

мишљења 

и запажања 

 

 

 

Договор  

Чланови 

Одељењског 

већа,психолог, 

педагог                               

Ј
у
н
 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог класификационог  периода 

 

Реализација наставног плана и програма 

 

Запажања предметних наставника и одељењског  

 старешине о понашању појединих  ученика у циљу 

 заједничког деловања и  превентиве 

 

Похвале, награде и васпитне мере 

 

Утврђивање термина за одржавање родитељског   

 састанка 

 

Резултати такмичења 

Читање 

извештаја 

 

Увид у 

дневник 

 

Изношење 

мишљења 

и запажања 

 

 

 

Договор  

 

Излиставање 

Чланови 

Одељењског 

већа,психолог, 

педагог                               
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4.1.2.6. Одељењско веће VI разреда (руководилац Станија Јовановић) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Септембар 
(15.9.2016) 

-Усвајање годишњег плана рада Одељењског 
већа  
-Усвајање распореда рада  допунске наставе, 
додатног рада и слободних активности 
-Усвајање распореда писмених и контролних 
задатака 

Гласање 

договор 

договор 

 

 
Чланови 
Одељењског већа  
 
Директор 
Педагог 
 психолог                            

 Новембар 
(10.11.2016) 

-Успех и дисциплина ученика на крају првог 
класификационог  периода 
-Реализација плана рада у првом 
класификационом периоду 
-Анализа рада слободних активности, 
допунске наставе и додатног рада 
-Мере за побољшање успеха 
-Утврђивање термина одржавања  

родитељских састанака 

Читање 
извештаја 
 
изношење  
мишљења и 
запажања 
разговор  

договор 

   

Чланови 

Одељењског већа  

Директор 
Педагог 
 психолог                              

   Јануар 
(28.1.2017) 

-Утврђивање успеха и дисциплине на крају 
првог полугодишта 
-Реализација наставног плана и програма 
-Похвале и васпитне мере 
-Утврђивање термина одржавања  
родитељских састанака 

 
Читање 
извештаја  
Размена 
информација 
Разговор 
договор 

 
Чланови 
Одељењског већа  
Директор 
Педагог 
 психолог             
 
 

Април 

(11.4.2017) 

-Успех и дисциплина на крају трећег 
класификационог периода  
-Реализација наставног плана и програма  
-Организовање једнодневне екскурзије 
-Утврђивање термина одржавања 
родитељских састанака 
-Мере за побољшање успеха 
 

Читање 
извештаја  
Размена 
информација 
Разговор 
договор 

 
Чланови 
Одељењског већа  
Директор 
Педагог 
 психолог             
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4.1.2.7. Одељењско веће VII разреда (руководилац Момчило Гудурић) 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

1
5
.9

.2
0
1

6
. 

Предлог и усвајање годишњег 
плана рада oдељењског већа 

Израда и гласање на 
седници Одељењског већа 

Руководилац и 
одељењско веће 

Распоред рада  допунске и 
додатне наставе и слободних 
активности 

Договор предметних 
наставника о расположивим 
терминима за извођење 
наведених активности 

Чланови 
одељењског 
већа који су 
задужени за 
допунску 
наставу, 
додатни рад и 
слободне 
активности  

Распоред писмених и контролних 
задатака 

Усаглашавање предметних 
наставника при чему се 
води рачуна да у току једне 
недеље буде само један 
писмени и један контролни 
или највише два контролна 
задатка 

Чланови 
одељењског 
већа који врше 
провере 
писменим путем 

Запажања предметних наставника 
и одељењских старешина о 
понашању појединих ученика у 
циљу заједничког деловања и 
превентиве 

Изношење запажања 
наставника и одељенских 
старешина о понашању и 
успеху појединих ученика 

 
Одељењско 
веће 
 
 

    
НОВЕМБАР 

Успех и дисциплина ученика на 
крају првог класификационог  

Извештавање о успеху и 
дискутовање о дисциплини 

 
Одељењско 

Јун 

(13.6.2017) 

-Резултати са одржаних такмичења 
-Реализација наставног плана и програма 
-Похвале, награде и казне 
-Утврђивање термина одржавања  
родитељских састанака 
-Организовање припремне наставе 

Читање 

извештаја 

одељењских 

старешина 

Размена 

мишљења 

Разговор  

Договор 

 

 
 

Чланови 
Одељењског већа  
Педагог 
 психолог             
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10.11.2016. периода ученика веће 

 
Рад секција и ученичких 
организација 

Изношење запажања 
наставника задужених за 
рад секција и ученичких 
организација 

 
Чланови 
Одељењског 
већа који су 
задузени за ове 
активности 

 
Реализација наставног плана и 
програма 

Провера у дневнику да ли 
се наставни план и програм 
реализују онако како је 
предвиђено 

 
Одељењске 
старешине 

 

Мере за побољшање успеха и 
владања 

Редовно похађање часова 
допунске наставе, сарадња 
са родитељима 

Одељењске 
старешине и 
предметни 
наставници 

 
  

Ј
А

Н
У

А
Р

 

2
8
.1

.2
0
1

7
. 

  

 

Утврђивање успеха и дисциплине 
на крају првог полугодишта 

Извештавање о 
постигнутом успеху ученика 
и разговор о дисциплини 

Одељењске 
веће 

 
Реализација наставног плана и 
програма 

Провера у дневнику да ли 
се наставни план и програм 
реализују онако како је 
предвиђено 

Одељењске 
старешине 

Похвале и казне ученика Усмене похвале за ученике 
који су постигли одличан 
успех, као и изрицање 
васпитних мера за ученике 
који се нису примерно 
понашали 

Одељењско 
веће 

Мере за побољшање успеха Изношење предлога као 
што су улагање више труда 
од стране ученика, већа 
активност на часу, редовно 
похађање часова допунске 
наставе, већа сарадња 
између родитеља и 
одељењских старешина 

Одељењско 
веће 

Заказивање родитељског 
састанка 

Заједнички договор о 
најприкладнијем термину за 
одржавање родитељског 
састанка 
 

Одељењске 
старешине 

А
П

Р
И

Л
 

1
1
.4

.2
0
1

7
. 

Успех и дисциплина ученика на 
крају трећег класификационог  
периода 

Приказ успеха и 
дисциплине и дискутовање  

Одељењске 
старешине, сви 
чланови већа 

 
Реализација наставног плана и 
програма 

Провера у дневнику да ли 
се наставни план и програм 
реализују онако како је 
предвидјено 

Одељењске 
старешине 

Резултати са школских такмичења Објављивање успеха који 
су наши ученици постигли 
на школским такмичењима 

Помоћник 
директора  
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Заказивање родитељског 
састанка 

Заједнички договор о 
најприкладнијем термину за 
одржавање родитељског 
састанка 

Одељењске 
старешине 

Мере за побољшање успеха Редовно похађање 
допунске наставе, 
континуирано учење, 
побољшање сарадње 
школе и породице 

Одељењске 
старешине и 
предметни 
наставници 

Ј
У

Н
 

1
3
.6

.2
0
1

7
. 

Утврђивање успеха и дисциплине 
на крају школске године 

Читање писменог извештаја 
о успеху и дискутовање о 
дисциплини ученика 

Одељењско 
веће 

 
Реализација наставног плана и 
програма 

Провера у дневнику да ли 
се наставни план и програм 
реализују онако како је 
предвиђено 

Одељењске 
старешине 

 
 
Похвале, награде и казне ученика 

Писмене похвале и награде 
за ученике који су постигли 
одличан успех, као и 
изрицање казни за ученике 
који се нису примерно 
понашали 

Одељењско 
веће 

Заказивање родитељског 
састанка 

Заједнички договор о 
најприкладнијем термину за 
одржавање родитељског 
састанка 

Одељењске 
старешине 

 

 

4.1.2.8. Одељењско веће VIII разреда (руководилац Соња Стоковић) 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар  Предлог и усвајање Годишњег плана 

одељењског већа 

Усвајање распореда писмених и 

контролних задатака 

Усвајање распореда одржавања 

допунске и  додатне наставе и 

слободних активности 

Запажања предметних наставника и 

одељењског старешине о понашању 

појединих  ученика са циљем 

заједничког деловања и  превентиве 

Гласање 

 

 

Договор 

 

Изношење 

мишљења и 

запажања 

наставника  

Чланови 

Одељењског већа 
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Новембар  Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају првог класификационог  

периода 

Анализа реализације наставног плана 

и програма 

Запажања одељењског старешине и 

предметних наставника о понашању 

појединих ученика са циљем 

заједничког деловања и превентиве 

Утврђивање термина за одржавање 

родитељског састанка 

 

Читање 

извештаја 

 

Увид у дневник 

 

Изношење 

мишљења и 

запажања 

наставника 

 

Договор 

Чланови 

Одељењског већа 

Јануар Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају  првог полугодишта 

Анализа реализације наставног плана 

и програма 

Изрицање похвала и васпитних мера 

Мере за побољшање успеха 

Запажања предметних наставника и 

одељењског старешине 

Заказивање родитељског састанака 

 

Читање писменог 

извештаја 

 

Увид у дневник 

Усмене похвале 

Давање предлога 

Изношење 

мишљења и 

запажања 

Договор 

Чланови 

Одељењског већа 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају трећег класификационог  

периода 

Анализа реализације наставног плана 

и програма 

Запажања предметних наставника и 

одељењског старешине 

Утврђивање термина за одржавање 

родитељског  састанка 

 

 

Читање писменог 

извештаја 

Увид у дневник 

 

Изношење 

мишљења и 

запажања 

Договор 

 

 

Чланови 

Одељењског већа 
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Мај Анализа успеха и дисциплине ученика 

на крају  школске године 

Анализа реализације наставног плана 

и програма 

Изрицање похвала и казни ученицима             

Договарање о активностима 

полагања завршног испита 

Заказивање родитељског  

састанка 

 

 

Писмени 

извештај 

Увид у дневнике 

Усмена похвала 

 

договор 

 

 

Чланови 

Одељењског већа 

 

 

4.1.3. Извештаји о раду стручних већа 

4.1.3.1. Стручно веће за област предмета: Српски језик и страни језик 

(председник стручног већа Ивана Нешовић) 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

9.9.2016. 

Састанак и 
конституисање 
Стручног већа, као и 
договор о 
обележавању 
Европског дана језика 

Разговор, размена 
идеја и доношење 
заједничких 
закључака 

Чланови Стручног 
већа за српски језик 
и стране језике 

30. 11. 2016. 

Упознавање чланова 
већа са закључцима са 
састанка Педагошког 
колегијума 

Разговор, дијалог и 
доношење 
заједничких 
закључака  

Чланови Стручног 
већа за српски језик 
и стране језике  

18.1.2016. 

Извештавање о 
донетим закључцима 
са седнице Педагошког 
колегијума  
Договор о 
обележавању 
Савиндана 

Разговор, дијалог и 
доношење 
заједничких 
закључака 

Чланови Стручног 
већа за српски језик 
и стране језике  

13.2.2017. 
Aнализа успеха у 
дисциплине и 
остварености програма 

Разговор, дијалог и 
доношење 
заједничких 

Чланови Стручног 
већа за српски језик 
и стране језике 
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4.1.3.2. Стручно веће за област предмета: ликовна култура и музичка култура 

 (председник стручног већа Зоран Звиздић ) 

 

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

септембар -донет програм рада 
обавезне наставе и 
изборних предмета 

 

-израђен план рада 
хора и лковне 
секције 

- наставници 
музичке и ликовне 
културе 

новембар -праћење успеха ученика, 
извођење часова редовне 
наставе и слободних 
активности 

-праћење и извештај 
о току извођења 
редовне наставе и 
слободних 
активности 

- наставници 
музичке и ликовне 
културе 

децембар -прикупљање радова за 
школски лист 

-одабир 
најуспешнијих 
радова на часовима 
редовне наставе 

- наставници 
ликовне културе 

јануар -изведен музичко сценски програм 
на обележавању школсkе славе – 

-припрема хора и 
извођење програма 

-наставници музичке 
културе 

у 1. полугодишту 
Припрема ученика за 
такмичење 

закључака 

23.3.2017. 

Анализа резултата 
одржаних такмичења 
Припреме за Књижевну 
олимпијаду 
Извештај са седнице 
Педагошког колегијума 

Разговор, дијалог и 
доношење 
заједничких 
закључака 

Чланови Стручног 
већа за српски језик 
и стране језике 

10.4.2017. 
Финалне припреме за 
Екстерну евалуацију 

Разговор, дијалог и 
доношење заједничких 
закључака 

Чланови Стручног већа 
за српски језик и 
стране језике 

3.7.2017. 

Реализација плана и 
програма и успех ученика 
на крају школске године 
Евалуација примене 
стандарда 
Реализација припремне 
наставе 
Анализа рада Већа и 
израда извештаја 
Подела часова за 
наредну школску годину  

Разговор, дијалог и 
доношење заједничких 
закључака 
 
Разговор, дијалог и 
доношење заједничких 
закључака 

Чланови Стручног већа 
за српски језик и 
стране језике 
 
 
Чланови Стручног већа 
за српски језик и 
стране језике 
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дана Св. Саве 

-ликовни конкурс на тему „ Св. 
Сава у народним причама“ 

-постављена изложба Богдана 
Јовићевића 

-израда радова , 
прикупљање ,избор 
најбољих, постављање 
изложбе и подела 
награда 

- избор радова, 
припрема и поставка 

-наставници ликовне 
културе  

 

 

-наставник ликовне 

културе  З.Звиздић  

април -припрема за учешће на неком од 
расписаних конкурса 

-учешће на ликовном конкурсу „ 
Мој свет“, на тему портрет 

-учешће на ликовном конкрусу 
„Пејзаж у покрету“ 

-израда радова 

-награђени ученици: 

Богдан Јовићевић VIII1 
.награда 

Маријана Миловановић 
V разред, 1. награда 

- наставници ликовне 
културе и 
заинтересовани ученици 

јун -расподела часова за наредну 
школску 2017/18. годину 

договор -предметни музичке и 
ликовне културе 

 

 

4.1.3.3. Стручно веће за област предмета: историја и географија 

(председник стручног већа Снежана Младеновић ) 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

15.9.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доношење плана 

рада већа 

Доношење плана 

рада обавезне 

наставе,изборног 

предмета,допунске 

наставе и додатног 

рада 

Израда плана 

стручног 

усавршавања 

Израда плана и 

распореда писмених 

провера знања 

Планирање вођења 

План рада већа је завршен и 

усвојен на овом састанку 

 План допунске наставе и 

додатног рада је урађен уз 

могуће корекције у наредном 

периоду због распореда часова 

и других наставних предмета 

 

Усаглашени су термини 

извођења угледних часова из 

географије и историје као и 

остале активности из области 

стручног усавршавања 

Договорен је и завршен план 

израде контролних задатака уз 

 

 

 

Председник  и  

чланови стручног 

већа 
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26.9.2016. 

педагошке 

документације 

Учешће у планирању 

екскурзија и наставе 

у природи 

Посматрање и 

вредновање 

школског часа-

хоризонтална 

евалуација 

могуће корекције због плана 

осталих наставних предмета 

План екскурзија и наставе у 

природи је договорен уз  измене 

релације у петом разреду  

Договор о реализацији угледних 

часова 

  

18.11.2016. 

Анализа успеха у 

првом тромесечју 

Реализација 

допунске наставе 

Договор о набавци 

наставних средстава 

и израда 

једноставнијих 

наставних средстава 

Месечно планирање 

Посета Сајму књига 

Израда наставних 

средстава 

 

Анализирали смо успех на 

основу досадашњих оцена 

ученика и констатовали смо да 

су се ученици петог разреда 

прилично добро снашли са 

новим градивом и да им је 

занимљиво на часовима.Код 

старијих ученика примећен је 

недостатак мотивације што се 

код неких ученика одразило и на 

оцене на тромесечју 

Допунска настава се реализује 

по потреби,највише у петом и  

шестом разреду 

 Оперативни планови се 

редовно израђују уз договор и 

размену искустава 

Сајам књига смо посетили 

25.10.2016. године,а уједно смо 

обишли Историјски музеј и 

поставку изложбе о животу и 

делу Михајла Пупина 

    

 

 

Председник и   

чланови стручних 

већа 

28.1.2017. Резултати допунске 

наставе 

Припрема за 

такмичење 

Месечно планирање 

 

 Ученици петог и шестог 

разреда највише похађају 

часове допунске наставе јер им 

је градиво геграфије и историје 

ново и има пуно нових појмова   

Презентација примера добре 

праксе у настави,размена 

идеја,дискусија 

 

 

Председник и 

чланови стручног 

већа 
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Размена задатака,тестова за 

такмичење 

Израда оперативних планова 

 

29.1.2017. Утврђивање успеха 

ученика и 

остварености плана 

и првом 

полугодишту 

Припрема ученика 

за такмичење 

Наставни план и програм у овом 

полугодишту је остварен,по 

један час недостаје у неким 

одељењима, али то је само због 

распореда и у другом 

полугодишту све ће се 

надокнадити 

Припреме ученика за такмичења 

се редовно одржавају 

 

  

Председник и  

чланови стручног 

већа 

21.2.2017. 

 

 

 

 

 

 

  

Набавка наставних  

средстава 

Договор око 

обележавања Дана 

планетен Земље 

Школско такмичење 

 

 

  

Размена информација и договор 

око потребних наставних 

средстава, списак са потребним 

картама смо проследили управи 

школе 

Предложили смо неколико идеја 

како да обележимо 22.април 

Дан планете Земље.У наредном 

периоду заједно са ученицима 

одлучићемо како на најбољи 

начин да обележимо овај дан. 

 

 

 

 

 

Председник и  

чланови стручног 

већа 

14.3.2017. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Општинско 

такмичење из 

географије и 

историје 

Анализа резултата 

са такмичења 

Припреме за 

такмичење 

Договор и припреме 

у вези учешћа у ШЕР 

пројекту и посете 

просветних 

саветника нашој 

Општинско такмичење из 

географије је одржано у нашој 

школи 12.3.2017. 

Ученици седмог разреда  Мина 

Ерић,Матеја Лаловић пласирали 

су   се на Окружно такмичење, 

ученици осмог разреда Танасије 

Младеновић, Лазар Јанковић, 

Анђела Љубичић и Богдан 

Подрашчић су се такође 

пласиралина Окружно 

такмичење које ће се одржати 

26.3.2017. у Ариљу. Из историје 

се пласирало седам ученика 

 

 

 

 

Председник и 

чланови стручног 

већа 
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школи 

 

Размена информација, 

сређивање документације 

 

 

 

 

 

19.4.2017.  Анализа резултата 

такмичења 

 

 

 

 

 

Утврђивање успеха 

ученика и 

остварености плана 

у трећем тромесечју 

 

Обележавање 

22.априла Дана 

планете Земље 

 

 

Припрема за 

предстојеће 

Екстерно 

вредновање наше 

школе-почетак маја 

 На Окружном такмичењу из 

географије 26.3.2017. наши 

ученици  Мина Ерић и Матеја 

Лаловић су се пласирали на 

Републичко такмичење које ће 

се одржати 7.5.2017. у 

Шапцу.Мина је освојила прво 

место на Окружном такмичењу  

са 94 бода. 

 

Наставни план је остварен, има 

по један час мањка из историје и 

географије. 

 

Планирано је да ученици 

погледају презентацију која се 

односи на заштиту наше 

планете и више паноа који ће 

бити изложени у холу школе. 

 

 

Размена информација 

Председник и 

чланови стручног 

већа 
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4.1.3.4. Стручно веће за област предмета: математика, физика, биологија, хемија, 

техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство  

(председник стручног већа Маријана Марић) 

 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Доношење плана рада већа 

Доношење плана рада обавезне 

наставе, изборних предмета, 

слободних активности, допунске 

наставе и додатног рада 

Доношење плана стручног 

усавршавања 

Израда плана и распореда контролних 

и писмених задатака 

Уједначавање критеријума оцењивања 

и корелација садржаја 

Доношење плана припремне наставе за 

завршни испит за ученике VIII разреда 

Месечно планирање 

Израда и усвајање 

плана рада већа, 

годишњих и 

оперативних планова, 

планова писмених 

задатака и контролних 

вежби уз избор питања 

и задатака 

Договор, размена, 

планирање облика 

стручног усавршавања, 

подела задужења 

 

Председник 

стручног већа и 

сви чланови 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Израда једноставнијих наставних 

средстава 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у првом тромесечју 

Анализа завршног испита 

Припрема ученика за такмичења 

Месечно планирање 

Израда плана о одржавању 

„Олимпијаде знања“ 

Израда шема, 

графикона,  дијаграма 

Извештавање, приказ, 

анализа, презентација 

Израда  планова 

Председник 

стручног већа и 

сви чланови 
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Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 
Евалуација примене стандарда 

Припрема ученика за такмичења 

Припреме за светосавске активности 

Израда плана о одржавању 

„Олимпијаде знања“ 

Договор, размена, 

планирање облика 

стручног усавршавања, 

подела задужења 

 

Сви чланови већа 
Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

 

Припрема ученика за такмичења 

Организација светосавских активности 

Организација такмичења 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у првом 

полугодишту 

Предлагање мера за побољшање 

успеха 

Анализа резултата завршног испита и 

доношење мера за унапређивање 

наставе  

Месечно планирање 

Израда плана о одржавању 

„Олимпијаде знања“ 

Увежбавање 

Реализација такмичења 

и других садржаја 

Израда планова 

Анализа, дискусија, 

предлог мера и 

усвајање 

Председник 

стручног већа, 

изабрани и 

задужени 

наставници, сви 

чланови  

М
А

Р
Т

 Припреме за екстерну еваулацију Договор 

 

Сви чланови већа 

А
П

Р
И

Л
 Припреме за одржавање Олимпијаде 

(„22.4. Дан планете Земље“) 

Договор 

 

Сви чланови већа 



                                        Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2016/2017. 

56 
 

56 

Ј
У

Н
 

Утврђивање успеха и остварености 

плана у другом полугодишту 

Евалуација примене стандарда 

Организовање припремне наставе 

Евалуација рада већа 

Планирање рада у наредној школској 

години 

Анализа, приказ 

података 

 

Припрема ученика за 

завршни и поправне 

испите 

 

Израда извештаја о 

раду  

 

Израда  годишњих 

планова и подела 

задужења, часова 

Сви чланови већа 

 

 

 

4.1.3.5. Стручно веће за област предмета: физичко васпитање 

(председник стручног већа Александар Лакетић) 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Доношење плана рада стручног 

већа, планова обавезне наставе, 

изабраног спорта и спортских 

секција 

Доношење плана стручног 

усавршавања 

Припрема и организација јесењег 

кроса 

Усвајање плана рада 

Израда свих врста планова 

Израда плана, договор о 

реализацији угледних 

часова 

Подела задужења за крос 

Чланови 

стручног 

већа 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Укључивање ученика у спортске 

секције                           

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у првом 

тромесечју                           

Месечно планирање 

Договор о раду секција, 

припреми ученика за 

акмичења у малом 

фудбалу и одбојци                          

Анализа постигнућа 

ученика Процена 

остварености плана 

 

Чланови 

стручног 

већа 
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Ј
А

Н
У

А
Р

-Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

     

Припрема екипа за такмичења 

 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у првом 

полугодишту 

 

Евалуација примене стандарда 

Информације са Педагошког 

колегијума 

Организација  недеље школског 

спорта 

Увид у одржана такмичења, 

пласмане екипа на 

окружним такмичењима               

Процена успешности 

ученика у гимнастици, 

договор о интезивнијем 

индивидуалном раду са 

појединим ученицима и 

критеријуму оцењивања 

истих                             

Процена остварености 

образовних стандарда                              

Договор о организацији 

подела задужења 

 

 

 

Чланови 

стручног 

већа 

 

А
П

Р
И

Л
 

   

А
П

Р
И

Л
 

Припрема екипа за такмичења 

Организација и учешће на 

такмичењима 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у трећем 

тромесечју 

Месечно планирање 

Договор о припреми екипа 

Анализа одржаних 

општинских такмичења у 

рукомету и кошарци за 

девојчице и дечаке                             

Договор  о подршци 

ученицима који су 

ослобођени наставе 

физичког васпитања 

Анализа понашања 

појединих ученика на 

часовима и договор о 

мерама и раду са тим 

ученицима                Израда 

месечних планова рада 

 

 

Чланови 

стручног 

већа 

 

Ј
У

Н
 

  

Ј
У

Н
 

Анализа пролећног кроса 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана на крају 

другог полугодишта     

Вредновање рада стручног већа   

Планирање и програмирање рада 

у наредној школског години 

Резултати постигнути на 

кросу,  увид у оцене 

ученика, процена 

остварености плана, даље 

интезивирање рада секција                           

Договор о дневном реду 

састанка за август 

 

Чланови 

стручног 

већа 
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4.1.3.6. Стручно веће наставника разредне наставе  

(председник стручног већа Милица Арсић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 СЕПТЕМБАР 

-  Свечани пријем 
првака 
-  Конституисање 
већа и подела 
задужења 
-  Спровођење 
изјашњавања за 
изборне предмете и 
формирање 
група(важи за први 
разред) 
-  Израда планова 
одељењских већа 
-  Доношење плана 
рада већа 
-  Израда планова 
писмених задатака и 
контролних вежби 
-  Доношење 
планова стручног 
усавршавања 
-  Израда 
оперативних 
планова рада 
- Договор о 
реализацији часова 
у вези са 
хоризонталном 
евалуацијом 
-  Договор о 
обележавању Дечје 
недеље у нашој 
школи 

-  Организован пригодан 
културно-забавни 
садржај за прваке и 
њихове родитеље 
-  Спроведено 
изјашњавање ученика 
првог разреда за 
изборне предмете и 
формиране групе. За 
ученике од II-IV разреда 
изјашњавање је 
спроведено у јуну 
2016.године 
-  Све остале 
активности су 
реализоване кроз 
договор ,избор 
садржаја, 
усаглашавање , 
 поделу задужења и 
израду планова 
 

 
 
Одељењско веће 
првог разреда, 
руководиоци 
одељењских већа и 
чланови стручног 
већа, ППС 

 
ОКТОБАР 

 
 

-  Евидентирање 
ученика којима је 
неопходна додатна 
подршка у раду 
-  Израда планова 
индивидуализације и 
индивидуалних 
образовних  планова 
-Договор о 
обележавању Дана 
здраве хране 16.10. 

-  Прилагођени су 
садржаји и методе рада 
, урађени планови уз 
договор и анализу рада 
-  Дечја недеља је 
обележена низом 
културних , 
хуманитарних и 
спортских активности  
3.10.-7. 10.2015.  
Дечју недељу 

 
 
 
Руководиоци 
одељењских већа и 
чланови стручног 
већа уз помоћ и 
подршку педагога и 
психолога 
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-  Обележавање 
Дечје недеље 
-  Извештавање са 
састанка Педагошког 
колегијума одржаног 
14.10. 2016.године 
-  Израда 
оперативних 
планова 
- Договор о 
организовању 
изложбе ученичких 
ликовних радова на 
тему ,,Сликарске 
минијатуре ''  

2016.године, ученици ће 
са својим учитељима 
посебно памтити по 
Малој олимпијади. 
- Дан здраве хране је 
традиционално 
обележен у школи кроз 
дружење и заједничку 
ужину ученика и 
учитеља 
- У холу школе је 
постављена изложба 
ученика млађих разреда 
,,Сликарске 
минијатуре''(28.10.2016.)    
-  Оперативни планови 
се израђују на нивоу 
актива 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководиоци 
одељењских већа и 
чланови стручног 
већа уз помоћ и 
подршку педагога и 
психолога 
                            

НОВЕМБАР- 
ДЕЦЕМБАР 

 

-  Анализа успеха и 
остварености плана 
у I тромесечју 
-  Евалуација 
примене стандарда 
- Договор о раду и 
припреми 
материјала за нашу 
прву књигу ,,Емина 
кратка прича’’ 
-  Припрема за 
школско такмичење 
из математике (III и    
IV разред ) 
- Договор о 
организовању 
Новогодишњег 
вашара и израда 
честитки и украса за 
Нову годину на 
нивоу већа  
- Разматрање 
понуда за извођење 
наставе у природи и 
екскурзија 
-Израда 
оперативних 
планова рада 
 
 

 
 
 
 
- Све планиране 
активности су 
реализоване кроз 
анализу ,  договор , 
презентације, вежбање  
- Чланови литерарне 
секције су сакупљали 
материјал за нашу прву 
књигу 
 
- Новогодишњи вашар 
је био продајног 
карактера на 
добровољно-
симболичној бази. Сав 
приход је усмерен у 
хуманитарне сврхе. 

 
 
 
 
Руководиоци 
одељењских већа и 
чланови стручног 
већа , учитељи I, 
II,III и IV разреда 
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     ЈАНУАР 

 

 

 

 

 

 

    

 

- Ревизија 

индивидуалних 

образовних 

планова       -

Обележавање 

Савиндана 

(постављање 

изложбе ученичких 

радова на тему 

,,Свети Сава кроз 

народне приче’’)                   

- Припрема 

ученика за 

такмичење из 

математике                      

- Организација 

школског 

такмичења из 

математике (19. 1. 

2017.) за ученике III 

и   IV разреда 

- Анализа успеха и 

остварености 

плана у I 

полугодишту               

-Израда 

оперативних 

планова рада 

                

 

 

 

-Планиране активности су 

реализоване кроз 

договор, анализе , 

едукативни 

рад,планирање, 

континуирано вежбање 

као и учешће у припреми 

културних и забавних 

садржаја и  презентације   

 

 

 

 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, 

II,IIIи IV 

разреда,задужени 

учитељи , ППС  

 

 

 

 

ФЕБРУАР –МАРТ 

 

 

 

 

-Припрема ученика 

за такмичења  

 

 

 

 

-Ученици су редовно 

припремани за такмичење 

из математике на 

часовима додатне 

наставе и слободних 

активности 

-9.3.2017. одржано 

такмичење ,,Мислиша“ за 

ученике II, III и IVразреда 

-Општинско такмичење из 

 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, 

II,IIIи IV 

разреда,задужени 

учитељи , ППС  
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ФЕБРУАР –МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација 

такмичења из 

математике 

 

 

-Анализа 

резултата 

такмичења 

 

 

 

 

-Договор о 

реализацији 

наставе у природи 

у Врњачкој Бањи и 

Сокобањи 

 

-Израда 

оперативних 

планова 

 

 

 

 

–Сат за планету 

Земљу 

 

 

 

математике организовано 

у нашој школи у пријатној 

атмосфери по све 

учеснике као и њихове 

учитеље 

-Анализом резултата 

такмичења установљено 

је да је такмичење 

протекло без 

проблема.Ученик Вељко 

Мићовић је остварио 

пласман на окружно 

такмичење, одржано 

25.3.2017.у ОШ,,Слободан 

Секулић“ у Ужицу. 

 

-Настава у природи за 

ученике I и два оде 

љења III разреда 

реализована од 

15.3.2017.-

22.3.2017.године . 

За ученике IV разреда 

реализована је од 

27.3.2017. – 

3.4.2017.године 

-Оперативни планови се 

израђују на нивоу актива и 

према распореду. 

 

 

 

Организована је изложба 

ученичких ликовних 

радова на тему ,,Сат за 

планету Земљу“ 

(25.3.2017. – градски трг ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, 

II,IIIи IV 

разреда,задужени 

учитељи , ППС  
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ФЕБРУАР –МАРТ 

 

 

 

 

 

 

  

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, 

II,IIIи IV 

разреда,задужени 

учитељи , ППС 

 

 

 

 

 

АПРИЛ–МАЈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха и 

остварености плана 

на крају трећег 

класификационог 

периода 

-Студијска посета 3Р 

школи ,,Бубањски 

хероји“ у Нишу 

 Припрема и 

реализација 

екскурзија  

 

Израда извештаја са 

екскурзија и наставе 

у природи 

-Припрема за 

екстерно 

вредновање школе 

 

-Избор уџбеника за 

наредну школску 

годину 

 

-Пријем 

предшколаца и 

организовање 

дружења поводом 

њихове посете 

  

 

- Све планиране активности 

су реализоване кроз 

анализу, договор , 

презентације 

-Реализована посета школи 

у Нишу 10.4.2017. 

 

-Реализоване су планиране 

једнодневне екскурзије  

 

Извештаји са наставе у 

природи урађени и предати 

управи школе 

 

 

-Уџбеници за наредну 

школску годину се 

,,наслеђују“ тако да немамо 

могућност избора 

 

 

–Ученици четвртог разреда 

су са својим учитељима 

организовали пријем 

предшколаца у нашу школу 

током једне наставне 

недеље  

 

 

 

 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, II,IIIи 

IV разреда,задужени 

учитељи , ППС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, II,III 

и IV 

разреда,задужени 

учитељи , ППС  
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ЈУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Промоција и 

драматизација прве 

књиге аутора 

ученика наше школе 

,,Емина кратка 

прича” 

 

 

-Припрема , 

тестирање  и учешће 

ученика на 

такмичењу 

,,Библиобубамара“ , 

,,Библиопчелица“                  

 

- Припрема и учешће 

на пролећном  кросу  

 

-Израда оперативних 

планова 

 

-Хуманитарна акција 

 

 

 

 

 

-Спровођење 

изјашњавања 

ученика за похађање 

изборних предмета у 

-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају школске године 

 

 

 

 

 

Ученици наше школе су 

својим литерарним 

стваралаштвом омогућили 

настанак прве књиге ,,Емина 

кратка прича“ 

 

-Ученици I и II разреда су 

учествовали на финалном  

такмичењ,,Библиобубамара“, 

,,Библиопчелица“ 

 

-Ученици млађих разреда су 

учествовали на пролећном 

кросу 

-Оперативни планови се 

израђују на нивоу актива и 

према распореду 

 

 

-Ученици наше школе са 

својим учитељима и 

наставницима су узели 

учешће у хуманитарној 

акцији (прикупљање 

новчаних средстава за 

лечење другарице) 

 

 

-Све планиране активности 

су реализоване кроз 

анализе, договор, 

презентације, усвајање, 

планирање, анкетирање и 

 

 

 

 

 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, II,IIIи 

IV разреда,задужени 

учитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац, 

изабрани и задужени 

наставници,  чланови 

већа 
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ТОКОМ ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

- Вредновање рада 

већа и израда 

извештаја                     

-Евалуација примене 

стандарда   

 -Подела задужења 

за следећу школску 

годину                         

-Договор и израда 

годишњих планова 

рада                               

 

 

 

 

-Стручно 

усавршавање 

-Обележавање 

датума                     

Организовање 

посета позоришним 

представама, 

пројекцијама 

филмова , 

изложбама , 

спортским 

дешавањима 

евидентирање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни часови, излагања, 

квиз, прикази, обележавање 

датума, спортске активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови стручног 

већа,изабрани 

задужени 

наставници,  ППС 

 

 

 

 

 

 

Чланови стручног 

већа,изабрани 

задужени 

наставници,  ППС 
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4.1.4. Педагошки колегијум 

           

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Септембар 

Октобар 

 

Доношење плана рада 

Усвајање ИОП-а  

Стручно усавршавање 

Разно 

Донет и усвојен план рада 

Усвојени ИОП-и за 6 

ученика 

Представљање резултата 

анкетирања о приоритетној 

области стручног 

усавршавања 

Активности SHARE пројекта 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Новембар 

Доношење ИОП-а 3 

План посете ОШ ,,Ћирило и 

Методије“ у Београду 

Успех и дисциплина ученика 

Разно 

Усвојени ИОП-и 3 

Презентован план посете 

ОШ,,Ћирило и Методије“  

Презентација о успеху и 

дисциплини 

Упознавање са акционим 

планом самовредновања 

области квалитета Подршка 

ученицима 

Рад Вршњачког тима 

 

Директор  

Психолог 

Педагог 
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Јануар 

Доношење ИОП-а 2 

 

Упознавање са календаром 

такмичења 

Усвајање извештаја о 

вредновању ИОП-а 

Презентовање података о 

успеху ученика 

Разно 

Усвојен ИОП-2 за ученика I 

разреда 

Презентован календар 

такмичења 

Вредновање седам ИОП-а 

Презентација података  

Предложене мере за 

побољшање успеха 

Информисање о 

спољашњем вредовању 

рада школе у II 

полугодишту 

 

Директор 

Психолог  

педагог 

Координатори 

тимова за 

додатну 

подршку 

Март 

Припреме за екстерну 

евалуацију 

Самовредновање 

Школски развојни план 

Информисање о областима 

квалитета 

Упознавање председника 

Стручних већа са 

показатељима које треба 

вредновати Школски 

програм и ГП 
1.2.3.1.2.4.1.3.3.1.3. 

Реализоване активности 

акционог плана ШРП-а и 

предстојеће активности 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

Март 

 

Представљање и усвајање 

ИОП-а 1 

 

Усвојени ИОП-и 1 за три 

ученика из III разреда 

 

Тим за 

додатну 

подршку 

Чланови 

колегијума 
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  Април 

Анализа успеха и 

дисциплине ученика 

Резултати такмичења 

Припреме за екстерну 

евалуацију 

Презентован подаци о 

успеху и владању ученика 

Информисање о 

резултатима одржаних 

такмичења 

Договор о активностима  

Психолог 

Педагог 

Директор 

 

     Јун Вредновање рада 

Колегијума и доношење 

извештаја о раду 

Процена остварености 

планираних садржаја и 

извештавање 

Педагошки 

колегијум 

                

 

4.1.5. Извештај o раду стручних актива 

 

4.1.5.1. Актив за развој школског програма (координатор Јелена Цицовић) 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

    СЕПТЕМБАР 
Доношење плана рада 

Актива 

Организовање 

састанка и 

утврђивање 

активности и 

динамике 

Актив 

координатор 

НОВЕМБАР, 

ЈАНУАР, АПРИЛ, 

ЈУН 

 

Праћење реализације 

школског програма 

Остваривање увида у 

реализацију 

предложених и 

усвојених активности 

Актив 

ЈУН Евалуација рада Актива 
Израда извештаја о 

раду Тима 
актив 
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4.1.5.2. Стручни актив за школско развојно планирање (координатор Мирјана Попадић) 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

Септембар  

Израда акционог 

плана  

 

Имплементирање 

акционог плана у 

Годишњи план рада 

школе 

Дефинисање  

активности у оквиру 

задатака 

Упознавање 

наставника са 

акционим планом на 

седници 

Наставничког већа 

 

Тим за школско 

развојно планирање 

 

Октобар 

 

Достављање 

Акционог плана 

председницима 

стручних већа 

Упознавање на 

седници Педагошког 

колегијума и 

прослеђивање 

акционог плана 

председницима 

стручних већа 

мејлом 

Координатор Тима 

за школско развојно 

планирање 

Новембар 

Јануар   

Април 

 

 

 

Јун 

Анализа 

реализације 

задатака и 

активности из 

акционог плана 

школског развојног 

плана 

 

Увид у Извештај о 

спољашњем 

вредновању рада 

Школе извршеног у 

мају 2017. 

 

Увид у реализоване 

активности, израда 

извештаја 

 

Анализа појединих 

сегмената из 

Извештаја о 

спољашњем 

вредновању који се 

односе на процену 

активности Школског 

развојног плана  

 

 Координатор Тима 

за школско развојно 

планирање  и 

чланови Тима 



4.1.5.3. Извештај о реализацији акционог плана из Школског  развојног плана (координатор 

Мирјана Попадић) 

Приоритет/област: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Развојни циљ:  1. Ускладити  Годишњи план рада школе и Школски програм са различитим потребама 

и условима рада 

Реализовани задаци Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

 

 

 

1.Усклађивање програма 

наставних предмета у 

оквиру разреда 

- Садржајно су усклађени програми 

наставних предмета на нивоу разреда 

(у оперативним плановима постоји 

међу предметна корелација) 

-Тематска усклађеност између 

програма наставних предмета на нивоу 

разреда заступљенија је у разредној 

настави 

- Временско усклађивање програма 

наставних предмета на нивоу разреда 

(заступљеније је у разредној настави) 

- Побољшање сарадње унутар 

стручних већа (питање критеријума 

оцењивања), информисање на седници 

Одељењских већа 

 

 

Стручна већа 

 

Председници 

стручних већа 

 

Септембар 

 

 

Септембар 

 

 

Новембар 

2. Усклађивање Школског 

програма и Годишњег 

плана рада школе ка 

задовољавању различитих 

потреба ученика 

- Направљени ИОП-и 2 за 7 ученика и 

ИОП-и 3 за два ученика VIII разреда 

- Допуна плана ваннаставних 

активности (према интересовањима 

ученика и договорима на нивоу 

стручних већа) 

 

Тимови за 

додатну подршку 

 

Председници 

стручних већа 

Септембар 

Октобар 

 

септембар 

Приоритет/област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљеви:  1. Побољшати квалитет наставе кроз хоризонтално учење применом разноврсних 

наставних метода, облика рада и техника учења 

2. Побољшати вредновање рада и формативно оцењивање 

3.  Упућивати ученике у различите технике учења и користити различите поступке за 

мотивисање ученика 

Планирани задаци Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

 

 

1. Реализовање наставе 

применом разноврсних 

- Хоризонтално учење: 

-Реализовано 15 часова 

-Реализована обука/предавање 

;,Развијање истраживачког духа у 

 

Наставници  

Александра 

 

II 

полугодиште 
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наставних метода, облика 

рада, техника учења 

 

 

настави математике“ (присуствовало 

20 наставника) 

- Реализована су  четири  часа 

математике након реализоване обуке о 

развијању истраживачког духа у 

настави математике у одељењима III, 

IV, VII и VIII разреда 

 

 

 

-Реализовано предавање о примени 

програма за израду квиза 

(присуствовало 14 наставника) 

 

-Реализована угледна активност Учење 

кроз покрет у настави енглеског језика 

 

 

Наставници и ученици израђивали 

наставна средства и дидактички 

материјал 

Весовић 

 

Весна Петровић 

Градимир 

Грујичић 

Анђелка 

Миловановић 

Данијела 

Проловић и Весна 

Перишић 

 

Маријана Марић 

Светлана Илић 

 

Драгана 

Прокопијевић 

Кандић 

 

 

Наставници и 

ученици 

 

17.новембар 

 

 

7.12. 

16.12. 

 

Током другог 

полугодишта 

 

 

 

15.3. 

 

 

10.5. 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

2.  Вредновање 

реализованог часа/рада 

- Углавном вреднован рад након 

одржаног  часа и евидентирано у 

припремама (евалуација часа) 

Председници 

стручних већа 

Наставници 

Током 

школске 

године 

3. Унапређивање 

формативног оцењивања 

и педагошке документације 

о напредовању ученика 

- Током посета часова уочено у већој 

мери вредновање рада ученика и 

писање свих сегмената педагошке 

документације о напредовању ученика 

Наставници 

Директор, 

помоћник и 

стручни 

сарадници 

Током 

школске 

године 

4. Обука наставника за 

индивидуализовани 

приступ у раду са 

- Формирање групе наставника који ће 

похађати семинар Праћење, 

вредновање и подстицање 

Директор 

Тим за стручно 

фебруар 
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ученицима коришћењем 

различитих метода и 

облика рада и примена 

наученог 

напредовања ученика 

- Обучени наставници примењују ново у 

раду са ученицима 

усавршавање 

 

Наставници 

 

 

Друго 

полугодиште 

Приоритет/област: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

Развојни циљ:   1. Континуирано доприносити већој успешности ученика 

Планирани задаци Планиране активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

 

1. Омогућити ученицима 

напредовање у складу са 

способностима/циљевима 

у плану 

- Ученицима који раде по ИОП-у 2 

омогућено напредовање у складу са 

способностима/дефинисани циљеви, 

исходи, активности у оквиру планова 

 

- Израђено 9 нових педагошких 

профила за ученике у I1, II3 и 4, III3-за 4 

ученика, V1  и 2, планови 

индивидуализације и ИОП-и 1 

-За два ученика VIII разреда израђени 

педагошки профили и ИОП-и 3 (за 

ликовну културу, математику, историју 

и шах) 

Наставници 

Одељењске 

старешине 

 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Септембар 

 

 

 

Октобар 

Фебруар 

 

 

Октобар 

2. Побољшање резултата 

ученика на завршном 

испиту 

 

-Континуирано и квалитетно 

реализовани часови  допунске и 

додатне  наставе 

- Проверавање знања, остварености 

стандарда израдом тестова по моделу 

завршног испита 

-Увежбавање области, садржаја у 

којима су ученици постигли слабије 

резултате (нпр. на основу иницијалних 

тестова из српског језика и математике 

које је припремио Завод за вредновање 

квалитета о-ња и в-ња за ученике VI и 

VIII разреда) 

-Реализовани часови припремне 

наставе за предмете који се полажу на 

завршном испиту 

 

 

 

Наставници 

Стручна већа 

 

 

 

 

Наставници 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

Током другог 

полугодишта 

Приоритет/област:  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ:   1. Унапређивати систем пружања подршке ученицима 
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2. Подстицати лични, социјални и професионални развој 

Планирани задаци Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Правовремено и 

квалитетно пружање 

подршке ученицима 

-Идентификовани ученици којима је 

потребна даља подршка у учењу  у I1, 

II3, III3,  V1 И 2 

-Формирани тимови за додатну 

подршку 

-Израђени планови подршке (ИОП-1 и 2, 

ИОП-и 3) 

-Поднет захтев Интерресорној комисији 

за ученика из I1, 

-Вредновани ИОП-и (ревизије ИОП-а 

када је 40% неостварених 

циљева/исхода, писање новог ИОП-а 

при остварености 70% исхода) 

Наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручни сарадници 

Тимови за 

додатну подршку 

Октобар 

фебруар 

 

 

 

Октобар и 

новембар 

7.12. 

 

 

Јануар 

јун 

2. Подршка деци из 

осетљивих група 

 

 

-Даља допуна компензаторских 

програма подршке у учењу и 

реализација активности 

-Сарадња са установама и 

појединцима (Центар за социјални рад 

за уч. I и V, ромским асистентом-) 

 

Стручни 

сарадници 

 

Септембар 

 

 

Према 

потреби током 

школске 

године 

3. Подстицање личног, 

социјалног и 

професионалног развоја 

ученика 

-Идентификовање јаких и слабих 

страна ученика и подстицање 

напредовања (при изради профила, на 

седницама ОВ, при сарадњи са 

родитељима) 

-У циљу утврђивања социјалног статуса 

ученика и предузимање мера за 

променом статуса реализована 

социометријска испитивања у III3, V1 3, VI 

СД, V II2 и 5 и у IV разреду 

-Формиран Вршњачки тим, израђен 

плана рада,  реализацоване планиране 

активности (израђен лого тима, 

одржана едукација од стране 

Вршњачког тима из Техничке школе, 

реализоване радионице у циљу обуке 

чланова ВТ, обележен Дан 

толеранције,  помоћ чланова ВТ 

Наставници 

 

 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

 

Током 

школске 

године 

 

Октобар 

Новембар 

Током 

школске 

године 
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ученицима V II5 И VIII4 у циљу решавања 

конфликта два ученика/побољшања 

комуникације ученик-наставник, 

професионално информисање, 

превенција дигиталног насиља...) 

 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Током другог 

полугодишта 

Приоритет/област: ЕТОС 

Развојни циљеви:   1. Унапређивање тимског рада и стварање подстицајне школске средине 

2. Континуирано побољшање безбедносне ситуације у школи 

3. Развијање сарадње са родитељима 

Планирани задаци Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Побољшање тимског 

рада на нивоу тимова за 

појачан васпитни рад 

- У већој мери побољшања сарадња на 

нивоу одређеног броја тимова за 

појачаним васпитним радом за 42 

ученика - координирање, израда 

планова, праћење реализације, израда 

извештаја 

Чланови тимова-

одељењске 

старешине, 

наставници 

Педагог 

Психолог 

Током 

школске 

године 

2. Сарадња на примени 

израђених програма за 

новопридошле ученике и 

наставнике 

- Реализаоване активности поступака 

прилагођавања првака и петака -

одржани родитељски састанци, 

подељени подсетници родитељима 

 

- Реализоване активности поступака 

прилагођавања за нове наставнике 

/два наставника који предају 

математику (упознавање са 

Правилницима..., карактеристикама 

одељења, активностима на нивоу 

Стручног већа...), подељен материјал 

из Информатора за приправнике, 

прослеђени документи у вези 

планирања, Правилници, посећени и 

анализирани часови  и дате препоруке 

за даљи рад 

Учитељи I разреда 

Одељењске 

старешине Vразреда 

Стручни сарадници 

 

Директор 

Стручни сарадници 

Председници 

стручних већа 

Септембар 

Октобар 

 

 

 

Током 

школске 

године 

3. Подржавање и 

промовисање резултата 

ученика и наставника 

- Побољшан интерни система 

похваљивања наставника -израђен 

Правилник о награђивању запослених 

-Промовисани резултати рада ученика 

Директор 

 

 

април 

 

Током 

школске 
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и наставника на сајту школе, локалним 

медијима 

-Обележен  Дан језика,одржана 

Спортска олимпијада за ученике 

млађих разреда, Новогодишњи вашар 

на нивоу млађих разреда, тематски Дан 

поводом рођења М.Пупина, Фестивал 

науке, Дан среће, Обележен Дан 

планете земље, Светски дан здравља, 

Олипијада знања... 

Наставници 

задужени за 

ажурирање 

садржаја на сајту 

Директор 

Наставници 

Стручна већа 

године 

 

 

Септембар 

Октобар 

Децембар 

Март 

Април 

 

4. Функционисање 

унутрашње мреже за 

решавање проблема 

насиља 

-Реализација разноврсних 

превентивних активности (обука 

појединих чланова Вршњачког тима, 

подстицање ученика за израду 

презентација, постера о превенцији 

насиља, обележавање Дана 

толеранције, превенција дигиталног 

насиља...) 

-Реализација превентивних активности 

на заштити ученика од дигиталног 

насиља  ( у одељењу V II5) 

 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Педагог и 

одељењски 

старешина 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

28.10. 

 

5. Укључивање родитеља у 

рад Школе 

- Родитељ ученика III3 посетио  час 

последњег петка у месецу 

- Родитељи узели учешће у раду  

тимова чији су чланови 

-Родитељи ученика млађих разреда 

учествовали у обележавању Дана 

здраве хране и на Новогодишњем 

вашару (промовисање здраве, 

правилне исхране; израђивање 

новогодишњих украса), донацији за 

објављивање збирке Емине кратке 

приче 

-Остварена сарадње  наставника и 

родитеља  чија деца не похађају или 

нередовно похађају часове допунске 

наставе (писмено обавештавање 

родитеља…) 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Координатори 

тимова 

 

Учитељи 

 

 

 

Одељењске 

старешине и 

наставници који 

реализују часове 

допунске наставе 

Друго 

полугодиште 

 

 

 

16.октобар 

23. децембар 

Јануар 

 

 

 

Током 

школске 

године 
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Приоритет/област: РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 

Развојни циљ:  1. Унапредити организацију рада школе 

Планирани задаци Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

 

 

 

1. Усклађивање планирања 

и програмирања у школи и 

ефикасно организовање 

рада школе 

 

 

 

 

-Развојни план школе израђен је на 

основу извештаја о 

самовредновању и извештаја о 

остварености образовних 

постигнућа 

-Формирани тимови у складу са 

компетенцијама наставника 

(обавезних/Тим за заштиту ученика од 

насиља, Стручни тим за ИО... и у 

складу са потребама школе/Тима за 

писање пројеката, Тима за промоцију 

рада школе и маркетинг, Тим за 

уређење екстеријера и ентеријера свих 

објеката) 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

 

 

 

Директор 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

2. Сарадња са локалном 

заједницом и 

промовисање резултата 

школе 

-Остварена сарадња са релевантним 

установама кроз усклађивање планова 

установа и школе на одређеним 

активностима-нпр. потребе Стручног 

већа за разредну наставу/одређен број 

пројекција филмова и присуства 

позоришним представама...) 

-Израђен промо -  материјал 

(Информатор за родитеље, ...) 

-Представљене значајне активности на 

медијима 

 

Директори 

установа 

 

 

Стручни 

сарадници 

 

Директор и Тим за 

промоцију рада 

школе и маркетинг 

Септембар 

 

 

 

Октобар 

 

Током 

школске 

године 

Приоритет/област: РЕСУРСИ 

Развојни циљ: 1. Обезбедити потребне људске и материјално-техничке ресурсе 

Планирани задаци Реализоване активности Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Обезбеђивање 

потребних људских 

ресурса 

-Запослено наставно особље са 

прописаним квалификација осим у ИО  

Роге и С.Добриња за математику , 

српски језик у ИО С.Добриња и 

Прилипац и за музичку културу у свим 

ИО 

-Укључени наставници-стажисти који 

Директор 

Школски одбор 

 

Септембар 
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реализују стручну праксу  

 

2. Стручно усавршавање 

наставника 

-Израђени индивидуални планови  

стручног усавршавања и план стручног 

усавршавања на нивоу школе 

-Реализоване развојне активности из 

пројекта SHARE (хоризонтално учење, 

три студијске посете 3П школи, …) 

-Реализовани облици интерног 

стручног усавршавања и наставници 

посећивали акредитоване семинаре у 

складу са приоритетном области школе 

и сопственим компетенцијама 

-Благовремено ажурирана база 

стручног  усавршавања 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

 

SHARE тим 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

 

Помоћник 

директора у 

сарадњи са 

наставницима 

Септембар 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

Током 

школске 

године 

3. Побољшање 

материјално-техничких 

услова 

-Набављена издања Креативног центра 

(нпр.Школа и животне вештине...) 

-Набављено 9 рачунара, 14 монитора, 

5 пројектора, модели хидрауличне 

пресе, полуге... за наставу физике, 

модели геометријских тела, 4 

географске карте,30 лопти... 

-Репариран под у 5 учионица у ИО 

С.Добриња, урађен под у 2 учионице у 

матичној школи, замењена столарија 

на новој учионици 

-Постављени рачунари у свим 

учионицама 

-У матичној школи и подручним 

одељењима окречене учионице, 

кухиње,канцеларије, кабинети, 

фискултурне сале 

-Започета реконструкција школске 

зграде (матична школа) 

 

Директор, 

помоћници 

директора 

 

 

 

Током првог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске  

године 

 

јун-август 

 

јул 



4.1.6. Извештаји о раду школских тимова 

4.1.6.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања  (координатор 

Александар Весовић) 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 

Новембар 

Децембар 

Фебруар 

Април 

Јун 

Састанци Тима 

Презентовање 

превентивних и 

интервентних активности 

Поступање по пријави о 

насилном 

понашању/дискусија и 

предлог мера 

Анализа реализованих 

активности 

 

 

Координатор-

директор 

Психолог и педагог и 

остали чланови 

Тима 

 

 

Од  

13-15.септембра 

Едукација 

ученика I разреда 

Безбедно 

понашање на 

улицама 

Разговор и практична 

упутства, извођење 

ученика првог разреда на 

улице  

 

Припадници Полиције 

и волонтери Црвеног 

крста 

Учитељи I разреда 

 

Од септембра до 

краја I 

полугодишта 

 

Током школске 

године 

Промоција 

хуманих 

вредности 

Реализација радионица у 

III2 

 

Постицање ученика на 

учешће у акцијама које је 

организовао Црвени крст 

и Ученички парламент 

Волонтери Црвеног 

крста 

 

Психолог и педагог и 

наставници задужени 

за рад у Црвеном 

крсту 

Септембар  Дефинисање  

одељењских 

правила 

понашања 

Израда/допуна паноа са 

правилима и постављање 

на видно место у 

учионици 

Ученици и одељењске 

старешине 

Од 3. до 7. 

октобра 

Обележавање 

Дечије недеље 

Организовање  

хуманитарних 

акција (Друг другу), 

спортских (Мини ђачка 

олимпијада) и културних-

друштвених активности 

(посете Народној 

Одељењске 

старешине од I до IV 

разреда  
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библиотеци) 

Током школске 

године 

Анонимно 

пријављивање 

насилних 

ситуација 

Пружање могућности за 

анонимно пријављивање 

случајева насиља путем 

Кутије поверења; 

прегледање и 

интервенција последњег 

петка у месецу 

Координатор Тима, 

психолог и педагог 

16. новембар Обележавање 

Дана толеранције 

Постављање тематског 

паноа у холу школе, 

реализација адекватних 

садржаја на часовима 

одељењског старешине  

Педагог и психолог и 

чланови Ученичког 

парламента и 

Вршњачког тима  

18.новембар 

Превенција 

дигиталног 

насиља 

Презентација Приручника 

Дигитално насиље на 

седници Наставничког 

већа 

Педагог 

20. новембар 

Обележавање 

Дана дечијих 

права 

Постављање тематског 

паноа у холу школе, 

реализација адекватних 

садржаја на часовима 

одељењског старешине  

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

Ученички парламент, 

одељењске 

старешине 

28.новембар 

Сарадња са 

члановима 

Савета родитеља 

Презентовање 

превентивних и 

интервентних активности 

на састанку Савета 

родитеља 

Презентација приручника 

Дигитално насиље/Шта 

родитељи треба да 

знају… 

Директор 

 

 

 

Педагог 

Децембар 
Предавање за 

ученике 

Разговор са ученицима V 

разреда и предавање на 

тему Упознајмо полицију 

и спречимо вршњачко 

насиље 

Школски полицајац 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Обука појединих 

чланова 

Вршњачког тима 

Упућивање на решавање 

конфликтних ситуација 

реализација радионица, 

Психолог и педагог 
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израда подсетника 

Упућивање на изворе 

информација 

Фебруар 

Јун 

Квиз о 

занимањима 

Такмичење за ученике 

V разреда на 

одељењском и разредном 

нивоу 

Психолог и педагог 

Децембар  

Април 

Интервентне 

активности 

Упознавање чланова тима 

са пријавом насилног 

понашања у VII5  и V3 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Допис Школској управи 

Директор 

Психолог  

Педагог 

Током школске 

године 

Сарадња са 

Ученичким 

парламентом и 

Вршњачким 

тимом 

Израда паноа на тему 

Дана толеранције, 

посредовање у решавању 

конфликтних ситуација у 

VII5 и VIII4, превенција 

дигиталног насиља 

Психолог и педагог 

Март 

Утврђивање 

безбедносног 

стања ученика у 

школи 

Испитивање мишљења 

родитеља и предлози за 

побољшање 
Психолог и педагог 

Током школске 

године 

Превенција 

насиља 

Иницирање 

конкурса за топ 

листу Нај 

поступака 

Подстицање ученика у 

изради презентација и 

паноа на тему превенције 

насиља-у оквиру 

појачаног васпитног рада 

 

Психолог и педагог 

На крају првог и 

другог 

полугодишта 

Вредновање, 

анализа, вођење 

документације 

Извештавање о раду 

Тима, вођење записника 

Тима 

Педагог и психолог 
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4.1.6.2. Тимови за самовредновање  

 за област квалитета ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА (координатор Милица 

Тошић Рудић) 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДИНАМИКА 

Конституисање Тима и избор 

координатора 

Избор чланова Тима на 

седници Наставничког већа 

новембар  

 

Доношење плана рада Тима 

Планирање активности и 

динамике рада, израда и 

усвајање плана 

 

децембар 

Увид у школску документацију, 

анализа инструмената за 

самовредновање и подела 

задужења унутар Тима 

На основу увида у школску 

документацију и 

инструменте утврђена су 

задужења и рокови за 

извршење задатака 

 

јануар      

фебруар         

март 

 

Сарадња са Активом за развој 

школског програма 

Размена информација 

релевантних за 

унапређивање школског 

програма 

јануар      

фебруар         

март 

 

Анализа докумената и података 

Анализа школске 

документације и 

евидентирање недостатака  

јануар      

фебруар         

март 

Израда извештаја Израда писаног документа и 

припрема презентације 

април 

Израда акционог плана на основу 

утврђеног стања 

Утврђивање мера и 

активности за унапређивање 

ове области квалитета 

 

април 

Презентација извештаја о 

самовредновању и акционог плана 

на седницама Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета 

родитеља 

 

Презентовање резултата и 

мера за унапређивање ове 

области квалитета 

 

 

април 

Праћење реализације акционог 

плана 

Остваривање увида у 

реализацију предложених и 

усвојених активности 

од априла  

Евалуација рада Тима Израда извештаја о раду 

Тима 

јун 
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 за област квалитета ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА (координатор Драгана Прокопијевић Кандић) 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.састанак тима за 
самовредновање 
Прва фаза: израда 
плана 
самовредновања 

-разговор о кључној 
области 
самовредновања 
Подршка ученицима 
-анализа стандарда 
за испитивање 
кључне области 
-подела задужења 

Чланови тима за 
самовредновање 

18.10.2016.године 

2.састанак тима за 
самовредновање 
Друга фаза: 
Спровођење 
истраживања                                                            
 

-прикупљање 
потребних 
материјала 
-састављање 
упитника за ученике, 
наставнике и 
родитеље 
-подела упитника за 
анкетирање 

Чланови тима за 
самовредновање 

20.10.2016.године 

3.састанак тима за 
самовредновање 
Трећа фаза: Обрада и 
анализа података 
Четврта фаза: 
Анализа осталих 
извора доказа за 
област подршка 
ученицима 
 

-анализа упитника за 
анкетирање 
-обрада статистичких 
података 
спроведених анкета 
- израда извештаја са 
истакнутим снагама и 
слабостима 
-евидентирање 
осталих извора 
доказа уз помоћ 
школских архива 
 

Чланови тима за 
самовредновање 

4.11.2016.године 

4.састанак тима за 
самовредновање 
Пета фаза: Израда 
извештаја о 
самовредновању 
области подршка 
ученицима 
 
 
 

-обједињавање 
прикупљених 
података за 
састављање 
извештаја 
-састављање 
извештаја о 
самовредновању 
-разговор и дискусија 

Чланови тима за 
самовредновање 

18.11.2016.године 

5.састанак тима за 
самовредновање 
Шеста фаза: Израда 
акционог плана 
унапређења области 

-састављање 
акционог плана 
-прављење 
компјутерске 
презентације 

Чланови тима за 
самовредновање 

28.11.2016.године 
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Подршка ученицима             
 

-разговор о начину 
презентације и 
одабир презентера 

Представљање 
извештаја 
самовредновања 
кључне области  
Подршка ученицима 
Седма фаза: 
Презентовање 
Наставничком већу 
извештаја о 
самовредновању и 
акционог плана   
унапређења 

-седница 
Наставничког већа 
-представљање 
презентације 
 

Марина Зечевић 12.4. 2017. године 

 

за област квалитета РЕСУРСИ (координатор тима Зорица Боловић) 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДИНАМИКА 

Конституисање Тима и избор 

координатора 

Избор чланова Тима на 

седници Наставничког већа 

април 

 

Доношење плана рада Тима 

Планирање активности и 

динамике рада, израда и 

усвајање плана 

април 

Увид у школску документацију-

Годишњи плана рада школе, 

Школски програм, анализа 

инструмената (анкете/упитници) за 

самовредновање и подела 

задужења унутар Тима за 

интервјуе са директором, стручним 

сарадницима, наставницима 

На основу увида у школску 

документацију и 

инструменте утврђена су 

задужења и рокови за 

извршење задатака 

 

Април и мај 

Израда извештаја Израда писаног документа и 

припрема презентације 

август 

Израда акционог плана на основу 

утврђеног стања 

Утврђивање мера и 

активности за унапређивање 

ове области квалитета 

август 

Презентација извештаја о 

самовредновању и акционог плана 

на седницама Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета 

 

Презентовање резултата и 

мера за унапређивање ове 

 

август, септембар 
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родитеља области квалитета  

Праћење реализације акционог 

плана 

Остваривање увида у 

реализацију предложених и 

усвојених активности 

од септембра 

 

 

4.1.6.3. Стручни тим за инклузивно образовање  

(координатори Милица Тошић Рудић и Мирјана Попадић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

Избор координатора и 

усвајање плана рада 

Стручног тима за ИО 

Процена потреба 

израде ИОП а (ИОП-2, 

ИОП-3) 

Именовање 

координатора, договор о 

усвајању плана рада 

 

Размена мишљења са 

координаторима тимова 

за пружање додатне 

подршке 

 

Чланови Стручног 

тима/координатори 

Тима-психолог и 

педагог 

и координатори 

тимова за пружање 

додатне подршке 

ОКТОБАР 

Увид у израђене ИОП-е 

Достављање ИОП-а 

Педагошком колегијуму 

на усвајање 

Координирање радом 

Тимова за пружањем 

додатне подршке 

/ИОП-тимови 

Упознавање са 

садржајима израђених 

ИОП-а 

 

Подсећање одељењских 

старешина/координатора 

ИОП-тимова на 

активности рада тимова 

Чланови Стручног 

тима 

и координатори 

тимова за пружање 

додатне подршке 

 

 

Психолог и педагог 

НОВЕМБАР 

Додатна подршка 

даровитим ученицима 

 

 

 

 

Увид у израђене 

педагошке профиле 

 

Израђени ИОП-и 3 за 2 

ученика (за Богдана 

Јовићевића. VIII1, 

ликовна култура, за 

Анђелу Љубичић VIII ИО 

Координатори 

Стручног тима за 

ИО-педагог и 

психолог 

 ИОП-тимови  
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Достављање 

Педагошком колегијуму 

на усвајање 

Прилипац, математика, 

историја и шах) 

Упознавање Колегијума 

са израђеним ИОП-има 3 

 

 

  

 

 

Психолог и педагог 

НОВЕМБАР 

Сарадња са Стручним 

тимом за инклузивно 

образовање ОШ 

,,Ћирило и Методије“ у 

Београду 

Презентовање ИОП-а 3 

за два ученика наше 

школе члановима 

Стручног тима школе 

домаћина 

Психолог и педагог 

 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

Вредновање ИОП-а 

 

 

Евалуација рада 

Стручног тима 

Израда извештаја о 

раду 

Процена оставрености 

циљева и исхода у ИОП-

1, 2 и 3 

Увид у реализоване 

активности, анализа 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање и ИОП 

тимови 

 

Психолог и педагог 

МАРТ 

Утврђивање права на 

ИОП 1 

Израда педагошких 

профила и ИОП-а за 4 

ученика III разреда 

Учитељица, 

психолог, педагог, 

дефектолог 

ЈУН 

Вредновање ИОП-а 

 

 

 

 

 

 

Припремање тестова 

за завршни испит 

Извештавање тимова за 

пружањем додатне 

подршке ученицима-

процена остварености 

циљева, исхода (4 ИОП-

а1, 7 ИОП-а 2 и 2 ИОП-а 3 )  

 

 

 

Израда тестова за 

завршни испит за 

ученика из ИО Роге 

Координатори 

тимова за 

пружањем додатне 

подршке 

 

 

 

 

 

Наставници који 

чланови тимова за 
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Евалуација рада  

Стручног тима за 

инклузивно 

образовање 

 

 

Израда извештаја о раду 

Стручног тима 

пружањем додатне 

подршке ученику 

 

Психолог и педагог 

 

 

 

4.1.6.4.  Тим за психолошке кризне интервенције (координатор Милутин Игњатовић) 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 
Формирање Тима и 
избор координатора 
Планирање рада 

Договор, именовање 
координатора 
Израда плана рада  

Директор, чланови Тима 
Чланови Тима 

СЕПТЕМБАР 

Упознавање 
Наставничког већа са 
члановима Тима, 
задацима и 
активностима  

Упознавање чланова 
Наставничког већа са 
планом рада Тима 
(сегмент Годишњег 
плана рада школе) 

 
 
Директор 

ТОКОМ ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

Психолошко-педагошка 
подршка ученицима 
 
Сарадња са 
родитељима и 
наставницима 

Саветодавни разговори 
са ученицима 
Разговори, савети, 
начини превазилажења 
проблема у породици, 
упућивање на подршку 
вршњака 

Психолог и педагог 
 
 
 
Психолог и педагог 
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4.1.6.5. Тим за културну и јавну делатност школе (координатор Марина Петровић) 

Млађи разреди 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦЈЕ 

Септембар 2016. -  Свечани пријем 
првака 
 

-  Организован 
пригодан културно-
забавни садржај за 
прваке и њихове 
родитеље 
 

Одељењско веће 

првог разреда, 

руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, ППС 

Октобар 2016. - Обележавање Дана 
здраве хране  
-  Обележавање Дечје 
недеље 
- Организовање 

изложбе ученичких 

ликовних радова на 

тему ,,Сликарске 

минијатуре '' 

- Припрема, 
организација, 
реализација 
- Дан здраве хране  
традиционално је 
обележен у школи 
кроз дружење и 
заједничку ужину 
ученика и учитеља 
-  Дечја недеља 
обележена је низом 
културних, 
хуманитарних и 
спортских активности  
3. 10 - 7. 10. 2015.  
- У холу школе је 
постављена изложба 
ученика млађих 
разреда ,,Сликарске 
минијатуре'' (28. 10. 
2016.)    

Руководиоци 
одељењских већа и 
чланови стручног 
већа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководиоци 
одељењских већа и 
чланови стручног 
већа  
 

Новембар, децембар 

2016. 

- Организовање 
Новогодишњег 
вашара и израда 
честитки и украса за 
Нову годину   
- Договор о раду и 
припреми материјала 
за нашу прву књигу 
,,Емина кратка прича’’ 
 
 

- Новогодишњи вашар 

је био продајног 

карактера на 

добровољно-

симболичној бази. 

Сав приход је 

усмерен у 

хуманитарне сврхе 

- Чланови литерарне 
секције су сакупљали 
материјал за нашу 
прву књигу 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа , учитељи I, II,III 

и IV разреда 

Јануар 2017. - Обележавање 

Савиндана 

(постављање 

изложбе ученичких 

- Планиране 

активности су 

реализоване кроз 

договор, едукативни 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, II,IIIи 
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радова на тему 

,,Свети Сава кроз 

народне приче’’)                    

рад, планирање, 

учешће у припреми 

културних и забавних 

садржаја и  

презентације   

IV разреда,задужени 

учитељи, ППС   

 

Март 2017. - Сат за планету 

Земљу 

 

- Организована је 

изложба ученичких 

ликовних радова на 

тему ,,Сат за планету 

Земљу“ (25.3.2017. – 

градски трг ) 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, II,IIIи 

IV разреда, задужени 

учитељи , ППС 

Април, мај 2017. - Промоција и 

драматизација прве 

књиге аутора ученика 

наше школе ,,Емина 

кратка прича” 

-Припрема , 

тестирање  и учешће 

ученика на такмичењу 

,,Библиобубамара“ , 

,,Библиопчелица“                  

 

-Ученици наше школе 

су својим литерарним 

стваралаштвом 

омогућили настанак 

прве књиге ,,Емина 

кратка прича“ 

-Ученици I и II 

разреда су 

учествовали на 

финалном  такмичењу 

,,Библиобубамара“, 

,,Библиопчелица“ 

Учитељи, литерарна, 

драмска и 

рецитаторска секција 

 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног 

већа, учитељи I, II,IIIи 

IV разреда, задужени 

учитељи , ППС 

Током године - Организовање 

посета позоришним 

представама, 

пројекцијама 

филмова, изложбама, 

спортским 

дешавањима 

Организовано вођење 

ученика 

Чланови стручног 

већа, изабрани 

задужени наставници,  

ППС 

Старији разреди 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦЈЕ 

Септембар 2016. 

 

26. 9. 2016. године 

Манифестација 

Европски дан језика 

Организовање 

тематског дана 

(планирање, 

припремање, 

реализација) 

Стручо веће за српски 

језик и стране језике 
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Октобар 2016. Изложба о Михаилу 

Пупину 

Презентовање  Наставници 

математике 

Новембар 2016. 

 

 

 

Април 2017. 

Позоришне 

представе: 

*Хроми идеали  

(Народно позориште 

Ужице); 

* Народни посланик 

(Народно позориште 

Ужице) 

*Реализација 

тематскиг дана 

Планете 

Организовано вођење 

ученика 

 

 

 

 

Планирање, 

организација, 

реализација 

Стручни актив за 

српски језик, Драмска 

и Рецитаторска 

секција 

 

 

 

Наставници 

математике и ученици 

Децембар 2017. Новогодишња 

приредба 

Новогодишња додела 

пакетића 

Прављење 

математичког Снешка 

и математичке јелке 

Планирање, 

припремање, 

реализација 

Управа школе, 

синдикат, ђачки хор 

 

Наставници 

математике и ученици 

Јануар 2017. 

27. 1. 2017. 

Прослава Дана школе 

- Савиндана 

Планирање, 

припремање, 

реализација 

Стручни актив за 

српски језик и 

Драмска и 

Рецитаторска секција, 

Ђачки хор, СВ за 

уметност  

Јануар 2017. Припрема и издавање 

школског листа 

„Сничак“ 

Планирање, 

припремање, 

издавање 

Стручни актив за 

српски језик, 

Новинарска и 

Литерарна секција, 

СВ за уметност 

Током школске 
године 

Изложбе 
Посета Градској 
галерији у Пожеги 
(изложба гравура и 
фото-гравура „Кад 
будем имала 64“ 
аутора Биљане 
Тешић);  
Посета Градској 
галерији у Пожеги 
(изложба „Пјер 

Организовано вођење 

ученика 

Одељењске 

старешине, наставник 

ликовне културе и 

наставник ТИО 
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Крижанић – цртежи и 
карикатуре; изложба 
„Пејзажи у покрету“; 
изложба „Нове 
технологије“ у 
организацији 
Техничке школе из 
Пожеге);  

Април 2017. Позоришна 

представа: 

- „Народни посланик“ 

(Народно позориште  

Ужице) 

- Књижевни сусрет са 

писцем Бранком 

Стевановићем и 

представљање књиге 

Урнебесна физика 

- Промоција збирке 

кратких прича Емина 

кратка прича и 

обележавање Дана 

књиге (Културни 

центар Пожега) 

Организовано вођење 

ученика 

 

 

Планирање, 

реализација 

 

 

 

Планирање, 

припремање, 

реализација 

Стручни актив за 

српски језик, Драмска 

и Рецитаторска 

секција 

 

Управа школе 

 

 

Литерарна секција, 

Драмска и 

Рецитаторска секција 

Мај 2017. 

 

- Учешће на конкурсу 

„Пејзажи у покрету“ 

(освојено 1. место, 

ученица Маријана 

Миловановић V3), 

радови ученика и 

наставника школе 

представљени 20. 5. 

2017. – НОЋ МУЗЕЈА 

- Промоција школе уз 
поновно 
представљање 
збирке кратких прича 
Емина кратка прича 
у Културном центру у 
Пожеги 

Планирање, 

припремање, 

реализација 

Учитељи, наставници, 

ученици 

 

 

 

 

Литерарна секција, 

Драмска и 

Рецитаторска секција 

 

Током године Учешће на 

литерарним, 

ликовним и фото 

конкурсима 

Планирање, 

припремање, учешће 

Секције 

Током године  Обележавање 

значајнијих датума из 

националне и светске 

Израда паноа у 

школском ходнику  

СВ друштвених наука, 

историјска секција 
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историје  

Током године Изложбе Фото-секције Поставке 

фотографија фото-

секције на различите 

теме 

Фото-секција 

Током године Припрема и извођење 

позоришних 

представа 

Планирање 

активности, 

организација, 

реализација 

Стручни актив за 

српски језик, Драмска 

и Рецитаторска 

секција; фотографска 

секција 

 

 

 

4.1.7. Извештаји о раду стручних сарадника школе 

4.1.7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА 

 

Области рада/активности Начин реализације Реализатор 

Време 

реализације 

I Планирање и програмирање образовно – 

васпитног рада 

Израђени планови рада 

Тима за ИО, за заштиту 

ученика од насиља, 

стручног актива за 

развојно планирање, 

акциони план ШРП, план 

стручног усавршавања 

на нивоу школе, план 

сарадње са друштвеном 

средином...  

 

педагог и 

психолог 

 

 

септембар 

 
Учешће у Комисији за израду Годишњег плана 

рада школе  

Израда акционог плана из Школског развојног 

плана  

Дефинисани задаци и 

активности 
педагог септембар  

Годишње и месечно планирање Израђени планови 
педагог и 

психолог 

септембар 
и током 
школске  
године 

Помоћ наставницима у изради планова  

додатног рада, допунске наставе, секција, плана 

рада одељењског старешине 

Консултације при изради 

планова 

педагог и 

психолог 

 

септембар 
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Спровођење истраживања у школи 

Анкетирани ученици V 

разреда о преласку на 

предметну 

наставу,обрада 

података, презентација 

резултата истраживања 

на седници ОВ 

Испитивање ставова 

ученика о школи и 

њиховом односу са 

родитељима и 

наставницима, анализа и 

презентовање на 

седници Наставничког 

већа 

Анкетирање родитеља о 

различитим областима 

рада школе, обрада 

резултата и 

презентовање на 

седници Наставничког 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

педагог и 

психолог 

 

 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

јануар 

 

 

март 

Учествовање у припреми ИОП-а 

 

Прикупљање података о 

ученицима, израда 

педагошког профила за 

Р.З.I Д.П.II, М..П. II, 4 

профила за ученике IIIр. 

Б.Ј., А.Љ.VIII р., сарадња 

са родитељима, рад у 

тимовима за додатну 

подршку 

 

педагог и 

психолог 

 

 

 

септембар/ 

октобар 

 

Учешће у формирању одељења првог и петог 

разреда, распоређивање нових ученика и 

ученика који је поновио разред 

Формирање одељења 

према одређеним 

критеријумима, 

распоређивање ученика 

педагог и 

психолог 

 

август 

II Праћење и вредновање образовно-

васпитног рада 

Посећени часови:             

Д. Штуловић, Л.Тешић 

В.Миловановић,, 

Н.Пешић, 

А.Миловановић, 

Л.Милић, В.Петровић, 

Г.Николић, 

Т.К.Страиновић, 

З.Звиздић 

М.Маркићевић, 

 

 

педагог и 

психолог 

 

 

октобар 

новембар 

децембар 

март          

мај 

 

Праћење и анализирање наставног процеса и 

рада  
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Г.Грујичић, 

М.Обреновић,…  

попуњени протоколи 

посматрања часа, дате 

препоруке наставницима 

 

 

 

Праћење поступака оцењивања и оптерећености 

ученика 

 

Увид у дневнике рада, 

праћење на седницама 

одељењских већа, 

разговори са 

наставницима 

/ученицима 

педагог и 

психолог 

 

 

 

 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана 

Посете часовима, рад у 

Стручном тиму за 

инклузивно образовање, 

тимовима за пружање 

додатне подршке  

 

 

педагог и 

психолог 

 

током 
школске 
године и 
према 
плану 

Учествовање у раду Комисије за проверу 

савладаности програма наставника-приправника 

Присуствовање 

часовима код 

приправника Д.Бојић, 

И.Јовановић, В.Перишић 

и Д.Перишић, анализа и 

израда извештаја 

 

педагог и 

психолог 

 

септембар 

новембар 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика 

на  класификационим периодима и предлагање 

мера за побољшање 

Присуство седницама, 

збирна обрада података 

о успеху и владању, 

извештавање на 

седницама НВ, предлог 

мера 

 

педагог и 

психолог 

 

 

новембар 

фебруар,  

април        

јун 

 

Праћење адаптације ученика првог и петог 

разреда 

 

Посете часовима, 

разговори са 

одељењским 

старешинама, 

попуњавање чек листе, 

запажања у личним 

картонима 

 

 

педагог и 

психолог 

 

 

октобар  

новембар 

 

 

Самовредновање свог рада  
Израда полугодишњег и 

годишњег извештаја 

педагог и 

психолог 

јануар       

јун 

Израда полугодишњих и годишњих извештаја 

Писање извештаја о раду 

тимова, стручних Актива 

за ШРП и развој 

школског прпграма, 

 

педагог и 

јануар/  

фебруар   
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Ученичког парламента, 

Вршњачког тима ... 

психолог 

 

јун 

III Рад са наставницима  

 

Помоћ у оперативном 

планирању часова, при 

избору савремених 

облика/метода рада, 

наст. средстава, 

припреми угледних 

часова                      

 

 

 

педагог и 

психолог 

 

 

 

током 
школске 
године 

Пружање помоћи наставницима на 

унапређивању квалитета образовно-васпитног 

рада/наставе 

 

 

Пружање помоћи наставницима у раду са 

ученицима којима је потребна додатна подршка 

(ученици са тешкоћама у развоју, учењу) 

Израда педагошког 

профила, ИОП-а, рад са 

ученицима 

педагог и 

психолог 

 

током 
школске 
године 

Пружање помоћи наставницима у раду са 

ученицима који имају проблеме у понашању 

Саветодавни разговори, 

реализација активности 

са 42 ученика са којима 

је рађен појачан 

васпитни рад, израда 

планова појачаног 

васпитног рада и 

извештаја 

педагог и 

психолог 

 

током 
школске 
године 

Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника 

Увид/преглед дневника, 

педагошке 

документације о 

ученицима 

  

педагог и 

психолог 

                       

прва 
недеља                    
фебруара и                       
прва 
недеља                         
јула 

Помоћ одељењским старешинама у реализацији 

појединих садржаја на часовима одељењског 

старешине и родитељским састанцима 

Израда подсетника, 

реализација предавања 

о техникама успешног 

учења/како правилно 

учити у одељењима V 

разреда , пубертету у 

одељењима разреда VI,  

решавању конфликата и 

сл., 

 

 

 

педагог и 

психолог 

 

 

октобар, 
децембар и  
по потреби 

Помоћ наставницима у сарадњи са родитељима 

 

Индивидуални/групни 

разговори, израда 

подсетника, савети за 

педагог и 

психолог 

током 
школске 
године 
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родитељске састанке  

Сарадња са координаторима тимова 

Консултације при изради 

планова/извештаја и  

реализацији појединих 

активности 

педагог и 

психолог 

септембар  
прво и 
друго  
полугодиште 

Помоћ наставницима-приправницима у процесу 

увођења у посао 

 

Упознавање са свим 

сегментима рада 

наставника, 

приправници-

А.Миловановић и 

Г.Грујичић, наставници 

математике, посете и 

анализа часова са датим 

препорукама 

педагог и 

психолог 

 

током 
школске 
године 

Сарадња на идентификовању даровитих ученика 

На седницама ОВ, рад у 

Тиму за израду ИОП-а 3 

за 2 ученика VIII разреда 

педагог и 

психолог 

 

октобар 

IV Рад са ученицима 

 

 

 

Разговор са ученицима V разреда о 

потешкоћама при преласку са разредне на 

предметну наставу 

Излиставање потешкоћа 

и начина за 

превазилажење 

психолог септембар 

Упућивање ученика петог разреда на успешније 

и рационалније методе и технике учења 

Предавање, разговор на 

часу одељењског 

старешине, 

индивидуални разговори 

педагог октобар  

Упознавање ученика шестог разреда о 

променама у пубертету  

Израда подсетника, 

предавање за девојчице, 

разговор 

педагог и 

психолог 
децембар 

Помоћ ученицима у раду Ученичког парламента 

и Вршњачког тима 

Помоћ  у изради плана, 

реализацији активности, 

обучавање чланова 

Вршњачког тима путем 

радионица, помоћ у 

решавању конфликта у 

VII5 и VIII4 

педагог и 

психолог 

 

током 
школске 
године 

Појачан васпитни рад са ученицима који имају 

проблеме у понашању 

Саветодавни разговори, 

активности према плану 

појачаног васпитног рада 

педагог и 

психолог 

током 
школске 
године 
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за 42 ученика,помоћ у 

изради и приказивању 

презентације о насиљу 

за VII5 дигитално 

насиље, врсте насиља у 

V3 

 28.10. у VII5 

Професионална оријентација ученика VIII 

разреда 

Професионално 

информисање, 

презентација/предавање 

о избору средње школе и 

информисање о 

завршном испиту, 

испитивање 

професионалних 

интересовања,израда 

извештаја о резултатима 

тестирања 

педагог и 

психолог 

 

Друго 
полугодиште 

Пружање додатне подршке ученицима (са 

тешкоћама у учењу, сметњама у развоју и 

даровитим ученицима) 

Рад у складу са 

плановима 

индивидуализације, 

ИОП-има, саветодавни 

разговори, упућивање на 

технике учења, помоћ у 

реализацији активности 

педагог и 

психолог 

 

Током 

школске 

године 

Радионица у III3 

Комуникација учитељ-

ученици, групни облик 

рада 

педагог и 

психолог 

 

18.5.2017. 

Социометријско испитивање ученика  

Према потребама 

одељења, испитивање и 

обрада података  

Испитивање ученика IV 

разреда матичне школе, 

анализа података 

педагог и 

психолог 

 

 

 

током 
школске 
године  
 
јун 
 

V Рад са родитељима 
 

Разговори, попуњавање 

упитника 

 

педагог и 

психолог 

 

 

током 
школске 
године 

Рад са родитељима на прикупљању података о 

деци 

Педагошко-психолошко образовање родитеља 

 

Педагошко-инструктивни 

разговори, подсетници са 

саветима, презентовање 

садржаја Приручника у вези 

дигиталног насиља на 

педагог и 

психолог 

 

 

током 
школске 
године 
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састанку Савета родитеља, 

учешће на трибини за 

родитеље будућих првака 

 

 

28.11. 

23.3. 

 

Испитивање мишљења родитеља о различитим 

областима рада школе 

Анкетирање родитеља, 

обрада резултата, 

презентовање резултата 

педагог и 

психолог 
март 

Пружање помоћи родитељима чија деца имају 

проблеме у развоју, понашању и учењу 

Педагошко-инструктивни 

разговори, подсетници 

са саветима 

педагог и 

психолог 

током 
школске 
године 

Сарадња са родитељима у раду тимова за 

пружањем додатне подршке деци 

Сарадња на састанцима 

и индивидуално 

педагог и 

психолог 

током 
школске 
године 

Родитељски састанак у III3 

Упознавање родитеља 

са реализованим 

активностима на 

побољшању 

комуникације учитељица-

ученици, реализованим 

акционим планом након 

рада са ученицима 

педагог и 

психолог 5.6.2017. 

VI  Сарадња са директором, помоћницима 

директора на: 

Консултативни 

разговори, припремање  

састанака, договори на 

састанцима,рад у 

пројектном тиму, анализе 

 

педагог и 

психолог 

 

         

 

током 
школске 
године 

 

- истраживању постојеће образовне-васпитне 

праксе, специфичних проблема школе и 

предлагање мера за унапређивање; 

- пословима у вези са радом стручних органа, 

одељењских и стручних већа, стручних актива, 

тимова, комисија 

- изради извештаја 

- пословима унапређивања квалитета 

образовно-васпитног рада 

-припремању за спољашње вредновање рада 

школе 

- приговорима, жалбама ученика/родитеља на 

оцену из предмета и владања и захтевима за 

променом одељења; 

-реализацији активности завршног испита 
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VII Рад у стручним органима и тимовима   

Учешће у раду Наставничког већа, Одељењских 

већа, Стручног актива за развојно планирање, 

Стручног актива за развој школског програма, 

Педагошког колегијума 

Анализе, извештаји на 

састанцима, решавање 

актуелних васпитних, 

образовних проблема, 

предлагање мера 

 

педагог и 

психолог 

 

 
током 
школске 
године 

Предлагање мера за унапређивање рада 

стручних органа 
Савети на седницама 

педагог и 

психолог 

током 
школске 
године 

Координирање активности  Тима за 

самовредновање за област квалитета Школски 

програм и годишњи план рада  
психолог 

током 
школске 
године 

Рад у тимовима: за заштиту ученика од насиља, 

за кризне ситуације, за стручно усавршавање, 

стручном тиму за ИО, тимовима за пружање 

додатне подршке ученицима 

Израда планова рада, 

превентивних 

активности, 

координирање рада тима 

за ИО, реализација 

активности, писање 

извештаја 

 

педагог и 

психолог 

 

 

 

 

током 
школске 
године  
 
према 
динамици 
рада 
тимова 

 

Рад у Пројектном тиму 

Учешће на састанцима 

са ментором, у 

реализацији активности у 

оквиру пројекта SHARE 

(израда плана развојних 

активности, реализација 

активности при посети 

3П школи у Београду, 

школи у Нишу, писање 

наративних извештаја, 

учешће у интервјуу са 

психологом  Центра за 

образовање наставника 

 

 

 

педагог и 

психолог 

 

 

 

 

септембар-  
децембар 
април 
јун 

VIII Сарадња са надлежним установама, 

организацијама и локалном заједницом 

Дописи, консултације 

 

припремање трибине 

 

педагог и 

психолог 

 

 

током 
школске 
године  
март 

Сарадња са Центром за социјални рад, ОШ 

«Петар Лековић», средњим школама, 

предшколском установом »Радост» 
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Сарадња са Школском управом 

Путем дописа, сарадња 
са просветним 
саветницима при 
екстерном вредновању 
рада школе  

педагог и 

психолог 

 

током 
школске 
године  
10-12.маја  

IX Вођење документације, припрема за рад, 

стручно усавршавање 
 

Бележење дневних 

активности 

педагог и 

психолог 

 

током 
школске 
године  Вођење дневника рада 

Вођење евиденције о сарадњи са 

ученицима, наставницима, родитељима 

Евиденције садржаја 

разговора, мера/савета  

педагог и 

психолог 

током 
школске 
године  

Припрема за послове предвиђене годишњим и 

месечним плановима рада педагога и психолога 

У складу са плановима-

избор  метода, техника, 

израда подсетника... 

педагог и 

психолог 

током 
школске 
године  

Припремање анализа и саопштења Излагање на састанцима 

тимова, на седницама  

педагог и 

психолог 

током 
школске 
године  

Стручно усавршавање  

Интерно стручно 

усавршавање: 

-израда Информатора за 

родитеље 

-презентовање садржаја 

Приручника о 

дигиталном насиљу на 

седници Н.већа 

-учешће на трибини 

Школа није баук у вртићу 

-рад у пројектном тиму 

SHARE 

- координирање 

Ученичким парламентом, 

Вршњачким тимом 

-присуство угледним 

часовима, дискусија и 

анализа 

Стручно усавршавање 

ван школе:студијске 

посете и присуство 

семинару  

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог и 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

18.11. 

 

 

март 

 

током 
школске 
године  
 

новембар, 

април 
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4.1.7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕФЕКТОЛОГА – ОЛИГОФРЕНОЛОГА 

 

Активности Начин остваривања Време рализације 

1. Планирање и 

програмирање                   

васпитно-образовног рада 

- Идентификовање броја 

нових  ученика који се 

школују по ИОП-у или су 

обухваћени програмом 

индивидуализације; 

Ажурирање документације 

о ученицима са којима је у 

претходним школским 

годинама  започет 

дефектолошки третман ( 

ИОП1, ИОП2, 

индивидуализација); 

- Учешће у изради ИОП-а, 

плана индивидуализације  

и пружање посебне 

подршке ученицима који 

имају тешкоће у учењу и 

спорије напредују. 

Прво полугодиште, 

септембар 

  

 

2. Праћење и вредновање 

васпитно-образовног рада 

- Континуирано праћење и 

учешће у вредновању 

примењених мера 

индивидуализације и ИОП-

а , предлагање мера за 

отклањање или 

ублажавање узрока 

неуспеха или споријег 

напредовања код ученика. 

Током школске године 

 

3. Рад са наставницима - Свакодневна сарадња са 

наставницима, посета 

часовима, пружање 

подршке  наставницима у 

раду са ученицима који се 

школују по ИОП-у.  

Током школске године 

 

 

 

4. Рад са ученицима 
- Спровођење дефектолошког Током школске године 
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 третмана по распореду 

направљеном у договору са 

наставницима и родитељима, 

непосредан корективно-

педагошки рад са ученицима 

из области у којима су 

показали слабије резултате; 

третман вежбама из области 

реедукације психомоторике. 

5. Рад са родитељима - Јачање компетенције 

родитеља да препознају и 

разумеју развојне потребе и 

проблеме своје деце;  

- Свакодневно информисање 

родитеља о напредовању 

ученика, као и како да им 

пруже помоћ и подршку у 

учењу и другим активностима 

у породичном дому. 

Током школске године 

 

6. Рад са директором и 

педагогом 

- Сарадња са педагогом у 

виду прикупљања података са 

тестирања ученика; увид у 

педагошку документацију у 

циљу добијања информација 

о ученицима који се школују 

по ИОП-у; 

- Сарадња са директором у 

циљу решавања специфичних 

проблема на нивоу установе. 

Током школске године 

 

7. Вођење документације, 

припрема за рад и стручно 

усавршавање  

- Свакодневно вођење 

евиденције о раду са 

ученицима, као и о њиховом 

напредовању; 

- Припремање плана 

дефектолошког третмана за 

сваког ученика; 

- Писање извештаја о раду са 

ученицима, 

- Стручно усавршавање 

праћењем стручне литературе 

и похађањем акредитованих 

семинара. 

Током школске године 
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4.1.7.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

 I разред-давање основних 
обавештења о библиотеци 
II, III и IV разред-даљи рад на 
формирању позитивних ставова 
према књизи  

Кроз разговор деца се 
упознавала са начином рада 
библиотеке 

Библиотекар 

 
ОКТОБАР 

II разред - указивање на основне 
принципе при читању 
III разред- оспособљавање за 
самостално тражење и 
коришћење књижне и некњижне 
грађе 
V разред - упућивање ученика у 
коришћење литературе 

Развијање читалачких навика 
Подстицање ученика да 
користе библиотечке ресурсе 
према својим 
интересовањима и знањима 
Кроз разговор указивано на 
вредност књиге, укључивани 
ученици у самостално 
коришћење библиотечког 
фонда 

 
Библиотекар 
 
 
 
Стручно веће 
наставника за српски 
језик 

 
НОВЕМБАР 

IV разред - упућивање ученика у 
коришћење лексикона, 
енциклопедија, речника 

Презентовање фондова и 
различитих извора 
информација и књихова 
популаризација 

Библиотекар 
Одељењско веће 
учитеља IV разред 
 

 
ДЕЦЕМБАР, 

ЈАНУАР 

V разред - појмови: писац, 
састављач књиге, издавач, 
уредник 

Кроз разговор и презентацију 
ученици упознавани са 
појмовима везаним за књигу 

Библиотекар 
 

 
ФЕБРУАР 

IV разред - даљи рад на 
развијању читалачке културе 
VI разред - садржај, предговор, 
поговор 
VII разред - давање потпунијих 
информација о библиотечкој 
делатности 

Упознавање са могућношћу 
коришћења различите 
литературе, извора 
информација и средстава 
Упућивање ученика у посао 
библиотекара 

Библиотекар 
 
Учитељи  IV разреда 
 
Стручно веће 
наставника за српски 
језик 

 
МАРТ 

III разред - 
појмови:издавач,аутор, 
илустратор 
 
V разред - појмови:стручна 
књига,приручник, издање, година 
издања 

Упознавање ученика са 
појмовима 
Упознавање са начином 
коришћења и формирања 
библиотечке грађе и 
информација као и облицима 
њихове презентације 

Библиотекар 
 
Учитељи III разреда 
 
Стручно веће 
наставника за српски 
језик 

 
АПРИЛ 

II разред - разлике међу 
занимањима, библиотекар, 
књижничар, књижар 
 
II разред - дечја штампа 
 
VIII разред - упућивање ученика 
у израду извода и библиографија 

Усменим излагањем подстаћи 
ученике да уоче основне 
разлике међу занимањима и 
разговарати о њима 
Израда помоћних 
библиографија и 
библиографских података у 
вези са наставним 
предметима а у циљу 
проширења знања ученика 

Библиотекар 
 
Учитељи II разреда 
 
Стручно веће 
наставника за српски 
језик 
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4.2. Извештај о раду руководећих органа 

 

4.2.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда решења о структури 
40-часовне радне недеље за 
наставнике и стручне 
сараднике 
 

Израда решења за 
непосредни рад и остала 
задужења 
 

Септембар 

Организовање васпитно-
образовног рада у школи и 
стварање услова током 
школске године да се он 
неометано и континуирано 

У оквиру тима директор, 
помоћници, ПП служба 
 

Током школске године 

МАЈ 
Пријем предшколаца, 
упознавање са библиотеком 
 

Кроз разговор и читање 
предшколци се упознају са 
радом библиотеке 

Директор, педагог и 
психолог, учитељи, 
библиотекар 

ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

Издавање књига, обрада књига, 
унос књига 

Реализација стручних 
послова, каталошка обрада, 
формирање картотеке 
корисника 

Библиотекар 

 
ЈУН 

Информисање стручних већа о 
набавци нових наслова 

Информисање наставника са 
новим насловима 

 
Библиотекар 

ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

Рад у стручним органима 
Присуство седницама и 
састанцима 

Библиотекар 

ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

Учешће у припреми и 
реализацији културних 
активности 

Учешће у организацији 
различитих активности: 
изложбе, промоције... 

Библиотекар, 
директор, педагог и 
психолог, 
Стручно веће, 
наставника ликовне 
културе, Стручно 
веће наставника за 
српски језик и стране 
језике, Стручно веће 
наставника разредне 
наставе, Стручно 
веће за историју и 
географију и др. 

ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

Сарадња са Градском 
библиотеком 

Размена информација 
Посредовање у активностима 
које организује библиотека 

Библиотекри Градске 
библиотеке и 
библиотекар школе 
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реализује (замене за  одсутно 
наставно особље.  

 
 

 
Обезбеђивање одговарајуће 
опреме, намештаја и 
наставних средстава у 
сарадњи са локалном 
самоуправом и 
Министарством просвете. 

 
 

Сагледане потребе матичне 
школе и подручних одељења 
и на основу тога у сарадњи са 
локалном самоуправом 
реализовани су приоритети. 
За део средстава конкурисали 
смо и код Министарства 
просвете. 
 

Током школске године 

У сарадњи са општином, 
школа је конкурисала код 
дирекције за спровођење 
јавних набавки за средства за 
реконструкцију и санацију 
дела школе која није 
реконструисана 2009. године. 
24.7. почели су радови на 
реконструкцији школе. Посао 
на тендеру који је расписала 
Општинска управа добила је 
фирма САМЕКС из Београда. 
Вредност радова је око 19 
милиона динара са ПДВ – ом.   
Према уговору радови могу 
трајати до 1.10.2017.године. 
 

Потребе школе за новим и 
квалитетним учионичким 
простором, као и побошање 
услова рада школе и њеног 
спољашњег изгледа.  
 
Побољшање енергетске 
ефикасности школе. 
 
Општина Пожега је 
ребалансом буџета 
обезбедила додатни новац 
који ће бити искоришћен за 
финансирање пројеката 
грађевинске реконструкције 
као реконструкције грејања 

школе и спортске хале. 
 

Март-септембар 

Учествовао у раду Комисије 
за проверу савладаности 
програма за рад пиправника. 
 

Присуство часовима и израда 
извештаја 
 

Према распореду у 

Годишњем плану   

Присуствовао угледним 
часовима  
 

Анализа и попуњавање 
евалуационих листа 
 

Према распореду у 

Годишњем плану   

Праћење наставног процеса 
 

Присуство часовима, 
попуњавање протокола и 
инструктивно педагошки рад 
са наставницима 
 

Према распореду у 

Годишњем плану   

Припрема за екстерно 
вредновање школе у оквиру 
пројекта ШЕР. Школа се 
изузетно добро припремила 

Припремање наставника, 
контрола припремљеног, 
саветовања.Припрема 
документације и доказа за 

Март, април 
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за спољашње вредновање 
које је саставни део пројекта 
ШЕР. Оцена коју смо добили 
је на граници између 3 и 4. 
Како нисмо задовољни 
објективношћу и 
образложењем дела 
просветних саветника који су 
вршили вредновање изразили 
смо жалбу министру просвете 
јер на то имамо право. 
 

сваки параметар који се 
вреднује 
 

Учествовао у спровођењу 
јавне набавке за екскурзије и 
наставу у природи 
 

Спровођење поступка јавне 
набавке 
 

Према распореду за 

спровођење јавних набавки 

Припремао и водио седнице 

НВ, учествовао у раду  

одељењских већа,  ШО и 

Савета родитеља и 

Педагошког колегијума 

У сарадњи са председником 

Школског одбора, школским 

секретаром, педагогом, 

психологом, помоћницима 

Према Годишњем плану 

рада 

Учествовао у раду школског 
тима за самовредновање и 
вредновање рада школе у 
области квалитета: Годишњи 
план рада школе и школски 
програм 
 

Саветодавни рад и увид у  
рад тима.  
 

Март 

Пратио реализацију плана 
ове области квалитета 
 

Примедбе, сугестије,  
расправе и предлози за 
побољшања 
 

Током године 

Водио активну кампању у 
промоцији правих и добрих  
вредности школе. 
 

Увек и на сваком месту Током године 

Учешће у раду Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања, Стручног тима 
за инклузивно образовање, 
Тима за промоцију рада 
школе и маркетинг, Школског 
тима у оквиру пројекта SHARE 
 

Присуство састанцима, 

дискусија, промовисање 

активности школе 

Током године 
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Рад у Школској комисији 
током завршног испита 
 

Организовање и праћење 

реализације испита у 

сарадњи са помоћником и ПП 

службом  

 

Мај,јун, јул 

Рад са родитељима и 
ученицима 
 

Саветодавни рад-кроз 

индивидуалне и групне 

разговоре, у сарадњи са ПП 

службом 

 

Током школске године 

Стручно усавршавање 
 

Интерно и екстерно 

 

Током школске године 

Организација такмичења 

 

 

У сарадњи са помоћником, 

председницима Стручних 

већа 

Према календару такмичења 

 

 

4.2.2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

август, 

септембар 
Изради распореда часова 

Распоред је израђен у 

августу. Корекције 

распореда су рађене у 

току септембра. 

Милица Тошић 

Рудић 

Милутин 

Игњатовић 

током целе 

године 

Прикупљање и унос података у 

ДОСИТЕЈ 
Током целе године 

помоћник 

директора, 

психолог, 

директор, 

секретар 

септембар 

Помоћ у изради решења о 
структури  

40-часовне радне недеље за 
наставнике и стручне сараднике 

Решења урађена у 
августу и почетком 
септембра 

Директор, 

помоћник 

директора, 

психолог, 
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секретар школе 

децембар, 

јануар 

Учешће у попису основних 

средстава у матичној школи и 

подручним одељењима 

Попис основних 

средстава је урађен у 

периоду од 01.12.2016. 

до 31.1.2017.године. 

Писање  извештаја 

пописа у току јануара 

2017. године 

чланови пописне 

комисије 

децембар - 

јануар 

Учешће у припреми активности на 

обележавању Савиндана 

Пружена техничка 

подршка наставницима 

и ученицима који су 

учествовали у 

припреми Савиндана 

директор.  

наставници, 

помоћник 

директора, 

децембар - 

јануар 

Помоћ на изради извештаја о 

годишњем пословању  и 

годишњем обрачуну 

Помоћ у изради 

извештаја током целог 

децембра. 

Рачуноводство, 

помоћник 

директора, 

октобар 

2016.године 

 

Учешће у организацији такмичења 

у шаху 
Учешће у организовању 

Директор, 

помоћник 

директора  

током првог 

полугодишта 

Рад у стручним органима и  

тимовима 

Учешће у раду тимова и 

стручних органа 

стручни органи и 

тимови 

јун, август 
Прикупљање података за израду 

Извештаја 

Помоћ у прикупљању 

података за извештај 

ПЕДАГОГ, 

ПСИХОЛОГ, 

Руководиоци ОВ, 

ПО, СВ, 

помоћник 

директора, 

јун, август 
Планирање и програмирање 

сопственог рада 

План првог периода, 

урађен у августу 

месецу. 

помоћник 

директора,   

август 

Израда распореда одељења по 

учионицама и распореда 

дежурства наставника 

Распоред одељења по 

учионицама урађен у 

августу месецу 

2016.године 

Директор, 

помоћник 

директора, 

психолог и 

педагог 

током првог  

полугодишта 

Чување и одржавање опреме и 

наставних средства 

Одржавање и набавка 

дотрајале опреме и 

наставних средстава, 

 

Помоћник 
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током целе школске 

године, у матичној 

школи и подручним 

одељењима. 

 

директора 

Руководиоци 

стручних већа 

током године 
Помоћ у одржавање школског 

сајта и ажурирање података 

Сајт је активиран у 

јануару 2013.године.  

 

Милутин 

Игњатовић 

 

током године 
Остали послови по налогу 

директора школе 

Израда пројекта -

МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА РС (Сектор за 

инвестиције, ученички и 

студентски стандарад и 

јавне набавке) - 

Пројекти израђени и 

предати Школској 

управи у Ужицу 

05.10.2016.године 

помоћник 

директора, 

директор школе 

током првог 

полугодишта 
Посете часовима 

Посета часовима према 

већ унапред утврђеном 

распореду 

психолог, 

помоћник 

директора, 

током првог 

полугодишта 

Израда предлога плана набавке 

опреме и наставних средстава за 

унапређење наставног процеса 

Израда плана набавке и 

набавка потребне 

опреме и наставних 

средстава  

Рачуноводство, 

помоћник 

директора, 

директор 

током целе 

године 

Пружање помоћи у извођењу свих 

облика образовно-васпитног рада 

у Школи 

Помоћ и учешће и 

спровођењу свих 

наставних активности 

као и у организацији 

свих такмичења 

организовних у нашој 

школи 

Директор, 

психолог и 

педагог, 

 помоћник 

директора 

 

током целе 

године 

Пружање помоћи разредним 

старешинама на ванредним 

родитељским састанцима 

Помоћ у организовању 

и спровођењу 

ванредних родитељских 

Директор, 

психолог и 

педагог, 
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састанака   помоћник 

директора 

 

током целе 

године 

Индивидуални разговори са 

наставницима после посећених 

часова у циљу пружања помоћи 

Одржани индивидуални 

разговори са 

наставницима после 

посећених часова и 

урађена детаљна 

анализа часа, дати 

савети за корекцију 

неправилности. 

 психолог и  

помоћник 

директора 

 

током целе 

године 
Саветодавни рад са ученицима 

Одржани саветодавни 

разговори са ученицима 

као и помоћ у 

организацији ученичких 

активности 

Директор, 

психолог и 

педагог, 

 помоћник 

директора 

 

током целе 

године 
Саветодавни рад са родитељима 

Одржани саветодавни 

састанци са 

родитељима у вези са 

проблемима у 

дисциплини и успеху 

појединих ученика као и 

разговори са 

родитељима ученика 

осмог разреда око 

завршног испита и 

уписа у средње школе... 

Директор, 

психолог и 

педагог, 

 помоћник 

директора 

 

током целе 

године 

Помоћ разредним старешинама у 

вођењу одељења 

Пружање помоћи 

одељенским 

старешинама у вези са 

текућим проблемима у 

одељењу 

Директор, 

психолог и 

педагог, 

 помоћник 

директора 

 

током целе 

године 

Помоћ наставницима на 

предузимању одговарајућих мера 

у раду са ученицима 

Пружање помоћи 

предметним 

наставницима у раду са 

ученицима који имају 

тешкоће у учењу као и 

Психолог, 

помоћник 

директора, 

директор школе 
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проблеме са 

дисциплином 

током целе 

године 

Учешће у раду и праћење 

стручних већа, Школског одбора, 

Савета родитеља, Савета 

ученика и др. 

Учешће у организацији 

и праћење рада 

Психолог, 

помоћник 

директора, 

директор школе 

током целе 

године 

Вођење документације о 

посећеним часовима 

Писање протокола за 

посматрање школског 

часа 

психолог, 

помоћник 

директора 

током целе 

године 

Сарадња са другим школама Остварена сарадња са 

ОШ"Петар Лековић" 

Пожега, ОШ"Милан 

Благојевић" Лучани и са 

средњим школама 

Златиборског округа 

помоћник 

директора, 

директор школе, 

психолог, 

педагог  школе 

током целе 

године 

Сарадња са предузећима и 

другим организацијама 

Остварена сарадња са: 

Домом здравља 

Пожега, ДОО Теленор, 

МУП, предузеће 

ИНМОЛД, ИНОКОМ 

рачунари, БИРО 

СИСТЕМ Ужице... 

помоћник 

директора, 

директор школе, 

психолог, 

педагог  школе 

Мај-август 

2017. 

Организовање 

разредних,поправних,матурских, 

завршних и допунских испита 

Учешће у организацији 

и спровођењу 

Директор, 

психолог и 

педагог, 

 помоћник 

директора, 

предметни 

наставници, 

секретар школе 

 

Мај-јул 2017. 
Вођење документације завршног 

испита 

Уношење у базу оцена, 

општих података, 

резултата завршног 

испита и жеља ученика 

осмог разреда 

помоћник 

директора, 

директор школе, 

психолог, 

педагог  школе 

Април - мај 

2017.године 

Прикупљање и унос података за 

бесплатне уџбенике 

Уношење података у 

WEB апликацију 

Рачуноводство, 

помоћник 

директора, 
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психолог, 

директор, 

секретар 

Август 2017. 
Израда распореда часова за 

2017/2018.школску годину 

Распоред је израђен у 

августу.  

Милица Тошић 

Рудић 

Милутин 

Игњатовић 

Током 

школске 

године 

Остали послови по налогу 

директора школе 

Извршавање разних 

послова према налогу 

директора школе 

директор школе 

 

4.2.3. ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА И НАДЗОРА ДИРЕКТОРА, 

ПОМОЋНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

РЕАЛИЗАТОРИ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА 

ВРЕМЕ 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПЕДАГОГ 

ВРЕМЕ 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА И 

ПСИХОЛОГ 

предмет/одељење 
предметни 

наставник 
предмет/одељење 

предметни 

наставник 

17.10.2016. 
Математика, II, III 

IV ИО Горобиље 
Наташа Пешић 

21.10.2016. 

Математика, VII1 
Градимир 

Грујичић 

21.10.2016. Математика, VI3 
Анђелка 

Миловановић 

9.12.2016. Математика 
Градимир 

Грујичић 

12.12.2016. Математика, IV1 Весна Петровић 

14.12.2016. Ликовна култура, 

V3  
Зоран Звиздић 

15.12.2016. 
Музичка култура, 

V, ИО Прилипац 
Лепа Милић 

22.12.2016. Историја, , VI ИО 

С.Добриња 

Марина 

Павловић 

16.12.2016. Физика, VI3 Гордана Николић 9.3.2017. 

 

Физичко 

васпитање, V ИО 

Роге 

 

Милан 

Обреновић 

 

6.3.2017. Хемија, VII1 
Татјана Крстић 

Страиновић 

4.5.2017. 
Физика, VI, ИО 

Прилипац 

Милена 

Маркићевић 

 

У циљу праћења напредовања и прилагођавања ученика I разреда, условима живота и рада у школи, 

педагог је посетила часове српског језика у сва три одељења у матичној школи (16.11.I2 и 17. 11. I1 и 

I3).Директор, психолог и пеадгог су као чланови Школске комисије за проверу савладаности програма 

присуствовали часовима наставника приправника Весне Перишић, Данијеле Перишић, Иване Јовановић 

и Данке Бојић који су се припремали за полагање испита за лиценцу. 
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4.3. Извештај о раду управних органа 

4.3.1. Школски одбор 

 

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.Чине га по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 
Школског одбора. 

Чланови Школског одбора су:  
 

Име и презиме Овлашћени предлагач 

Милош Петрић Наставничко веће 

Предраг Маркићевић Наставничко веће 

Љиљана Костић, председник Наставничко веће 

Миљко Ковачевић Савет родитеља 

Драган Мићић Савет родитеља 

Снежана Стаматовић Савет родитеља 

Александар Вучковић СО Пожега 

Зорица Никовић СО Пожега 

Никола Крговић СО Пожега 

 

 

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду: представник Ученичког 
парламента,  представник синдиката у школи, директор школе и секретар без права 
одлучивања. 
Школски одбор је одржао 13 седница. Реализоване су следеће активности: 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

И САРАДНИЦИ 

15.9.2016. 

 Усвајање записника са 23. седнице 
Школског одбора 

 Разматрање и усвајање Извештаја о 
реализацији Годишњег плана ОШ 
„Емилија Остојић“ Пожега за школску 
годину 2015/2016.год 

 Разматрање и доношење Годишњег 
плана рада ОШ „Емилија Остојић“ 
Пожега за школску 2016/2017.год 

 Разматрање и усвајање Извештаја о 
раду директора и школе за период 
19.1.2016 – 31.8.2016. год. 

 Доношење одлуке о давању на 
коришћење школског простора, 
одређивање цене закупа  и 
формирање  цене закупа и 

Школски одбор, директор, 

председник синдиката 
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формирање комисије за спровођење 
поступка издавања непокретности у 
закуп 

 Именовање комисије за утврђивање 
запослених за чијим је радом 
престала потреба  за шк. 
2016/2017.год. 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора.    

21.10.2016. 

 Усвајање записника са 24. седнице 
Школског одбора 

 Разматрање и доношење одлуке о 
Изменама и допунама Финансијског 
плана школе за 2016.год 

 Разматрање и доношење одлуке  о 
Изменама и допунама плана  
Набавкишколе за 2016.год 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора  

Школски одбор, 

директор,председник 

синдиката 

25.11.2016. 

 Усвајање записника са 25. Седнице 
Школског одбора  

 Разматрање и доношење одлуке о 
Изменама и допунама Плана набавки 
школе за 2016.годину  

 Текућа питања 

Школски одбор, директор, 

председник синдиката, 

26.12.2016. 

 Усвајање записника са 26.седнице  
Школског одбора 

 Разматрање и доношење одлуке о 
Предлогу измена  и допуна 
Финансијског плана  школе за 
2016.год. 

 Разматрање и усвајање допуњеног 
извештаја о раду директора и школе. 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

Школски одбор, директор, 

председник синдиката, шеф 

рачуноводства 

16.01.2017. 

 Усвајање записника са 27. седнице 
Школског одбора 

 Разматрање и доношење 
Финансијског плана ОШ „Емилија 
Остојић“ Пожега за 2017.год 

 Разматрае и усвајање Плана јавних 
набавки ОШ „Емилија Остојић“ за 
2017.год. 

 Текућа питања из делокруга 
Школског одбора 

Школски одбор, директор, 

помоћници директора, 

20.2.2017. 

 Усвајање записника са 28. седнице 
Школског одбора 

 Разматрање и усвајање Извештаја о 
изврешеном попису на дан 
31.12..2016.год  

 Текућа питања из делокруга 

Школски одбор, директор, 

помоћници директора,, 

шеф рачуноводства 
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Школског одбора 

27.02.2017. 

 Усвајање записника са 29.  Седнице 
Школског одбора 

 Разматрање и усвајање Годишњег 
извештаја о материјално –
финансијском пословању и 
Завршном рачуну за 2016.год 

 Разматрање и усвајање Извештаја о 
раду директора и школе  

 Доношење одлуке о одређивању 
директора за  стручног вођу пута за 
реализацију екскурзије ученика 
осмих разреда у шк.2016/2017.год 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

Школски одбор, директор, 

помоћници директора, 

20.03.2017. 

 Усвајање записника са 30. седнице 
Школског одбора 

 Разматрање и доношење одлуке о 
Изменама и допунама  Финансијског 
плана  школе за 2017.год 

 Разматрање и доношење одлуке о 
изменама и допунама Плана набавки 
за 2017.г 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

Школски одбор, помоћници 

директора, представници 

Ученичког парламента, 

председник синдиката, шеф 

рачуноводства 

30.03.2017. 

 Усвајање записника са 31.  седнице 
Школског одбора 

 Одлучивање по приговору Биљане 
Јанковић бр. 91/17 од 17.03.2017.г на 
решење директора  бр.81/17 од 
09.03.2017.г 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 
 

Школски одбор, помоћници 

директора, представници 

Ученичког парламента, 

председник синдиката 

 

28. 04.2017. 

 Усвајање записника са32.е 
седнице Школског одбора 

 Разматрање и доношење 
Правилника  о награђивању 
запослених у ОШ“Емилија 
Остојић“ Пожега. 

 Текућа питања из делокруга 
Школског одбора 

Школски одбор, директор, 

председник синдиката 

 

18.05.2017. 

 Усвајање записника са 33.  
седнице Школског одбора 

 Разматрање и доношење Одлуке 
по захтеву Општине Пожега број 
010-86/17 од 05.05.2017.г. за 
коришћење просторија у објекту   у 
ОШ“Емилија Остојић“ Пожега у 
Лорету 

Школски одбор, директор, 

председник синдиката 
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 Разматрање и доношење Одлуке 
по захтеву за сагласност Телеком 
Србије дел.бр. 172-172424/1-2017 
од 10.05.2017. 

 Доношење одлуке о одређивању 
директора за стручног вођу пута 
за реализацију ученика седмих 
разреда шк.2016/2017. 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

04.07.2017. 

 

 Усвајање записника са 34. 
седнице Школског одбора 

 Доношење решења о коришћењу 
годишњег одмора  Александру 
Весовић директору школе за 
2017.г. 

 Доношење одлуке о обрачуну и 
исплати дневница директору за 
службено путовање у Грчку 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског  одбора 

Школски одбор, директор, 

председник синдиката 

 

18.07.2017. 

 Усвајање записника са 35. 
седнице Школског одбора 

 Разматрање и доношење одлуке о 
Изменама и допунама 
Финансијског плана Школе за 
2017.г.  

 Разматрање и доношење одлуке о 
Изменама и допунама Плана 
набавки Школе за 2017.г 

 Разматрање и усвајање извештаја  
о остваривању наставе у природи 
и екскурзије з ученике у шк. 
2016/2017.г 

 Именовање комисије за 
утврђивање запослених за чијим 
је радом престала потреба у шк. 
2016/2017.год 

 Доношење листе категорија 
регистратурског материјала са 
роковима чувања 

 Доношење одлуке о давању 
сагласности за формирање 
продуженог боравка за први и 
други разред  у матичној школи 

 Давање сагласности на Елаборат-
Пројекат „МОЈА ШКОЛА ЈЕ МОЈ 
ДРУГИ ДОМ“ ОШ „Емилија 
Осројић“ Пожега 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

Школски одбор, директор, 

председник синдиката 
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5. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

5.1. Друштвене, културне,техничке, хуманитарне и спортске активности 

У млађим разредима реализоване су друштвене, културне, техничке, хуманитарне и 
спортске активности са фондом часова од 36 до 72 часа. 

Кроз реализацију слободних активности реализовани су садржаји који су допринели 
социјалном прилагођавању ученика за колективни живот и сарадњу, развијању интересовања 
и способности за активно упознавање животне околине и културног наслеђа, стицању навика 
за очување, уређење простора и околине у којој живе, оспособљавању да активно учествују у 
изради дидактичког материјала, као и подстицању и развоју физичких и здравствених 
способности код ученика и неговању другарства, пријатељства и солидарности међу 
ученицима. 

5.2. Слободне активности (старији разреди) 

5.2.1. Драмска секција  (наставник  Марина Петровић) 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 

2016. 

- Формирање секције и 

избор руководства 

- Упознавање са Планом 

рада 

- Упознавање са основним 

појмовима из позоришне 

уметности и проучавање 

драмског текста 

- Обележавање Европског 

дана језика 

- Одабир чланова 

секције 

- Упознавање са 

Планом рада 

- Тумачење драмског 

текста и упознавање са 

основним појмовима 

драмске и позоришне 

уметности 

- снимање и емитовање 

радио-емисије 

Драмска секција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2016. - Припрема предвиђених 

културних садржаја 

(драмски текст Ане Никвул 

Муке по црвенкапи) 

- Припрема драме (Муке 

по црвенкапи); ревизија, 

подела улога, читачке 

пробе 

 

Драмска секција 

Рецитаторска секција 

Новембар 

2016. 

- Увежбавање драмског 

текста Ане Никвул Муке по 

црвенкапи 

- Читачке пробе (рад за 

столом); 

- Распоредне пробе  

Драмска секција и 

Рецитаторска секција 
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Гледање позоришног дела: 

- Посета Народном 

позоришту у Ужицу и 

гледање представe Хроми 

идеали 

 

- Организовано вођење 

ученика и гледање 

позоришног дела 

- Разговор, запажања 

 

 

Децембар 

2016. 

- Припрема за 

обележавање Савиндана  - 

дана школе 

 

- Ревизија нових 

текстова, подела улога, 

читачке пробе, 

распоредне пробе 

Драмска секција, 

Рецитаторска секција 

 

 

Јануар 2017.  - Припрема и реализација 

културних садржаја у 

оквиру обележавања 

Савиндана  - дана школе 

(приредба у школи) 

 

 

 

 

 

 

- Анализа рада секције у 

првом полугодишту 

- Читачке пробе (рад за 

столом); 

- Распоредне пробе 

- Генерална проба 

- Проба пред наступ 

(тзв. хладна проба) 

- Премијера 

 

- Анализа рада секције 

Драмска секција, 

Рецитаторска 

секција, Ликовна 

секција, Литерарна 

секција, Хорска 

секција 

 

 

Март 2017. - Изражајно читање и 

говорење 

- Школска смотра 

рецитатора 

- Припрема за Општинску 

смотру рецитатора 

- Учешће на Општинској 

смотри рецитатора 

- Читачке пробе: 

изражајно читање и 

говорење поезије 

- припрема за 

такмичење (вежбе 

акцента и паузе, 

интонације и 

интензитета (јачине) 

гласа…) 

На Општинску смотру 

пласирао се ученик 

осмог разреда Милош 

Драмска секција, 

Рецитаторска секција 
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Миловановић и освојио 

2. место и пласман на 

Окружну смотру (песма 

Ф. Г. Лорке Песма дану 

који одлази) 

Април 2017. - Припрема за Окружну 

смотру рецитатора 

- Учешће на Окружној 

смотри рецитатора 

- Упознавање са новим 

текстовима 

- Увежбавање нових 

садржаја (кратке приче из 

збирке Емина кратка 

прича)  

- Промоција збирке кратких 

прича Емина кратка прича 

и обележавање Дана 

књиге 

- Гледање позоришног 

дела у Народном 

позоришту у Ужицу 

(Народни посланик) 

- припрема за 

такмичење (вежбе 

акцента и паузе, 

интонације и 

интензитета (јачине) 

гласа…) 

- читање и анализа 

нових текстова за 

извођење; читачке и 

распоредне пробе, 

вежбе покрета и 

гестова... 

- припрема видео 

материјала, 

презентације и музике 

- Генерална проба 

- Проба пред наступ 

(тзв. хладна проба) 

- Премијера - промоција 

збирке кратких прича 

Емина кратка прича у 

Културном центру у 

Пожеги 

- Организовано вођење 

ученика, гледање 

позоришне представе и 

дискусија о гледаној 

представи 

Драмска секција, 

Рецитаторска секција 

 

Мај 2017. - Договор око поновног извођења 

увежбаних садржаја у циљу 

промоције школе и извођење 

- Анализа рада секције у другом 

полугодишту (разматрање 

извештаја) 

Промоција школе уз поновно 

представљање збирке 

кратких прича Емина кратка 

прича у Културном центру у 

Пожеги 

- Анализа рада секције 

Драмска секција, 

Рецитаторска секција 
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5.2.2.  Литерарна секција  (наставник: Љиљана Јовановић) 

                              

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар-
октобар 

Организовање рада секције,план и програм 
секције;проучавање књижевноуметничких 
дела,жанрови и врсте стваралачког 
писања,читање самосталних радова поезије 
и прозе, писање обавештења за књигу школе 
,,Емина кратка прича'' 

предлагање, 
гласање, 
усвајање, 
договор, 
подела 
задужења, 
читање, 
коментарисање, 
давање и 
усвајање 
упутстава,  
бележење 

чланови 
Литерарне 
секције 

новембар- 
децембар 

Сарадња са Новинарском секцијом;анализа 
примера различитих обрада једног мотива; 
расписивање конкурса ,, Емина кратка 
прича'';  писање прича на часу, читање прича 
на часу; прављење литерарне јелке 

стварање нових 
радова, 
читање, 
коментарисање, 
давање и 
усвајање 
упутстава,  
бележење, 
сакупљање 
радова, 
класификација, 
одабир радова, 
лекторисање, 
кориговање, 
техничко 
обликовање, 
 

чланови  
Литерарне 
секције  

јануар Читање прича које су ушле у књигу, 
презентовање ученичких радова-
презентација 

стварање нових 
радова, 
читање, 
коментарисање, 
давање и 
усвајање 
упутстава,  
бележење, 
сакупљање 
радова, 
класификација, 
одабир радова, 
лекторисање, 
кориговање, 

чланови  
Литерарне 
секције  
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техничко 
обликовање, 
 

 
 
 
 
 
фебруар 
март 
април 

Припремање материјала за Међународни 
Дан матерњег језика, припремање промоције 
књиге Емине кратке приче, 
драматизација књиге 

стварање нових 
радова, 
читање, 
коментарисање, 
давање и 
усвајање 
упутстава,  
бележење, 
сакупљање 
радова, 
класификација, 
одабир радова, 
лекторисање, 
кориговање, 
техничко 
обликовање, 
глума, 
костимирање 
 

чланови  
Литерарне 
секције, 
Рецитаторске и 
Драмске 
секције 

 

Литерарна секција  почела је са активним радом већ од краја септембра. Ове школске године 

Секција је објединила ниже и више разреде, укупно тридесет двоје чланова. Проучавали смо 

књижевноуметничка дела, бавили се жанровима и врстама стваралачког писања, писали  смо  

литерарне радове  и завршавали заједничке пројекте. За Дан језика снимили смо, заједно са 

наставницима страних језика, радио-емисију. Писали смо о Кочићу и  тако обележили 

стогодишњицу  од његове смрти. Ни Французима, Италијанима, Русима  није било тешко да 

издвоје лепе речи којима ће представити свој језик и културу.  

              Почетком октобра Литерарна секција упутила је позив свим ученицима школе да се 

придруже нашој идеји и учествују у састављању збирке кратких прича. Најмлађи су били 

веома мотивисани и вредни, а велика подршка су им били ученици виших разреда. 

Емине кратке приче  су једна велика   доброћудна душа каква је дечја. Битна је свака реч и 

свако слово, да би настала једна велика целина као што је ова. Књига је намењена онима који 

су усамљени,  онима који су одавно изгубили дете у себи. Ова књига је посебна због тога што 

су  се  деца стављала у позиције  одраслих, а у ствари остајали  деца.  Емине кратке приче  

јесу  колико приче за децу, толико и за одрасле.  То је збирка прича ученика наше школе који су 

имали храбрости и  одлучности да пишу о  својим  идеалима,  умели су своју мисао и жељу да 

преточе у своју кратку причу. Приче су различите по форми , степену концентрованог исказа 
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или слободе лепршања поетских визија у приповедању. Распон се креће од дужих наративних 

текстова  до сведених прича које имају свега једну или две реченице. 

Очекујемо објављивање  наша  књиге  средином фебруара. 

Те наше приче смо искористили и направили новогодишње украсе за ЛИТЕРАРНУ ЈЕЛКУ која 

је за новогодишње и божићне празнике красила хол  школе. 

            Током првог полугодишта активно смо сарађивали са Новинарском секцијом. Чланови 

секције  били  су вредни и својим радовима допринели квалитету школског часописа. 

У сарадњи са Народном библиотеком у Пожеги и ОШ ,,Петар Лековић'' обележили смо 

Дан матерњег језика. Задатак чланова Секције  био је да сликају погрешне јавне натписе. 

Позив за учешће у акцији гласио је: Поводом Дана матерњег језика, 21. фебруара, Дечје 

одељење Народнe библиотеке Пожега позива вас да донесете цедуљицу са погрешно 

написаном реченицом(погрешно исписаним јавним натписом), исправите грешку и 

тако добијете бесплатну чланарину за текућу годину.  

Посетите књижару Ризико! 

Ово је нај лепши градски трг! 

Ученици су учествовањем у акцији показали да познају српски језик, да га воле и негују, да 

знају да се друже и сарађују. 

       Чланови Секције су у првом полугодишту писали и сабирали радове које смо слали на 

КОНКУРС ЗА ЗБОРНИК КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА МЛАДИХ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ. У 

питању је Културно-издавачки центар ,,Српска кућа''  Пожаревац. 

           Зборник књижевног стваралаштва младих Србије изашао је у мају и у њему су се 

нашли радови наших ученика:Милоша Тановића, Немање Ршумовића, Валентине Рабасовић, 

Марте Весовић, Андријане Вранић, Тање Ризовић, Ање Ђоновић, Матее Милићевић, Лане 

Матовић. 

         Изашао је и Зборник Сто младих талената-Златиборски округ 2016 год. У њему 

су се нашли радови Јане Савовић, Јоване Јанковић, Александре Филиповић, Николине 

Лапчевић, Јане Никитовић, Јане Булић, Оливера Гавровића. 

     

          Током целе школске године прављене су зидне новине које су пратиле  значајне датуме 

и дешавања у школи. 
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5.2.2.1. Литерарна секција (наставник: Ивана Бошковић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 2016. 
Организовање 
секције, план и 
програм рада секције 

Уводни час Наставник и ученици 

Септембар 2016 
Проучавање 
књижевноуметничких 
дела 

Обрада  Наставник и ученици 

Септембар 2016.  
Жанрови и врсте 
стваралачког писања 

Обрада /Вежбање Наставник и ученици 

Септембар 2016.  
Читање самосталних 
радова поезије и 
прозе 

Вежбање  Наставник и ученици 

Октобар 2016. 
Осврт на Кочића Обрада  Наставник и ученици 

Октобар 2016.  
Осврт на Кочића Вежбање  Наставник и ученици 

Октобар 2016. 
Сарадња са 
новинарском 
секцијом 

Вежбање  Наставник и ученици 

Новембар 2016. 
Анализа примера 
различитих обрада 
једног мотива 

Вежбање  Наставник и ученици 

Новембар 2016. 
Истраживање – 
говор и његова 
стилска функција  

Вежбање  Наставник и ученици 

Новембар 2016.  
Осврт на омладинске 
листове и часописе  

Вежбање  Наставник и ученици 

Децембар 2016. 
Осврт на Његоша  Обрада  Наставник и ученици 

Децембар 2016.  
Читање Његошеве 
поезије  

Вежбање  Наставник и ученици 

Јануар 2017.  
Припрема за наступ 
поводом школске 
свечаности 

Вежбање  Наставник и ученици 

Јануар 2017.  
Припрема за наступ 
поводом школске 
свечаности 

Вежбање  Наставник и ученици 

Фебруар 2017. 
Писање и читање 
властитих 
литерарних радова 

Вежбање  Ученици  

Фебруар 2017.  

Прикази и критике 
ученичког 
литерарног 
стваралаштва 

Вежбање  Наставник и ученици 
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Март 2017. 
Учествовање на 
конкурсима 

Вежбање  Наставник и ученици 

Март 2017. 
Учествовање на 
конкурсима 

Вежбање  Наставник и ученици 

Април 2017. 
Анализа награђених 
радова 

Вежбање  Наставник и ученици 

Април 2017. 
Анализа награђених 
радова 

Вежбање  Наставник и ученици 

Април 2017. 
Стваралачки 
покушаји о раду и 
пролећу 

Вежбање  Наставник и ученици 

Април 2017. 

Квиз такмичење: 
колико познајемо 
дело писца по 
избору 

Вежбање  Наставник и ученици 

Април 2017. 

Квиз такмичење: 
колико познајемо 
дело писца по 
избору 

Вежбање  Наставник и ученици 

Мај 2017. 

Квиз такмичење: 
колико познајемо 
дело писца по 
избору 

Вежбање  Наставник и ученици 

Мај 2017. 

Квиз такмичење: 
колико познајемо 
дело писца по 
избору 

Вежбање  Наставник и ученици 

Мај 2017. 
Књижевни разговори: 
из радионице 
великих писаца 

Вежбање  Наставник и ученици 

Мај 2017. 
Књижевни разговори: 
из радионице 
великих писаца 

Вежбање  Наставник и ученици 

Мај 2017.  

Прављење зидних 
новина 

Вежбање  Наставник и ученици 

 

Јун 2017. 

Сређивање 
документације 
литерарне секције 

Вежбање  Наставник  

 

Јун 2017. 
Разматрање 
извештаја о раду 
секције  

Вежбање  Наставник и ученици 
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5.2.3.Рецитаторска секција (наставник: Ивана Бабић) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 
2016. 

од 21.9. до 
26.9. 2016. 

Формирање секције 
План рада за текућу школску 
годину    
Избор чланова секције 
 
Манифестација Европски дан 
језика 
( снимање и емитовање радио 
емисије чији је део и излагање о 
животу и књижевном делу Петра 
Кочића) 

-упознавање са Планом 

рада за текућу школску 

годину 

-одабир чланова секције 

-  одабир и анализа 
садржаја текста за 
снимање радио емисије 
-обрада изабраног 
текста, подела улога 
члановима секције; 
-истраживање облика 
изражавања текста  
- снимање и емитовање 
радио емисије 

Рецитаторска и 
Драмска секција, 
Стручно веће за 
српски језик и 
стране језике 

октобар 
2016. 

 Припрема драмског текста Ане 
Никвул „Муке по Црвенкапи“ 
 
 

-одабир и анализа 
садржаја текста за 
драмско извођење; 
-обрада изабраног 
текста, подела улога 
члановима секције; 
-истраживање облика 
изражавања драмског 
текста 

Рецитаторска и 
Драмска секција 

новембар 
2016. 

 
Припрема драмског текста Ане 
Никвул „Муке по Црвенкапи“ 
Осмишљавање кореографије и 
изгледа сцене, костимографије 
Увежбавање за наступ 

-акценатске вежбе 
-вежбе темпа,мимике и 
гестикулације 
-распоредне и читачке 
пробе 
 

Рецитаторска и 
Драмска секција 
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децембар 
2016. и 
јануар 
2017. 

Избор чланова секције за учешће 
на прослави Савиндана 
 
Учешће на прослави дана школе – 
Савиндана  
( казивање стихова владике 
Николаја Велимировића у обради 
рок групе „Револт“, Песме изнад 
истока и запада) 
 
 
 
 
Анализа рада секције у првом 
полугодишту 
Анализа  наступа 
Посета другим секцијама 
(драмска,новинарска,литерарна) 
Анализа рада секције 

- избор анализе садржаја 
за наступ на школској 
свечаности 
-увежбавање за наступ 
-истраживање облика 
изражавања песме 
-вежбе интонације 
-вежбе интензитета  
 -паузе у 
рецитовању,понављање 
и рефрени 
-вежбе темпа,мимике и 
гестикулације 
-распоредне и читачке 
пробе 
-распоредне 
пробе,генерална проба, 
проба пред наступ (тзв. 
хладна проба) 
-генерална проба, 
-извођење 27.1.2017. 
- извештавање 
-разговор, запажања 
- извештавање 

Рецитаторска и 
Драмска секција 

 
 
 
 

фебруар и 
март 2017. 

 
 
 
 

Школска смотра рецитатора 
одржана је 16. 3. 2017. године у 
18.25 за ученике старијих разреда, 
12.00 за ученике млађих разреда у 
ОШ „Емилија Остојић“. 
Старији узраст 
На такмичењу је учествовало  7 
ученика  V , VI, VII иVIII разреда из 
матичне школе. 
Учесници: Ученици који су се 
пласирали на Општинску смотру 
рецитатора: 
Анастасија Милованчевић (VIIр.) 
Анђела Љубичић 
 ( VIIIр.) Милош Миловановић 
(VIIIр.) 
 
 
Млађи узраст 
На такмичењу је учествовало  38 
ученика I, II , III и IV разреда из 
матичне школе , као и из 
издвојеног одељења Роге. 
 
Учесници: Ученици који су се 
пласирали на Општинску смотру 
рецитатора: Млађи узраст 
1. Сара Милчановић IV разред 
(учитељица Милица Арсић) 

-Паузе у рецитовању, 
понављање и рефрени 
-Вежбе темпа,мимике и 
гестикулације 
 

 Драмска и 
Рецитаторска 
секција 
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2. Дуња Митровић II разред ( 
учитељица Љиља Костић)      
3.Сузана Давинић 
IIразред(учитељица Славенка 
Митровић) 
Општинска смотра рецитатора 
одржана је у  “ Клубу младих“ 
24.3.2017. године у 18.00 часова. 
 Ученици који су се пласирали на 
Окружну смотру рецитатора:  
Милош Миловановић 
(VIII разред) II место на Општинској 
смотри рецитатора 
Окружна смотра рецитатора 
одржана је у Косјерићу 11. априла 
2017. Године. 
 
 

април и 
мај 2017. 

Припремање видео материјала и 
презентације из збирке прича  
„ Емина кратка прича“ 
Генерална проба 
Промоција збирке прича „ Емина 
кратка прича“ 
 

 -увежбавање за наступ 
-истраживање облика 
изражавања текста 
-вежбе интонације 
-вежбе интензитета  
 -паузе у 
рецитовању,понављање 
и рефрени 
-вежбе темпа,мимике и 
гестикулације 
-распоредне и читачке 
пробе 
-распоредне 
пробе,генерална проба, 
проба пред наступ (тзв. 
хладна проба) 
-генерална проба, 
-извођење 21.4. 2017. 
- извештавање 
-разговор, запажања 
- извештавање 

  Драмска и 
Рецитаторска 
секција 

јун 2017. 

Рецитовање најбољих садржаја из 
протеклих година 
Анализа рада секције 
 

-вежбе темпа,мимике и 
гестикулације 
 
- извештавање 

Рецитаторска 
секција 
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5.2.3.1. Рецитаторска секција (наставник Оливера Ђурашевић) 

   ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

                 
септембар 

Упознавање ученика са 
планом рада 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Формирање секције и план 
рада за текућу школску годину 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Изражајно читање Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Чиниоци изражајног читања Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

                   
октобар 

Истраживање облика 
изражавања песме 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

 
Вежба интонације Организација,вођење Наставник 

српског језика и 
ученици 

новембар 

Акценатске вежбе Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Паузе у 
рецитовању,понављање и 
рефрен 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Вежба текста и 
мимике(гестакулација) 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Обрада изабране песме Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

децембар 

Избор и анализа садржаја за 
наступ на школској свечаности 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Увежбавање за Савиндан Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Увежбавање за Савиндан Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

јануар 
 

Увежбавање за Савиндан Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Увежбавање за Савиндан Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
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ученици 

Увежбавање за Савиндан Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

фебруар 

Анализа наступа Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Историја говорне 
уметности,позоришта,драме 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

март 

Беседништво Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Беседништво Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Припрема за Школско 
такмичење 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

март 
 

Припрема за школско 
акмичење 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Припрема за такмичење Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Припрема за општинско 
такмичење 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Припрема за општинско 
такмичење 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Припрема за општинско 
такмичење 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Анализа протеклих такмичења Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

април 

Рецитовање најбољих 
садржаја са школског 
такмичења 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Посета другим секцијама Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Посета позоришту Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

мај 
Дискусија о представи Организација,вођење Наставник 

српског језика и 
ученици 
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5.2.4. Новинарска секција (наставник Соња Стоковић) 

 

Новинарска секција је у периоду октобар- јун окупила око себе  ученике  петог и седмог 
разреда ОШ „Емилија Остојић“ (о чему постоји евиденција у Дневнику слободних и 
ваннаставних активности за седми разред). 

Са радом је почела септембра 2016.г. организовањем секције, договором о начину рада и 
поделом задужења. Уследило је планирање учествовања у предстојећим школским 
свечаностима, првенствено у прослави Савиндана, Дана школе. Затим,чланови секције су 
константно бележили значајније активности у школи да би се о њима писало у планираном 
новом броју „Сничка“, школског листа. 

У периоду новембар- јануар припремао се школски лист: сакупљали се ученички радови, 
одабирали се одговарајући, планирао се распоред текстова у школском листу, израђивали се 
потребни текстови, вршило се лекторисање, кориговање, техничко обликовање. 

34.број школског листа је изашао из штампе за Савиндан 2017.године. 

Реализовано је 10 часова непосредног рада са ученицима, на шта треба додати још 10 часова 
рада ученика приликом сакупљања материјала, као и најмање 20 часова припремања 
материјала и припреме за штампу, ученика и наставника.  Укупно: 40 часова, што, због 
специфичности рада секције, није могуће табеларно приказати ни унети у Дневник. 

До краја школске године чланови Новинарске секције бележили су значајније активности у 
школи и прикупљали грађу за нови број школског листа, који излази једанпут годишње.  

 

 

 

 

 

Рецитовање најбољих 
садржаја из протекле године 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Историја говорне уметности Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Увежбавање интензитета на 
новој песми 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

јун 

Увежбавање за наступ за крај 
школске године 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 

Анализа рада секције и 
извештај 

Организација,вођење Наставник 
српског језика и 
ученици 
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Време РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Октобар Организовање секције; договор о начину рада, подела 
задужења. Договор око праћења листова и часописа и 
нових издања књига. 
 
 

предлагање, 
гласање, 
усвајање, 
договор, 
подела 
задужења, 
договор око 
термина, 
читање, 
коментари-
сање, 
давање и 
усвајање 
упутстава,  
бележење 
 

чланови 
Новинарске  
секције 
 

Планирање  учествовања у предстојећим  школским  
свечаностима. 
 

новембар Бележење значајних активности у школи да би се о 
њима извештавало у наредним бројевима школског 
листа 

стварање 
нових 
радова, 
читање, 
коментари-
сање, 
давање и 
усвајање 
упутстава,  
бележење, 
сакупљање 
радова, 
класификаци
-ја, одабир 
радова, 
лекторисање
кориговање, 
техничко 
обликовање 
 
 
 
 

Припрема школског листа: 
Сакупљање ученичких радова; 
 

децембар Класификација, одабир радова за лист (сређивање 
грађе);  
 
 

Планирање и распоред текстова који ће бити унети у 
школски лист; 

Израда потребних текстова; 

јануар Уређивање школског листа: лекторисање, кориговање, 
техничко обликовање. Бележење значајних активности у 
школи. 
Издавање школског листа. 
 

фебруар Бележење значајних активности у школи да би се о 
њима извештавало у наредним бројевима школског 
листа. 



                                        Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2016/2017. 

130 
 

130 

март- 
април 

Одабир најбољих литерарних радова за наредни број 
школског листа. 
Бележење значајних активности у школи да би се о 
њима извештавало у наредним бројевима школског 
листа. 

мај Одабир најбољих радова за наредни број школског 
листа. 
Бележење значајних активности у школи да би се о 
њима извештавало у наредним бројевима школског 
листа. 
Анализа  рада секције у школској години која је за нама. 
 

 

5.2.5. Драмско-рецитаторска секција (наставник  Жељка Ристовић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 

формирање секције; 
рецитовање песама 
по избору ученика; 
увежбавање 
изражајног читања и 
рецитовања на 
руском  и  енглеском  
језику; припрема  за 
Дан језика (теме  
посвећене Кочићу,  
Шекспиру и 
Пушкину) 
 

договор око термина, 
усвајање плана 
секције,  рецитовање, 
коментарисање, 
увежбавање 
правилног изговора, 
давање упутстава, 
израда  паноа 

чланови секције 

октобар 

 увежбавање читања 
и извођења драмског 
дела;  
драматизација 
одломка Кочићеве 
драме: „Јазавац  
пред  судом“  

читање, рецитовање, 
драмско извођење, 
коментарисање,  
давање и усвајање 
упутстава 

чланови секције 

новембар 

припрема  за 
приредбу на нивоу 
школе „Прело“ ;  
увежбавање  
драмског текста  
Чудесна справа“ Б. 
Ћопића“  

подела улога, драмско 
извођење, 
коментарисање, 
давање упутстава 

чланови секције 
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децембар 

избор текстова за 
Савиндан;  
припремање 
програма за 
Савиндан 

одабирање текстова, 
подела задужења, 
рецитовање,изражајно  
читање, драмско 
извођење, 
коментарисање, 
давање упутстава  

чланови секције 

јануар 

припремање 
програма  за  
Савиндан   
(рецитације и  
драмски  текстови); 
генерална  проба 

рецитовање,  драмско  
извођење, 
коментарисање,  
давање  упутстава 

чланови  секције 

фебруар 

Вежбе  читања  и  
рецитовања, избор 
кандидата за 
рецитаторско 
такмичење 

избор кандидата, 
избор текстова, 
коментарисање, 
давање упутстава 

чланови секције 

март 

драматизација 
одломакака дела 
Бранислава  Нушића  

 подела улога,   
драмско извођење, 
коментарисање, 
давање упутстава 

чланови секције 

април 

Месец  посвећен  
Шекспиру 
(драматизација  
одломака,  
рецитовање  сонета) 

подела улога, 
драмско извођење, 
рецитовање, 
коментарисање, 
давање и усвајање 
упутстава 

чланови секције 

мај/јун 

Припреме за  
обележавање 
Видовдана. 

избор  
текстова,подела 
улога, драмско 
извођење, 
коментарисање, 
давање и усвајање 
упутстава 

чланови секције 
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5.2.6. Секција енглеског језика (наставник Драгица Дидановић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

6.9.2016. 

 
Припреме за 
обележавање  
,,Дана језика” 
 
(Европски дан језика, 

разговор о језицима, 

развоју енглеског 

језика, језичкој 

породици којој 

припада)  

 
Говорна вежба, 

развој говорне 

компетенције, израда 

паноа, креативан рад  

 

 

Наставник енглеског 

језика и ученици 

 

13.9.2016. 

 

Припреме за 
обележавање  
,,Дана језика” 
 

 

Говорна вежба, 

развој говорне 

компетенције, израда 

паноа, креативан 

рад, припремање 

радио преноса 

 

 

Наставник енглеског 

језика и ученици 

 

15.9.2016. 

 
Припреме за 
обележавање  
,,Дана језика” 
 

 

Говорна вежба, 

развој говорне 

компетенције, израда 

паноа, креативан 

рад, припремање 

радио преноса  

 

 

Наставник енглеског 

језика и ученици 

 

20.9.2016. 

 
Припреме за 
обележавање  
,,Дана језика” 
 

 

Говорна вежба, 

развој говорне 

компетенције, израда 

паноа, креативан 

рад, припремање 

радио преноса 

 

Наставник енглеског 

језика и ученици 

осмог разреда 
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22.9.2016. 

 
Припреме за 
обележавање  
,,Дана језика” 
 

 

Говорна вежба, 

развој говорне 

компетенције, израда 

паноа, креативан 

рад,  припремање 

радио преноса 

 

Наставник енглеског 

језика и ученици 

 

23.9.2016. 

 

Припреме за 
обележавање  
,,Дана језика” 
 

 

Говорна вежба, 

развој говорне 

компетенције, израда 

паноа, креативан 

рад, припремање 

радио преноса  

 

Наставник енглеског 

језика и ученици 

 

24.9.2016. 

 
Припреме за 
обележавање  
,,Дана језика” 
 

 

Говорна вежба, 

развој говорне 

компетенције, израда 

паноа, креативан 

рад, припремање 

радио преноса  

 

Наставник енглеског 

језика и ученици 

 

 
21.2.2017. 
 
 

 

Израда постера на 
тему пријатељства 

 
Креативан рад 

 

Наставник енглеског 

језика и ученици 
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5.2.7. Математичка секција ( наставник Александра Весовић) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 2016. 
 

Договор о 
активностима и 

називима активности 
које ће се 

реализовати  

предавање, разговор наставници 

октобар 2016 
Припрема изложбе о 

Михаилу Пупину  
разговор, 

презентовање  
наставници  

октобар 2106. 
Давање идеја за 

тематски дан 
„Мозгалица“ 

разговор, подела 
задужења 

ученици 

новембар 2016. 
Давање идеја за 

тематски дан 
„Мозгалица 

разговор, подела 
задужења 

наставници и 
ученици 

децембар 2016 
Прављење 

математичке јелке  
израда математичких 

украса за јелку  
наставници и 

ученици 

децембар 2016 
Прављење 

математичког 
Снешка  

израда математичког 
Снешка  

наставници и 
ученици 

јануар 2017. 
Организација 

школског такмичења  

помагање у самој 
организацији и 

презентовање и 
прављење 

интерактивне 
изложбе “Мозгалица“  

наставници и 
ученици 

фебруар 2017 
Математика и 

уметност  
израда оп-арт слика  

наставници и 
ученици 

март 2017 Мистерија бројева  
презентација 
математичких 

трикова са бројевима  

наставници и 
ученици 

април 2017 
Реализација 
тематског дана 
планете Земље 

реализација и 
припрема задатака  

наставници  
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5.2.8.  Ликовна секција (наставник Иван Тешић) 

 

 

 

 

ВРЕМЕ 
 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 
2016. 

Формирање ликовне секције 

 
Избор ученика и разговор о 
начину и садржају рада 
секције 
 

Наставник 

Октобар и 
новембар 

2016. 

Припрема и поставка 
изложбе ученичких радова 

Консултације, корекције и 
одабир најбољих радова 

 
Наставник, 
чланови 
секције и 
сви 
заинтерес
овани 
ученици 
 

Децембар 
2016. 

Припрема изложбе Сава нас 
учи поводом Савиндана 

Консултације, корекције и 
одабир најбољих радова 

 
Наставник, 
чланови 
секције и сви 
заинтересова
ни ученици 
 

Јануар 2017. 
Припрема и поставка 
изложбе поводом Савиндана 

Одабир и постављање 
радова  

 
Наставник, 
чланови 
секције и сви 
заинтересова
ни ученици 
 

Фебруар, 
март и април 

2017. 

Прикупљање и бирање 
радова за излагање на крају 
школске године 

Консултације, корекције и 
одабир најбољих радова 

 
Наставник, 
чланови 
секције и сви 
заинтересова
ни ученици 
 

Мај и јун 
2017. 

Припрема и поставка 
изложбе 

 
Консултације, корекције и 
одабир најбољих радова, 
планираље, осмишњавање 
и извођење  

Наставник, 
чланови 
секције и сви 
заинтересова
ни ученици 
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5.2.8.1.Ликовна секција (наставник Зоран Звиздић) 

Време 
реализације 

Реализоване активности 
Начини 

реализације 
Носиоци 

реализације 

септембар -Цртање  и сликање вежбе наставник ликовне 
културе 

октобар -Цртање  и сликање вежбе наставник ликовне 
културе 

новембар -Цртање  и сликање вежбе наставник ликовне 
културе 

децембар -Цртање  и сликање 

-Израда радова за конкурс за 
дан Св. Саве 

вежбе 

конкурисање 

наставник ликовне 
културе 

јануар  -Цртање  и сликање 

-Израда радова за конкурс за 
дан Св. Саве 

вежбе 

конкурисање 

 

наставник ликовне 
културе 

фебруар -Цртање  и сликање вежбе наставник ликовне 
културе 

март -Цртање  и сликање вежбе наставник ликовне 
културе 

април -Цртање  и сликање 

-Израда радова за конкурс 
Мој свет Уметничке школе у 
Ужицу 

-Израда фотографија за 
конкурс Пејзаж у покрету , 
Културни центар Пожега 

вежбе  

конкурисање  

 

 

конкурисање 

 

наставник ликовне 
културе 

мај -Цртање  и сликање 

-Израда радова за конкурс Мој 
свет Уметничке школе у Ужицу 

-Израда фотографија за конкурс 
Пејзаж у покрету , Културни 
центар Пожега 

 

вежбе  

конкурисање  

 

конкурисање 

 

 

јун -Цртање  и сликање вежбе наставник ликовне 
културе 
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5.2.9. Хор матичне школе (наставник Сања Терзић Јовановић) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 
формирање хора аудиција наставник и 

заинтересовани 
ученици 

септембар 

учење вокалне 
технике и развијање 
вокалних 
способности 

извођење 
одговарајућих вежби 

наставник и чланови 
секције 

септембар и 
новембар 

обрада химни певањем и 
слушањем 

наставник и чланови 
секције 

новембар 
технике правилног 
изговарања слогова 

извођење 
одговарајућих вежби 

наставник и чланови 
секције 

септембар, октобар, 
фебруар и април 

обрада народних 
песама 

певање, слушање, 
разговор 

наставник и чланови 
секције 

децембар 
припремање 
приредбе за Нову 
годину 

певање, слушање и 
гледање примера 

наставник и чланови 
секције 

октобар, новембар и 
јануар 

припремање 
приредбе поводом 
Св.Саве 

певање, слушање, 
увежбавање 
одговарајућих 
песама 

наставник , чланови 
хора, драмске и 
рецитаторске секције 

октобар, децебар и 
март 

обрада дечијих 
песама 

певање и слушање наставник и чланови 
секције 

фебруар и мај 
обрада забавних 
песама 

певање, слушање и 
гледање примера 

наставник и чланови 
секције 
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5.2.10. Хорска секција (наставник Лепа Милић) 

 

Време 
реализације 

Реализоване активности Носиоци реализације 

октобар -Аудиција за нове чланове 

-Упознавање са Планом рада 

-Учење вокалне технике и развијање 
вокалних способности 

-наставник музичке културе  и 
ученици 

новембар -Обрада химни 

-Обрада народнох и дечијих песама 

-Припремање наступа поводом 
Савиндана 

 

-наставник музичке културе и 
ученици 

децембар -Обрада народних и забавних песама 

-Обрада дечијих песама 

-Припремање наступа поводом 
Савиндана 

-Обрада народних песама 

 

-наставник музичке културе и 
ученици 

јануар -Припремање наступа поводом 
Светосавске приредбе 

-Припремање наступа поводом 
Светосавске приредбе 

-наставник музичке културе и 
ученици 

фебруар - обрада народних и забавних песама 

 

-наставник музичке културе  и 
ученици 

март -Вежбе интонације 

-Обрада  песама 

 

-наставник музичке културе и 
ученици 

април -гледање наступа другог хора и разговор 
о истом 

-наставник музичке културе и 
ученици 
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мај -обрада народних изабавних песама 

-разматрање извештаја о раду секције 

 

-наставник музичке културе и 
ученици 

 

5.2.11. Историјска секција (наставник: Станија Јовановић) 

ВРЕМЕ     РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

октобар 

 
Византијска цивилизација 
(личности;Цариград) 

-Балкански ратови 

 
Читање историјских 
извора 
Гледање видео 
анимација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ученици   
шестог,  
седмог и 
осмог 
разреда 
 
-наставник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

новембар  

Религија старих Словена 
Српски владари раног средњег века 
Крсташки ратови 
Ликови српске историје из Великог 
рата 

 
Читање текстова 
Разговор 
Гледање видео 
мтеријала 

децембар 

 
Припреме за такмичење 
 

 
Тумачење кључних 
појмова 
Рад на тестовима 

Јануар  

 
Припреме за такмичење 

 
 
 
-Рад на тестовима са 
претходних такмичења 
 
 
Разговор 
 

Фебруар 

Припреме за такмичење 
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5.2.12. Географска секција (наставник Бранко Костандиновић) 

Март 

Припреме за такмичење  
Објашњавање 
Анализа материјала за 
такмичење-Историјски 
извори 

 
 
 
 
 

Април 

Припреме за такмичење 

Мај  

Припреме за такмичење 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 

 1. Азија:основни подаци  

 2. Азија:зидне новине   

 3. Азија:зидне новине   

4.Азија:презентација 

Предавање,анализа,индивидуални 
рад...рада на немим 
картама,израда 
тестова,паноа...анализа,додатни 
рад на наставним темама...рад са 
картом 

Наставник 
ученици VIIl 
разреда ИО 
Прилипац 

Октобар 

5. Азија:презентација 

6.Африка:основни подаци 

 7. Африка:зидне новине 

8, Африка:зидне новине 

Предавање,анализа,индивидуални 

рад...рада на немим 

картама,израда 

тестова,паноа...анализа,додатни 

рад на наставним темама...рад са 

картом 

Наставник 

ученици VIlI 

разреда 

новембар 

9. Африка:презентација 

 10. Африка:презентација 

11.Северна Африка:зидне 

новине 

12. Северна Африка:зидне 

новине 

 

Предавање,анализа,индивидуални 

рад...рада на немим 

картама,израда 

тестова,паноа...анализа,додатни 

рад на наставним темама...рад са 

картом 

Наставник  

ученици VIIl 

разреда 
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децембар 

13. Северна Америка:зидне 

новине 

14. Северна 

Америка:презентација 

15. Северна 

Америка:презентација 

16.Средња 

Америка:основни подаци 

17Средња Америка:зидне 

новине 

Предавање,анализа,индивидуални 

рад...рада на немим 

картама,израда 

тестова,паноа...анализа,додатни 

рад на наставним темама...рад са 

картом 

Наставник  

ученици VIIl 

разреда 

јануар 

18. Средња Америка:зидне 

новине 

19. Средња 

Америка:презентација  

20.Средња 

Америка:презентација 

 

 

 

Предавање,анализа,индивидуални 

рад...рада на немим 

картама,израда 

тестова,паноа...анализа,додатни 

рад на наставним темама...рад са 

картом 

Наставник 
ученици VIIl 
разреда 

фебруар 

21. Средња и Јужна 

Америка:зидне новине 

 

Предавање,анализа,индивидуални 

рад...рада на немим 

картама,израда 

тестова,паноа...анализа,додатни 

рад на наставним темама...рад са 

картом 

Наставник  

ученици VIIl 

разреда 

март 

22. Јужна Америка:зидне 

новине 

23. Јужна Америка:зидне 

новине 

24. Јужна 

Америка:презентација  

25.Јужна 

Предавање,анализа,индивидуални 

рад...рада на немим 

картама,израда 

тестова,паноа...анализа,додатни 

рад на наставним темама...рад са 

картом 

ученици VIIl 

разреда 

наставник 
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5.2.13. Млади физичари (наставник Гордана Николић) 

 

Америка:презентација  

26. Аустралија:основни 

подаци 

 

април 

27.Аустралија:зидне 

новине 

28.Аустралија:зидне 

новине 

29.Аустралија:презентација 

 

Предавање,анализа,индивидуални 

рад...рада на немим 

картама,израда 

тестова,паноа...анализа,додатни 

рад на наставним темама...рад са 

картом 

ученици VIIl 

разреда 

наставник 

мај 

30.Аустралија:презентација 

 

Предавање,анализа,индивидуални 

рад...рада на немим 

картама,израда 

тестова,паноа...анализа,додатни 

рад на наставним темама...рад са 

картом 

ученици VIIl 

разреда 

наставник 

 
 
 

 
 

 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Август 
 Израда плана рада 

секције. 
 

 Наставник 
физике  

Септембар 

 Формирање секције, коју 
чине  ученици 
шестог,седмог и  осмог 
разреда. 

 

Добровољном 
пријавом ученика а 
по могућству са 
бољим успехом и 
примерним 
владањем а и 
добрим познавањем 
физике 

 
Наставник са 
члановима 
секције 

Октобар 

 Подела задужења по 
групама и појединачно, 
огледи које ученици раде 
код куће а презентују у 
школи,припреме за изложбу 

Презентовањем на 
часу или на 
посебним 
манифестацијама 
као сто је ,,ЕМА 

 
Наставник са 
члановима 
секције 
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поводом рођендана 
Михаила Пупина. 

 Израда наставних 
средстава. 

 

ФЕСТ,, 

Новембар 

 Провера другог и трећег 
Њутновог закона. 

 Закон гравитације. 

 Подела задужења за 
припреме поводом 
фестивала науке 

 

На часовима секције 
уз коришћење 
рачунара 

Наставник са 
члановима 
секције,ученици 
седмог разреда 

Децембар 

 Одређивање ликова код 
огледала и сочива. 

 Кулонов закон. 

 Припрема  и презентовање 

ученичких радова поводом 

фестивала 

науке.(самоходна 

кутија;оптичке 

илузије;светлост боја) 

На часовима секције 
помоћу наставних 
средстава којима 
располажемо  ,час 
посвећен фестивалу 
науке 

Наставник са 
члановима 
секције,ученици 
шестог,седмог и 
осмог разреда 

Фебруар -,,Како би изгледало све без 

трења“ 

-Одређивање ликова код сочива и 

огледала 

На часовима секције 
помоћу наставних 
средстава којима 
располажемо   

Наставник са 
члановима 
секције,ученици 
шестог, седмог и 
осмог разреда 

Март -Полуга у разним специјалним 

облицима 

-,,Дуга“,огледи из електростатике 

 

На часовима секције 
помоћу наставних 
средстава којима 
располажемо и уз 
коришћење рачунара 

Наставник са 
члановима 
секције,ученици 
шестог, седмог и 
осмог разреда 

Април 

Мај 

-Презентација књиге ,,Урнебесна 

физика“,припреме огледа. 

-Огледи из области притиска и 

електростатике. 

-Припреме за олимпијаду знања 

 

Презентовањем на 

часу и на посебним 

манифестацијама 

као што је 

презентација књиге 

,,Урнебесна 

физика“,и 

олимпијада знања. 

 

 

Наставник са 
члановима 
секције,ученици 
шестог, седмог и 
осмог разреда 
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5.2.14. Биолошко-еколошка секција - ПО Средња Добриња  (наставник Предраг Маркићевић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 1. час / 1.9.2016.      
Формирање секције и 

договор о раду 
Разговор Ученици VIII разреда 

и наставник 

  2. час / 8.9.2016. 
Упознавање 

еколошког речника 
Разговор, дискусија Ученици VIII разреда 

и наставник 

  3. час / 15.9.2016.  

Обележавање 16. 
Септембра – Дан 
заштите озонског 

омотача 

Разговор и дискусија, 
практични рад 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

  4. час / 22.9.2016. 
Датуми везани за 
заштиту животне 

средине 

Разговор и дискусија, 
читање радова 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 5. час / 29.9.2016. 

4. октобар – Дан 
заштите животиња 

(разговор о 
угроженим врстама 

нашег краја) 

Разговор и дискусија, 
читање радова, 
упоређивање 

података 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 6. час / 6.10.2016. 
6. октобар – Дан 

заштите станишта 
Разговор и дискусија, 

читање радова 
Ученици VIII разреда 

и наставник 

  7. час / 13.10.2016. 
16. октобар – Дан 

здраве хране  
Разговор и дискусија, 

читање радова 
Ученици  VIII разреда 

и наставник 

  8. час / 20.10.2016. 
Загађивање хране и 

заштита 
Разговор и дискусија, 

лична искуства 
Ученици VIII разреда 

и наставник 

  9. час / 27.10.2016. 
Бактерије – убице 

или доброчонитељи 
људи 

Презентација, 
разговор и дискусија 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

  10. час / 3.11.2016. 
Упознавање 
екосистема у 

околини сколе 

Разговор и дискусија, 
практични рад 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

    11. час / 
10.11.2016. 

Лековите биљке, 
препознавање и 

употреба 

Разговор и дискусија, 
практични рад 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

   12. час / 
17.11.2016. 

Прилагођавање 
живог света на 

услове спољашње 
средине 

Разговор и дискусија, 
читање радова 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

  13. час / 24.11.2016. 
1. децембар - 

Светски дан борбе 
против AIDS-а 

Разговор и дискусија, 
читање радова, 

презентација 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

 14. час / 1.12.2016. 
Брига о птицама у 

хладне зимске дане 
Разговор и дискусија Ученици VIII разреда 

и наставник 
 

   15. час / 8.12.2016. 
Фестивал науке Практични рад Ученици VIII разреда 
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5.2.15. Фотографска секција (наставник: Брано Рудић) 

и наставник 
 

   16. час / 
15.12.2016. 

Фестивал науке Практични рад Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

   17. час / 
22.12.2016. 

Фестивал науке Практични рад Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

   18. час / 
29.12.2016. 

Врсте и 
класификације 

отпада 

Разговор и дискусија, 
презентација 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

   19. час / 12.1.2017. 
Рециклажа Разговор и дискусија, 

презентација радова 
Ученици VIII разреда 

и наставник 
 

   20. час / 19.1.2017. 
Прикупљање 
секундарних 

сировина 

Разговор и дискусија, 
практични рад 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

21. час / 26.1.2017. 
Биљке-индикатори 

степена загађености 
животне средине 

Разговор и дискусија, 
практични рад 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С Е П Т Е М Б А Р 

Договор о раду секције, 
упознавање са планом 
рада 

 

Едукација – 
упознавање са 
основама фотографије 

 

Анкетирање ученика 5. 
Разреда,  договор о 
раду секције, 
упознавање са планом 
рада.      

Едукација - упознавање 
са основама 
фотографије и процена 
постојећег знања код 
пријављених ученика               

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

О К Т О Б А Р 

 

Упознавање са 
основама фотографије  

 

Радионица – изабрана 
тема. 

Преузимање 
фотографија са 

Упознавање са 
естетским правилима 
фотографије - избор 
фотографских мотива.   

Радионица - снимање 
радова на одабрану 
тему, преглед радова, 
заједничка анализа 
радова и евентуална 
корекција. 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 
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интернета 

Н О В Е М Б А Р 

 

Програм Picasa – 
обрада фотографија. 

 

 

Радионица – изабрана 
тема. 

 

Упознавање са 
програмом Picasa 
Програм Picasa – 
прављење постера и 
колажа.   

Радионица - примена 
правила композиције 
кроз прављење фото 
колажа u програму 
Picasa.  Израда колажа 
и његово излагање.    

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

Д Е Ц Е М Б А Р 

Програм  ACDSee –
обрада фотографија. 

 

Радионица – изабрана 
тема. 

Упознавање са 
програмом ACDSee.           
Рад у програму ACDSee 
– скенирање 
фотографија.                     

Радионица - снимање 
радова на одабрану 
тему, преглед радова, 
заједничка анализа 
радова и евентуална 
корекција. 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

ЈАНУАР 

Програм  ACDSee– Auto 
Slade Show   

Радионица – изабрана 
тема. 

Рад у програму ACDSee 
– коришћење наредбе 
Auto Slade Show и 
презентовање другим 
члановима секције 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

Ф Е Б Р У А Р 

 

Програм  Photo Scape– 
обрада фотографија 

  

 

 

 

Радионица – изабрана 
тема         

Едитовање фотографија 
програмом Photo Scape             
Програм Photo Scape –
команде ROTATE и 
CROP  Програм Photo 
Scape –команде RESIZE 
и BRIGHT, COLOR                     
Програм Photo Scape –
команде FILTER и 
SHARPEN        

Радионица - снимање 
радова на одабрану 
тему, преглед радова, 
заједничка анализа 
радова и евентуална 
корекција 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

М А Р Т 

 

Програм  Photo Scape– 
обрада фотографија      

Програм Photo Scape - 
рад са алатима ( TOOLS 
)    Програм Photo Scape 
– TOOLS – PAINT 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 
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Радионица – изабрана 
тема 

BRUSH         Програм 
Photo Scape – TOOLS – 
MOSAIC  

Радионица - снимање 
радова на одабрану 
тему, преглед радова, 
заједничка анализа 
радова и евентуална 
корекција 

А П Р И Л 

 

Програм  Photo Scape– 
обрада фотографија      

 

Радионица – изабрана 
тема 

 

 

Радионица – графика у 
сито штампи 

Програм Photo Scape –
команде OBJECT и 
MARGIN        

Радионица - пролеће на 
фотографијама 
Радионица - снимање 
слика на одабрану тему 
(линије, текстура, боје) 
Преглед радова, 
заједничка анализа 
радова               
Радионица - сарадња са 
радионицама сито - 
штампе у изради 
графике од снимљених 
фотографија 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

М А Ј 

 

Програм  Photo Scape– 
обрада фотографија  

     

Радионица – изабрана 
тема 

Програм Photo Scape –
команде  BLOOM и 
BACKLIGHT          

Припрема за изложбу 
фотографија. Избор 
теме за заједничку 
изложбу.                  
Преглед и селекција 
фотографија, 
планирање поставке 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

Ј У Н 

 

Шта је урађено, 
анализа рада секције 

Анализа рада 
фотографске секције 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 
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5.2.16. Саобраћајна секција (наставник  Брано Рудић) 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С Е П Т Е М Б А Р 

План рада. 

 

 

Елементи полигона и 

вожња на полигону. 

Анкетирање ученика 5. 

разреда, договор о раду 

секције, упознавање са 

планом рада. 

Објашњење елемената 

полигона, упутства за 

правилну вожњу. 

Наставник Брано 

Рудић и ученици 

О К Т О Б А Р 

 

Елементи полигона и 

вожња на полигону. 

 

 

 

 

 

 

 

Решавање тестова из 

саобраћаја. 

Објашњење елемената 

полигона, упутства за 

правилну вожњу. 

Вожња бицикла на 

полигону, вежбе 

спретности вожње у 

појединим 

дисциплинамa. 

 

Решавање тестова на 

компјутеру на сајту 

АМСС, контрола истих и 

анализа. 

Наставник Брано 

Рудић и ученици 

Н О В Е М Б А Р 

 

Саобраћајни знаци. 

 

 

 

 

 

Решавање тестова из 

саобраћаја. 

Саобраћајни знаци-

подела. 

Правила права 

првенства пешака и 

бициклиста. 

 

Решавање тестова на 

компјутеру на сајту 

АМСС, контрола истих и 

анализа. 

Наставник Брано 

Рудић и ученици 
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Д Е Ц Е М Б А Р 

Техничко одржавање 

бицикла. 

 

 

Возачка етика. 

Техничко одржавање 

бицикла, подмазивање 

за вожњу. 

 

Понашање сувозача и 

других путника у возилу. 

Наставник Брано 

Рудић и ученици 

Ј А Н У А Р 

 

Решавање тестова из 

саобраћаја. 

 

 

 

Техничко одржавање 

бицикла. 

 

Решавање тестова на 

компјутеру на сајту 

АМСС, контрола истих и 

анализа 

 

Контрола и одржавање 

техничке исправности 

бицикла 

Наставник Брано 

Рудић и ученици 

Ф Е Б Р У А Р 

 

Решавање раскрсница 

 

 

 

Решавање ситуација на 

раскрсницама 

 

 

 

Наставник Брано 

Рудић и ученици 

М А Р Т 

 

Решавање тестова из 

саобраћаја. 

 

 

 

Елементи полигона и 

вожња на полигону. 

 

 

 

Решавање тестова на 

компјутеру на сајту 

АМСС, контрола истих и 

анализа 

 

Вожња бицикла на 

полигону, вежбе 

спретности вожње у 

појединим 

дисциплинамa 

 

Одељенска такмичења 

из саобраћаја-

Наставник Брано 

Рудић и ученици 
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Одељенско такмичење 

саобраћајни прописи, 

вожња на полигону. 

Резултати и анализа 

такмичењa 

А П Р И Л 

 

Школско такмичење 

 

 

 

 

 

 

Општинско такмичење 

Припрема за школско 

такмичење из 

саобраћаја. 

Школско такмичење из 

саобраћаја - резултати и 

анализа 

 

Припрема за општинско 

такмичење из 

саобраћаја. 

Општинско  такмичење 

из саобраћаја - 

резултати и анализа  

Наставник Брано 

Рудић и ученици 

М А Ј 

 

Окружно такмичење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саобраћај и екскурзија 

 

Припрема за окружно 

такмичење из 

саобраћаја. 

Окружно  такмичење из 

саобраћаја - резултати и 

анализа 

из саобраћаја. 

 

Понашање деце при 

групним путовањима. 

Кретање пешака 

подземним пролазима, 

мостовима и тунелима 

Наставник Брано 

Рудић и ученици 



                                        Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2016/2017. 

151 
 

151 

Ј У Н 

 

Деца на улици 

 

 

 

 

Анализа резултата 

Дечије игре на улици – 

опасности. 

Кретање пешака на 

врло прометним 

путевима 

 

Анализа постигнутих 

резултата 

Наставник Брано 

Рудић и ученици 

 

 

5.2.17. Информатичка секција (наставник: Весна Перишић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

3.10.2016. 
Избор ученика и усвајање 
годишњег плана рада 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

17.10.2016. 
Покретање програма, 
основни појмови и 
додавање фотографија 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

9.11.2016. 
Додавање 
прелаза,ефеката и текста 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

16.11.2016. 
Самостална израда филма Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

23.11.2016. 
„Слово“- основе слепог 
куцања 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

30.11.2016. 
„Слово“- основе слепог 
куцања 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

7.12.2016. 
„Слово“- основе слепог 
куцања 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

14.12.2016. 
„Слово“- основе слепог 
куцања 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

21.12.2016. 
„Слово“- основе слепог 
куцања 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

28.12.2016. 
„Слово“- основе слепог 
куцања 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

11.1.2017. 
„Слово“- основе слепог 
куцања 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

18.1.2017. 
Прављење online 
укрштенице 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

25.1.2017. 
Прављење online 
укрштенице 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

22.2. 2017. 
Прављење online 
укрштенице 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 
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5.2.18.  Рукометна секција (наставник  Душанка Ристовић)  
 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 
ТЕХНИКА : додавања, хватања, вођења 
и шутирања у месту и кретању  

припрема за такмичење наставник 

ОКТОБАР 
ТЕХНИКА: трокорака и скок шута кроз 
игру припрема за такмичење наставник 

НОВЕМБАР 
Техника –финте у леву и десну страну 

припрема за такмичење  наставник 

ФЕБРУАР 
Техника –додавања, хватања,вођења 
,финте улеву и десну страну- игра са 
применом датих елемената 

Припрема за такмичење наставник 

МАРТ 
Елементи  технике и тактике игре. 
Учешће на такмичењу 

Такмичење наставник 

АПРИЛ 
Елементи технике и тактике игре.   

Припрема за такмичење 
наставник 

МАЈ 
Елементи технике и елементи тактике 
игре. Учешће на такмичењу 

 
Припрема за такмичење, 
Такмичење 

наставник 

1.3. 2017. 
Прављење online 
укрштенице 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

8.3. 2017. 
Прављење online 
укрштенице 

Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 

15.3. 2017 
Прављење стрипова Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

22.3. 2017. 
Прављење стрипова Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

29.3. 2017. 
Прављење стрипова Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

5.4. 2017. 
Прављење стрипова Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

12.4. 2017. 
Прављење стрипова Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

19.4. 2017. 
Прављење стрипова Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

26.4. 2017. 
Мbot- робот Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

3.5. 2017. 
Мbot- робот Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

10.5. 2017. 
Мbot- робот Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

17.5. 2017. 
Мbot- робот Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

31.5. 2017. 
Мbot- робот Рад на рачунару Ученици шестог и седмог 

разреда, наставник 

7.6. 2017. 
Разматрање извештаја о 
раду секције 

разговор, дискусија Ученици шестог и седмог 
разреда, наставник 
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5.2.19. Кошаркашка секција (наставник  Момчило Гудурић) 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

Додавање и вођење лопте у 
разним варијантама 
Техника додавања са променом 
места у кретању „крис-крос“ 
 
 

Рад се одвија у паровима 
и у тројкама 

Наставник и 
ученици 
кошаркашке 
секције 

ОКТОБАР 

Разноврсне технике додавања 
преношења лопте са 
завршницом шута на кош 
Технике додавања технике 
пивотирања, увежбавање „крис-
крос“ 
 
 

Индивидуални рад 
Рад са лоптом са 
акцентом што већег 
чувања „пивотирања“ 
лопте 

Наставник и 
ученици 
кошаркашке 
секције 

НОВЕМБАР 

Технике финте, технике скок 
шута. Блокаде  
Технике блокаде у месту и 
кретању 

Рад са лоптом са 
акцентом што већег 
чувања „пивотирања“ 
лопте 
Индивидуални рад и у 
паровима са асистирањем 
за двокорак 

 
Наставник и 
ученици 
кошаркашке 
секције 

ДЕЦЕМБАР 

 
Техника двокорака са шутом на 
кош 
Техника скок шута на кош 
Игра са применом обрађене 
технике 
Техника скок шута на кош 
„Хорог“ шут ангажовање центара 

Индивидуални рад и у 
паровима са асистирањем 
за двокорак 
Индивидуални рад и у 
паровима са асистирањем 
за двокорак 
Кроз игру 1:1 2:2 3:3 
Акценат на игру центара 

 
Наставник и 
ученици 
кошаркашке 
секције 

ЈАНУАР 

 
Техника откривања, утрчавања и 
контра напад 

 
Кроз игру 1:1 2:2 3:3 
Акценат на игру центара 

Наставник и 
ученици 
кошаркашке 
секције 

ФЕБРУАР 

Игра на два коша са применом 
правила 
Игра преко центара са применом 
блокаде 

Приказ научене технике 
кроз игру и примену 
важећих правила 
Акценат на игру центра 

Наставник и 
ученици 
кошаркашке 
секције 

МАРТ 

Тактика игре „човек на човека“ и 
зонска одбрана 
Игра са наглашеним пресингом 

Примена тактичких 
варијанти 
У разним видовима 
одбране и пресингом  

Наставник и 
ученици 
кошаркашке 
секције 

АПРИЛ 

 
Техника шута и слободних 
бацања 
Игра кроз примену ситуацијоног 

Индивидуални рад са 
асистенцијом 
Реализација тренинга 
кроз разне непредвиђене 

Наставник и 
ученици 
кошаркашке 
секције 
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тренинга ситуације 

МАЈ 

 
Техника контра напада 
Слободна бацања. Техника 
извођења 
Техника примена ситуационог 
тренинга 
Игра на два коша са применом 
правила 

Индивидуални рад са 
психолошким елементима 
Примена нестандардних 
правила и услова у игри 
на што боље сналажење у 
нормалним условима 
Примена нестандардних 
правила и услова у игри 
на што боље сналажење у 
нормалним условима 

Наставник и 
ученици 
кошаркашке 
секције 

 

 

5.2.20. Фудбалска секција  (наставник  Александар Лакетић) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Октобар 

 
1. Окупљање чланова секције и 
упознавање са планом рада 
2 .Игра и селектирање чланова 
секције 
3 .Правила малог фудбала и 
контрола лопте 
4. Вођење лопте 

 
 
 
Рад са ученицима у 
спортској хали кроз 
секцијску наставу 

 
 
 
Наставник 
Александар 
Лакетић 

Новембар 

5. Вођење лопте са променама 
правца кретања 
6. Вођење лопте са променама 
правца и брзине кретања 
7. Ударци по лопти унутрашњим 
делом стопала 
8. Ударци по лопти горњим делом 
стопала 

 
 
Рад са ученицима у 
спортској хали кроз 
секцијску наставу 

 
 
Наставник 
Александар 
Лакетић 

Децембар  
9. Ударци лопте главом  
10. Уарци лопти из ваздуха „волеј“ 
11.Пријем котрљајућих лопти 
12. Пријем лопте амортизацијом 

 
Рад са ученицима у 
спортској хали кроз 
секцијску наставу 

 
 
Наставник 
Александар 
Лакетић 

 
Јануар 

 
13. Пријем лопте принципом клопке 
14. Увежбавање пријема лопте и 
додавања 
15. Дриблинг „лажно кретање“ 

 
 
Рад са ученицима у 
спортској хали кроз 
секцијску наставу 

 
 
Наставник 
Александар 
Лакетић 

    

Фебруар 

 
16. Дриблинзи 
17. Дриблинзи  
18. Техника кретања у одбрани 
19. Техника одузимања лопте 
20. Техника голмана 

 
 
Рад са ученицима у 
спортској хали кроз 
секцијску наставу 

 
 
Наставник 
Александар 
Лакетић 
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5.2.21. Спортска секција (наставник  Милан Обреновић) 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

1.атлетика:техника брзог трчања 

–спринт до 60 метара фв.1.1.1. 

Рад са ученицима на 

спољнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

2.атлетика:развијање опште 

издржљивости трчањем 

средњим интезитетом фв.1.1.2. 

Рад са ученицима на 

спољнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортсе секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

3.атлетика:истрајно трчање 

умереним интезитетом фв.1.1.3. 

Рад са ученицима на 

спољнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

4.атлетика:истрајно трчање-

припрема за кросфв.1.1.4. 

Рад са ученицима на 

споњнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

5.атлетика:увежбавање технике 

трчања штафете 4*60 

м.фв.1.1.6. 

Рад са са ученицима на 

споњнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

6.атлетика:бацање кугле из 

залета.скок у даљ фв.1.1.9. 

Рад са ученицима на 

спољнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 7.атлетика:скок у вис-леђна Рад са ученицима у Наставник и 

21. Игра са применом научених 
фудбалских елемената технике 

Март 

 
22. Игра са применом научених 
фудбалских елемената технике 
 
 

Рад са ученицима у спортској 
хали кроз секцијску наставу 
 
Такмичење између школа у 
мушкој и женској конкуренцији 
 

 
Наставник 
Александар 
Лакетић 
 
 
Стручно веће 
наставника 
физичког 
васпитања 

Април 

23. Индивидуална и групна тактика 
одбране 
24. Индивидуална и групна тактика 
одбране 
25. Индивидуална и групна тактика 
напада 

 
Рад са ученицима у спортској 
хали кроз секцијску наставу 

 
Наставник 
Александар 
Лакетић 
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ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

техника“Фосбери 

Флоп“фв.1.1.10. 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

8.одбојка:додавање лопте 

прстима и подлактицама из 

разних ставова фв.1.1.2. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

9.одбојка:техника сервис 

ударца-„тенис“сервис-примање 

сервиса и дизање за смеч 

фв.1.1.1. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

10.одбојка:игра две екипе са 

нагласком на смеч и блокаду 

смеча фв.1.1.10. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

11.одбојка:игра две екипе 

фв.1.2.4. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

12.полигон препрека са 

различитим облицима кретања 

фв.1.2.4. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

13.спортске гимнастика(м)-

партер-колут напред и 

склопка(Ж)-партер-колут назад и 

прелазак у малу“вагу“ 

(миж)-став у шакама без  

помоћи сувежбача фв.1.2.5. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

14.спортска 

гимнастика:((МиЖ)партер-

премет странце –премет напред 

фв.1.1.3.1. 

рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

15.спортска гиманстика:(миж)-

прескок –коњ у ширини,110цм.-

згрчка,разношка,одбочка,предно

шка,склопка-прекопит фв.1.3.3. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

16.полигон препрека са 

различитим облицима кретања 

фв.1.3.4. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

17.спортска гимнастика;(м)-

доскочни кругови.вис предњи-

згиб-спуст(3*)-из виса предњег 

вучењем вис узнето-подметни 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 
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замах-зањих-предњигом 

прекопит расножно до става на 

тлу 

(ж)-двовисински разбој-

:слободан састав фв.1.3.3. 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

18.спортска гимнастика:(м)-

паралелни разбој-доскочни:из њиха 

у потпору предњихом упор-зањих 

предњихом предношка са 

1/1покретом 

(ж)-греда:на крају греде заскок 

преметом странце 

фв.2.1.11.фв.2.1.9. 

Рад са ученицима у спортској 

хали кроз секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске секције 

 

 

5.3.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

5.3.1. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ( координатори Милица Тошић Рудић и Мирјана 

Попадић) 

 

 

АКТИВНОСТ/САДРЖАЈ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Конституисање Ученичког 

парламента 

На оснивачкој седници УП 
координатори октобар 

Избор руководства 

Парламента 

Тајним гласањем  изабран 

председник и заменик 

председника, јавно 

записничар  

координатори октобар 

Упознавање са делокругом 

рада Парламента 

Представљање делокруга 

рада УП из важећих законских 

аката 

координатори октобар 

Упознавање са Статутом 

Ученичког парламента 

Представљање Статута 

Парламента донетог 

2009.године 

координатори октобар 

Доношење и усвајање плана 

рада Ученичког парламента 

Заједничка израда плана на 

основу аката и ранијих 

планова 

координатори 

октобар 
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Проучавање школске 

документације и упознавање 

са радом Наставничког већа, 

Савета родитеља, Школског 

одбора, одељењских и 

стручних већа 

 

Упознавање са  плановима 

рада Наставничког већа, 

Савета родитеља, Школског 

одбора и стручних већа 

координатори октобар 

 

 

Избор чланова Парламента 

који ће учествовати у раду 

стручних и руководећих органа 

школе и тимова 

- Избор 1 члана Парламента у 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Избор 2 члана Парламента 

који ће по потреби 

присуствовати седницама 

Наставничког већа  и 

Школског одбора 

 

Ученички 

парламент 
октобар 

Обележавање Дана 

просветних радника 

- припрема и организовање 

замене наставника (2 часа у 

одељењима старијих разреда 

у подручним осморазредним 

школама) 

- Упућивање јавне честитке  

 

Ученички 

парламент и 

координатори 

 

 

новембар 

 

Обележавање Дана 

толеранције 

 

- Израда паноа посвећеног 

толеранцији и постављање у 

холу школе 

 

Ученички 

парламент и 

координатори 

 

16.новембар 

Учешће у обележавању 

Светосавске недеље  

- Покретање и реализација 

ликовног конкурса и учешће у 

избору најбољих радова 

- Учешће у припреми и 

одржавању Светосавског 

турнира у одбојци  

Ученички 

парламент, 

Председник, 

заменик 

председника 

и 

координатори 

 

 

јануар 

Сарадња са Ученичким 

парламентом ОШ“Петар 

Лековић“ 

- Организовање заједничких 

журки за ученике VII и VIII 

разреда  

Ученички 

парламент и 

координатори 

по једном у 

сваком 

тромесечју 

Иницирање обележавања 

Светосавске недеље и учешће 

- Покретање и реализација Ученички 

парламент и 
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у реализацији културних, 

друштвених и спортских 

садржаја 

ликовног конкурса  

- Учешће у припреми и 

одржавању Светосавског 

турнира у одбојци  

координатори јануар 

 

Обележавање Светског Дана 

среће 

 

- Анкетирање ученика школе 

на тему „Шта је срећа?“ 

- Постављање паноа са 

одговорима ученика на 

питање „Шта је срећа“  

- Подела флајера са мислима 

великих људи на тему срећа 

 

Ученички 

парламент и 

координатори 

 

20.март 

Организовање хуманитарне  

акције 

- Прикупљање новчаних 

средстава за помоћ ЈТ 

ученици наше школ 

Ученички 

парламент 

 

март      

април 

 

Учешће у припреми другарске 

вечери за ученике VIII разреда 

- Организовање састанка са 

члановима Савета родитеља  

- Израда позивница за 

наставнике 

- Припремање текста за 

обраћање присустнима 

- Организација проласка кроз 

град итд 

Ученички 

парламент и 

координатори 

 

јун 

Анализа и вредновање рада 

Парламента и доношење 

извештаја о раду 

 

Израда  извештаја о раду 

Ученичког парламента 

Председник, 

заменик 

председника 

и 

координатори 

 

 

јануар 

јун 
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5.3.2. ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИJЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИJE 

Септембар 

 
У оквиру ООЦК организовати 
све планиране акције 
солидарности и организовати 
снадбевање уџбеницима деце 
лошег материјалног стања и 
прикупљање уџбеника од 
ученика ове школе 
 

Ученици ОШ“Емилија 
Остојић“ и подручних 
одељења прикупили 
школски прибор и однели 
у Црвени крст 

Руководилац, 
задужени 
чланови 
организације 
Црвеног крста у 
оквиру Школе 

Октобар 

-Учешће у акцији „Дечија 
недеља“ 
-Укључивање ученика на курс 
Прве помоћи 

 

Укључивање у активности 

Дечије недеље 

Задужени 
чланови 
организације 
Црвеног крста у 
оквиру школе, 
медицинске 
сестре и 
доктори 
Медицинског 
центра Пожеге 

Новембар 
Учешће у акцији „Солидарност 
на делу“ 

Акција реализована и 
прикупљена  

Ученици ове 
школе и 
наставници 

Фебруар/март 
Наградни конкурс литерарних и 
ликовних радова 

Теме за наградни конкурс 
„Крв живот значи“         

Ученици и 
наставници 
српског језика и 
ликовне 
културе 

Март 
Припрема ученика за 
такмичења 

После реализоване обуке 
Прве помоћи, ученици су 
упућени на такмичење 

Медицинске 
сестре и лекари 
и чланови 
Црвеног крста 

Април 
Обележавање 7.априла – 
Светски дан здравља 

Волонтери ОЦК 
организовали квиз, 
учествовали ученици 
наше школе 

ОЦК и чланови 
Црвеног крста 
основне школе 
и ученици 

Мај 

-Обележавање недеље Црвеног 
крста 
-Такмичење екипа Прве помоћи 
-Учешће у финалном квизу Шта 
знаш о Црвеном крсту 

Такмичили се ученици који 
су завршили обуку Прве 
помоћи (из наше школе и 
ОШ „Петар Лековић“ )  
 
Такмечење у знању  

ОЦК у сарадњи 
са ученицима и 
наставницима 
задуженим за 
ову област 

Јун 
Избор најбољег активисте 
Црвеног крста за учешће на 
семинарима 

ОЦК у сарадњи са 
ученицима члановима 
изабрали представнике 
наше школе 

ОЦК и ученици 
и наставници 
задужени за 
ову област 
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5.3.3. ВРШЊАЧКИ ТИМ (координатори Милица Тошић Рудић и Мирјана Попадић) 

Реализоване 

активности 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 
Време 

 

 

Избор чланова 

Вршњачког тима 

На часовима 

одељењског старешине 

ученици VII иVIII разреда 

изабрали су по два 

представника према 

одређеним 

критеријумима 

(комуникативни, воле 

тимски рад, креативни, 

мотивисани за решавање 

конфликата...) 

Ученици 

Одељењске 

старешине 

Координатори 

Вршњачког тима-

Милица Тошић 

Рудић, психолог и 

Мирјана Попадић, 

педагог  

октобар 

Конституисање 

Вршњачког тима 

 

 

 

 

Усвајање плана рада 

Вршњачког тима 

 

 

 

Сарадња са 

Вршњачким 

тимомТехничке школе 

из Пожеге 

Формиран Вршњачки 

тим-по два представника 

из сваког одељења 

 VII и VIII разреда 

 

 

Осмишљавање 

активности/плана рада 

тима и усвајање плана 

 

 

Излагање представника 

Вршњачког тима  

Техничке школе  

Презентовање садржаја 

рада Вршњачког тима из 

Техничке школе 

 

Координатори 

Вршњачког тима-

психолог и педагог 

 

 

 

 

Чланови и 

координатори 

Вршњачког тима 

 

 

Снежана 

Стаматовић, 

педагог Техничке 

школе и ученик 

Иван Бијељић 

3. новембар 2016. 

Реализација радионице 

Полећемо 

Активности кроз групни 

облик рада, рад у 

пару...очекивања, 

Координатори 

Вршњачког тима 

16. новембар 

2016. 
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Израда логоа 

Вршњачког тима 

Обележавање Дана 

толеранције 

правила... 

Израда нацрта за лого и 

избор најбољег решења 

Израда паноа са 

порукама толеранције 

 

Чланови 

Вршњачког тима 

 

Вршњачки тим 

Сарадња Вршњачким 

тимом  ОШ ,,Ћирило и 

Методије“ из Београда 

Посета ОШ ,,Ћирило и 

Методије“ Презентовање 

активности Вршњачког 

тима наше школе 

Размена искустава са 

координатори и 

ученицима Вршњачког 

тима  

Координатори 

Вршњачког тима 

30. новембар 

2016. 

Радионица Појам и 

врсте насиља 

Радионичарски рад-

асоцијације на реч 

насиље, врсте насиља 

Подела адекватног 

материјала 

Координатори 

Вршњачког тима  

8.децембар 2016. 

Радионица Огледалце, 

огледалце 

Игре/ активности- 

Погађалица, Ја о себи, 

Ковчег са благом, 

Одбијање-привлачење 

Координатори 

Вршњачког тима 

22.децембар 2016. 

Радионица Ја, ми и они 

 

Панел дискусија 

Попуњавање 

упитника/лична карта, 

израда постера Истина о 

нама 

Активности дискусије, 

оправданости одређених 

ставова 

Координатори 

Вршњачког тима и 

чланови тима 

29.децембар 2016. 

 

 

 

 

 

Припремање групе 

ученика/чланова 

Вршњачког тима за 

помоћ у решавању 

конфликта (савети за 

разговор, подсетник за 

ученике) 

Координатори 

Вршњачког тима 

 

 

 

17.децембар 
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Решавање конфликта у 

VII5 и 

VIII4/припремање 

савета и препорука за 

решавање проблема  

Разговор чланова 

Вршњачког тима са 

дечацима VII5 

Разговор са групом 

ученика за посредовање 

у решавању проблема у 

VIII4 

Решавање конфликтних 

ситуација 

 

 

 

Милош 

Миловановић 

Магдалена 

Кулизић 

Сандра Бајић 

 

Милош 

Миовановић 

Богдан Јовићевић 

Маријана 

Марковић 

Николина 

Лапчевић 

 

 

 

19.децембар 

 

 

 

 

април 

Припремање прилога 

за школски лист Сничак 

Писање прилога о 

оснивању Вршњачког 

тима 

Психолог 

Децембар 
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Радионица из 

Приручника  GIZ –

пројекта о 

професионалној 

оријентацији 

Процена својих 

способности/попуњавање 

радних листова 

Посета Сајму 

образовања 

Помоћ психологу и 

педагогу на 

предавањима о 

професионалној 

оријентацији у 

одељењима VIII разреда 

Уређење кутка за 

професионалну 

оријентацију 

Координатори 

Вршњачког тима и 

чланови тима 

Март 

мај 

Превенција дигиталног 

насиља 

Обука чланова тима, 

упознавање са 

Приручником о 

дигиталном насиљу, 

израда презентације 

Разговор, презентација у 

одељењима III2, IV4, V3, 

VI3, VII1 И VIII1 

Координатори и 

чланови 

Вршњачког тима 

 

Фебруар  

II полугодиште 

Вредновање рада 

Вршњачког тима и 

израда Извештаја 

Увид у реализоване 

активности 

Писање извештаја 

Координатори 

Вршњачког тима 

Јануар/јун 
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5.4. ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Разредна настава  

РАЗРЕД РЕЛАЦИЈА ТРАЈАЊЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Ученици из 

ПО 

Г.Добриња, 

С.Добриња, 

Д.Добриња, 

Лорет,Роге, 

Горобиље, 

Пилатовићи, 

Лопаш и 

Прилипац 

ПОЖЕГА  - БЕОГРАД (Ваздхопловни музеј, 

музеј Николе Тесле, вожња бродом) 

 

1 дан 

 

9 .мај 2017. 

II 
ПОЖЕГА – ГОСТОЉУБЉЕ ( етно-село)-

КОСЈЕРИЋ-ПОЖЕГА 
1 дан 11.мај 2017. 

 

Настава у природи 

РАЗРЕД МЕСТО/ДЕСТИНАЦИЈА ТРАЈАЊЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

I и III ВРЊАЧКА БАЊА 7 дана 
од 16. до 23. марта 

2017. 

IV СОКОБАЊА 7 дана 
од 27. марта до 3. 

априла 2017. 

 

Предметна настава 

РАЗРЕД РЕЛАЦИЈА ТРАЈАЊЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

V 

ПОЖЕГА –СТОПИЋА ПЕЋИНА- ПРИЈЕПОЉЕ 

–МАНАСТИР МИЛЕШЕВА-ЗЛАТАР-ПОЖЕГА 

 

1 дан 
9.мај 2017. 

 

        VI 

ПОЖЕГА  – ТАКОВО (музеј, црква, спомен 

парк) – ТОПОЛА (Опленац) – АРАНЂЕЛОВАЦ 

– КРАГУЈЕВАЦ (Акваријум) 

 

1 дан 
9.мај 2017. 
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VII 

ПОЖЕГА  – БЕОГРАД (Ботаничка башта, 

Ваздухопловни музеј, храм Светог Саве, 

Калемегдан) – НОВИ САД (Петроварадинска 

тврђава) – СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ – ФРУШКА 

ГОРА (манастири Крушедол и Хопово) -

ПОЖЕГА 

 

 

2 дана 

 

21. и 22.мај 2017. 

VIII 

ПОЖЕГА-ЧАЧАК-КРАГУЈЕВАЦ-ПОКАЈНИЦА-

СМЕДЕРЕВО-ЛЕПЕНСКИ ВИР-КЛАДОВО-

НЕГОТИН-ЗАЈЕЧАР-НИШ-КУРШУМЛИЈА-

КРУШЕВАЦ-ЧАЧАК-ПОЖЕГА 

3 дана 23.24.и 25.мај 2017. 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

6.1. Тим за стручно усавршавање (координатори тима Мирјана Попадић и Милица 

Тошић Рудић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

        Септембар  
Избор координатора 
и доношење плана 
рада Тима 

Договор, израда 
плана рада 

     
     Чланови Тима 

Септембар 
 

 
Одабир приоритетне 
области на ниво 
школе 

Анкетирање 
наставника-одабрана 
област 
Индивидуализовани 
приступ у раду са 
децом, ученицима 
коришћењем 
различитих метода 
и облика рада у 
реализацији 
наставног 
предмета/области 

Психолог и педагог 

Септембар  

 
 
Планирање стручног 
усавршавања на 
нивоу школе 
 

 
 
Израда плана 
стручног 
усавршавања на 
нивоу школе 

 
 
 
Координатори 
Тима/психолог и 
педагог 
 
 
 
 

Током школске 
године 

Евалуација угледних 
часова 

Систематизација 
података на основу 

 
Психолог и педагог 
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6.2. Стручно усавршавање наставника, директора и стручних сарадника  

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛИ 

Облик стручног 

усавршавања 

 

 

 

Реализатор/и 

 

 

 

Време реализације 

Реализација угледних 

часова/активности, 

асистирања (наставни 

предмет, 

разред/одељење, 

наставна јединица) 

Хоризонтално учење- 

Математика, Прости 

бројеви  

Александра Весовић 31.10.2016. 

Хоризонтално учење-

Математика, Површина 

пирамиде, VIII4 

Анђелка Миловановић 24. 11. 2016. 

Хемија, VII С.Добриња, 

Мерење ph вредности 

природним индикатором 

Татјана Крстић Страиновић 14.12.2016. 

Угледни час из руског језика Станица Вукашиновић 23. 2. 2017. 

Угледни час из хемије Зорица Боловић 18. 3. 2017. 

евалуационих 
листића и 
прослеђивање 
извештаја 
наставницима који су 
реализовали угледни 
час 

Јануар 
Јун 

Евалуација рада 
Тима 
Израда извештаја о 
СУ на нивоу школе 
 
 
 

Увид у реализоване 
активности/облике 
стручног 
усавршавања 
 

 
 
Психолог и педагог 
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Угледни час Увод у 

програмирање 

Маријана Марић 

Светлана Илић 

20. 3. 2017. 

Угледна активност 

Урнебесна физика 

Милена Маркићевић 

Гордана Николић 

3. 4. 2017. 

Угледни час из шпанског 

језика, VII разред 

Марина Јанковић 5. 4. 2017. 

Угледни час из математике 

и информатике 

Данијела Проловић и Весна 

Перишић  

27. 4. 2017. 

Угледна активност Учење 

кроз покрет 

Драгана Прокопијевић 

Кандић 

10. 5. 2017. 

Угледни час из физике и 

физичког васпитања ,,Ко је 

бржи“ 

 

Невена Благојевић и 

Бранимир Петровић 

19. 5. 2017. 

Угледна кативност из 

историје Александријска 

библиотека 

Светлана Полић 29. 5. 2017. 

Угледни час из ликовне 

културе Фотографија 

Милица Ђорђевић 30. 5. 2017. 

Часови у оквиру 

хоризонталног учења, 

реализовано 15 часова 

Учитељи и наставници 

 

Март-април 

Презентација савладаног 

програма 

  

Покренимо нашу децу на 

седници Стручног већа за 

разредну наставу 

Биљана Јанковић 2. 3. 2017. 

Од самовредновања до 

екстерног вредновања на 

седници Наставничког већа 

Жељка Ристовић 2. 3. 2017. 

Приказ стручне 

литературе...  

Реализатор Време реализације 

Излагање о Приручнику 

Дигитално насиље-

Мирјана Попадић 18. 11. 2016. 
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превенција и реаговање на 

седници Наставничког већа 

Излагање о књизи 

Урнебесна физика 

Гордана Николић 

Невена Благојевић 

3. 4. 2017. 

Публиковање стручних 

радова из области 

образовања и васпитања 

Реализатор/и Време реализације 

Публиковање књиге Емине 

кратке приче 

Љиљана Јовановић 

Татјана Ракић 

Новембар/фебруар 

Остваривање  

истраживања која 

доприносе унапређивању 

и афирмацији образовно-

васпитног рада 

  

Испитивање мишљења 

ученика V разреда о 

адаптацији на предметну 

наставу  

Милица Тошић Рудић и 

Мирјана Попадић  

 

Новембар 

Ставови ученика о утицају 

породице и школе на учење 

Милица Тошић Рудић и 

Мирјана Попадић 

Фебруар/март 

Анктирање родитеља о 

облицима сарадње 

породице и школе, 

вредновање аспеката 

школског живота и 

препоруке за унапређивање 

појединих аспеката 

 

 

Милица Тошић Рудић и 

Мирјана Попадић 

март 

Стручне посете, посете 

сајмовима 

Реализатори/учесници Време реализације 

Посета сајму књига  Наставници  25. 10. 2016. 

Посета ОШ ,,Ћирило и 

Методије“ у Београду 

Александар Весовић 
Александра Весовић 
Љиљана Јовановић 

Марина Петровић 

Татјана Ракић 

30.11.2016. 
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Светлана Илић 

Бранко Костандиновић 

Мирјана Матеничарски 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

 

 

Посета ОШ ,,Бубањски 

хероји“ у Нишу 

Александар Весовић 

Александра Весовић 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

Марина Зечевић 

Марина Петровић 

Драгана Прокопијевић 

Кандић 

Срђан Милованчевић 

Мирјана Василијевић 

Светлана Илић 

Милица Арсић 

Данијела Мићовић 

 

10. 4. 2017. 

Посета ОШ ,,Слободан 

Секулић“ у Ужицу 

Марина Зечевић 

Ивана Бабић 

Драгана Прокопијевић 

Кандић 

Анђелка Миловановић 

Невена Благојевић 

Предраг Маркићевић 

24. 5. 2017. 
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Светлана Полић 

Наташа Радосављевић 

Драгица Штуловић 

 

 

Примена стечених 

вештина и знања кроз 

обуку других наставника 

Реализатори  Време реализације 

Развијање истраживачког 

духа у настави математике 

Александра Весовић 17.11.2016. 

Hot Potatoes Маријана Марић 15. 3. 2017. 

Учење кроз покрет Драгана Прокопијевић 

Kандић 

10. 5.  2017. 

Остваривање пројеката 

образовно-васпитног 

карактера 

Реализатори  Време релизације 

Тематски дан-Дан језика Стручно веће 26. 9. 2016. 

Школска спортска 

олимпијада 

Стручно веће наставника за 

разредну наставу 

Од 3. до 7.10.2016. 

Тематски дан поводом 

рођења М.Пупина 

Стручно веће 10. 10. 2016. 

Посета изложби посвећеној 

М.Пупину у Историјском 

музеју у Београду 

Директор 

Наставници  

25. 10. 2016. 

Изложба ликовних радова 

на тему Сликарске 

минијатуре 

Стручно веће за разредну 

наставу 

28. 10. 2016. 

Прело у ИО Роге Брана Даничић 

Жељка Ристовић 

10. 11. 2016. 

Обележавање Дана 

примирја У ИО Средња 

Добриња 

Марина Павловић и 

наставници 

10. 11. 2016. 
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Дан науке-занимљиви 

огледи из физике и хемије 

Гордана Николић 

Зорица Боловић 

16.12.2016. 

Приредба/е на нивоу школе 

- за ђаке прваке 

- поводом Савиндана  

-за 8. март у ИО Лопаш 

-за Видовдан у ИО Роге 

Учитељи  

 

Учитељи и наставници 

      9. 2016. 

 

27. 1. 2017. 

8. 3. 

28. 6. 

Изложба ликовних радова 

поводом Савиндана 

Татјана Ракић 

Наташа Радосављевић 

Зоран Звиздић 

Иван Тешић 

 

 

26. 1. 2016. 

Квиз о занимањима за 

ученике V разреда 

Милица Тошић Рудић Фебруар и јун 

Трибина Школа није баук Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

23. 3. 2017. 

Учешће млађих разреда на 

тематској изложби на нивоу 

града Сат за планету 

Земљу 

              Учитељи  25. 3. 2017. 

Изложба радова, паноа 

поводом Дана здравља 

Наставници биологије 7. 4. 2017. 

Изложба ускршњих радова у 

ИО у Прилипцу 

Наставници  11. 4. 2017. 

Тематски дан-Емина 

олимпијада,обележавање 

Дана планете Земље 

Стручно веће наставника 

природних наука 

21. 4. 2017. 

Књижевно вече-промоција 

књиге Емине кратке приче 

Љиљана Јовановић 

Татјана Ракић 

21 4. 2017. 
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Марина Петровић 

Срђан Милованчевић 

Ивана Бабић 

Реализација тематског дана 

Дан девојчица као активност 

из GIZ пројекта 

Марина Петровић 

Ивана Бабић 

27. 4. 2017. 

Пролећни карневал у ИО 

Лопаш 

Учитељи 12. 5. 2017. 

Организовање одлазака 

ученика на позоришне 

представе  

Одељењске старешине  

Координатори драмско-

рецитаторске секције 

Током школске године 

Координација рада 

Ученичког парламента и 

Вршњачког тима 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

Током школске године 

Рад са приправницима  

 

студентима 

Реализатори  Време реализације 

Рад са наставницима математике 

– приправницима 

 

Рад са студентима  

Александра Весовић 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

 

Љиљана Костић 

Славенка Митровић 

Мирјана Попадић 

Током школске године 

 

 

 

Друго полугодиште 

Такмичења  Реализатори Време реализације 

На свим нивоима Стручно већа наставника  Од новембра, током школске 

године 

Садржаји усмерени на 

промоцију Школе 

Реализатори Време реализације 

Израда Летописа школе Милица Тошић Рудић Током школске године 
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6.3. Приправници 

У школској  2016/2017.години програм за приправнике прошла су два 

наставника-приправника. 

  

ПРИПРАВНИК 
Посао који 

обавља 
МЕНТОР 

Посао који 

обавља 

Анђелка Миловановић 
наставник 

математике 
АЛЕКСАНДРА ВЕСОВИЋ наставник математике 

Градимир Грујичић 
наставник 

математике  
АЛЕКСАНДРА ВЕСОВИЋ 

наставник  

математике 

 

  

 

7. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

7.1. Извештај о раду Савета родитеља  

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

12. 9. 2016. 

Усвајање извештаја о раду Савета 

родитеља у шк. 2015/2016. годину 

Доношење програма рада Савета 

родитеља за шк.2016/2017.годину 

Давање сагласности на план и програм 

екскурзија и наставе у природи  

Упознавање са Извештајем о раду школе 

у шк.2015/2016. Години 

Разматрање нацрта Годишњег плана 

рада школе 

Избор осигуравајућег друштва за 

осигурање ученика 

Избор фотографске куће за 

фотографисање ученика 

Текућа питања из делокруга рада Савета 

 

 

Дискусија, 

извештавање, 

усаглашавање 

Директор, 

помоћник 

директора, 

Председник 

Савета 

родитеља, 

Чланови Савета 

родитеља 

Педагог и 

психолог 

 

 

Директор и 

чалнови Савета 
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родитеља 

28. 11. 2016. 

Разматрање успеха и дисциплине 

ученика у I класификационом периоду 

Информација о начину спровођења 

екскурзија и наставе у природи 

Презентација Приручника о дигиталном 

насиљу (Шта родитељи треба да знају 

о дигиталном насиљу) 

Упознавање родитеља са планом 

заштите ученика од насиља 

Текућа питања 

Извештавање, 

презентације, 

дискусија, 

давање 

предлога, мера 

 

 

Директор, 

педагог 

Јануар 

Укључивање родитеља у припрему и 

организовање славе 

Договор, 

планирање 

активности 

Директор и 

чланови Савета 

3. 3. 2017. 

Разматрање успеха и дисциплине на 

крају првог полугодишта 

Текућа питања 

Извештавање, 

Презентација,  

Директор 

Педагог 

Чланови Савета 

родитеља 

18.4.2017. 

Разматрање успеха и дисциплине на 

крају трећег тромесечја 

Припремање за извођење екскурзија и 

настава у природи 

Информисање о одржаним такмичењима 

Извештавање, 

Презентација, 

Директор 

Чланови Савета 

родитеља 

27.5.2017. 

Планирање и припрема за организовање 

другарске вечери за ученике VIII разреда 

Информисање родитеља о завршном 

испиту 

 

Договор 

 

Директор 

Психолог 

Педагог 

 

11.7.2017. 

Усвајање записника са претходне 

седнице Савета родитеља 

Предлагање једног представника 

родитеља за члана Школског одбора и 

формирање комисије 

Презентовање, 

гласање, 

усвајање, 

Покретање 

иницијативе 

Директор 

Помоћник 

директора 

Секретар 
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Разматрање и учествовање у поступку 

предлагања изборних предмета 

Разматрање Извештаја о остваривању 

програма екскурзије и наставе у природи 

Давање сагласности на програм и 

организовање екскурзије односно 

наставе у природи у шк.2017/2018.години 

Покретање иницијативе за формирање 

одељења продуженог боравка за ученике 

првог и другог разреда матичне школе 

Текућа питања 

Чланови Савета 

родитеља 
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7.2. Извештај о сарадњи са друштвеном средином 

 

И
н

с
т
и

т
у

ц
и

ја
  

с
а

 к
о

јо
м

 с
е

 

с
а

р
а

ђ
у

је
 

С
а

д
р

ж
а

ј 

с
а
р

а
д

њ
е
 

 

Облик сарадње 

 

 

Време  

 

Реализатори 

 

О
Ш

“
П

е
т
а

р
 Л

е
к
о

в
и

ћ
“
 

М
е
ђ
у
ш

ко
л

с
ка

 с
а
р
а

д
њ

а
 

Организација образовно-васпитног 

рада и кадровска питања (календар 

значајних активности, задужења 

наставника...усклађивање 

распореда часова…)   

Организација општинских 

такмичења                           

Сарадња стручних већа 

Усаглашавање аката 

 

Заједничке акције Ученичког 

парламента обе школе 

(организовање заједничких журки) 

 

 

Током године 

 

 

       

  

март  април 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

Управа обе школе 

 

 

 

 

Наставници разредне и 

предметне наставе                

Директор и секретар  

 

Ученички парламент 

Координатори Ученичког 

парламента 
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Г
р

а
д

с
к
а
 б

и
б

л
и

о
т
е
к
а

 

К
у
л

ту
р
н
е

 а
кт

и
в
н

о
с
ти

 

 

Сусрети са дечјим писцима 

Учешће у пројекту 

Библиобубамара и Библиопчелица 

(читалачке активности, вођење 

дневника, тестирање, завршни 

квиз) 

Органозована посета ђака првака 

Градској библиотеци  

Организација такмичења 

рецитатора 

Издавање књига и 

међубиблиотечка позајмица 

Јануар, мај 

 

У Дечјој 

недељи 

Март, април 

 

Свакодневно 

 

Учитељи, библиотекар 

 

 

 

 

Учитељи 

 

Учитељи, наставници 

српског језика 

Библиотекар 

К
у
л

т
у
р

н
и

 ц
е
н

т
а
р

 

Г
р

а
д

с
к
а
 г

а
л

е
р

и
ја

 

К
у
л

ту
р
н
е

 а
кт

и
в
н

о
с
ти

 

Посете позоришним представама 

(Јежева кућица, Весело поврће, 

Чаробна фрула, Дечије играрије, 

Новогодишње чаролије, Две 

божићне јелке и Ниггор,Зелена 

планета) 

Радионица са сликарком Биљаном 

Тешић 

Промоција књиге ,,Емине кратке 

приче“ 

Посета изложбама (Сликарске 

минијатуре, Сат за планету 

Земљу,Пејзажи у покрету,Нове 

технологије) 

 

 

Током године 

 

 

 

 

октобар 

 

април 

 

Октобар и 

март 

Учитељи 

 

 

 

 

Учитељи 

Наставници српског језика 

 

Учитељи 

Наставници 

 

М
е
д

и
ји

 

П
р

о
м

о
ц

и
ја

 ш
ко

л
е

 Презентација активности школе на 

ТВ Пожеги, радио Пожеги и 

Регионалној ТВ Телемарк 

Издавање школског листа Сничак 

Током године 

 

 

Јануар 

Директор, чланови Тима за 

промоцију школе, наставници 
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 С
р

е
д
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е

 ш
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о
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 у

 г
р
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и
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е

 

М
е
ђ
у
ш

ко
л

с
ка

с
а
р
а

д
њ

а
 и

 

п
р
о
ф

е
с
. 

о
р
и
је

н
та

 

Организација образовно-васпитног 

рада и кадровска питања 

Презентација смерова / образовних 

профила  средњих школа из 

Пожеге, Техничке школе из Ужица и 

средње школе из Лучана 

Праћење ученика, размена 

података и корелирање успехa  

Током године 

 

Април, мај 

 

 

Јануар  

 

Директор, помоћник 

директора, 

психолог, педагог 

М
У

П
 П

о
ж

е
га

 

Б
е
зб

е
д

н
о
с
т 

у
ч
е

н
и
ка

 

Едукација ученика првог разреда  

 на тему Безбедно понашање у 

саобраћају  

Предавање за ученике петог 

разреда на тему Упознајмо 

полицију 

Превентивне и интервентне 

активности 

13. 14. и 15. 

септембар 

 

5. и 6. 

децембар 

 

 

Током године 

Директор школе, помоћник 

директора, школски 

полицајац, одељењске 

старешине 

Д
е
ч

ји
 в

р
т
и

ћ
 

К
у
л

ту
р
н
е

 а
кт

и
в
н

о
с
ти

 и
 

д
р
у
ги

 в
и
д

о
в
и

 с
а
р
а

д
њ

е
  

Организовање трибине Школа није 

баук и разговора о припреми деце 

за школу 

Посете предшколских група школи 

Сарадња директора и стручних 

сарадника 

 

 

Март  

 

Мај  

Током године 

 

психолог, педагог 

васпитачи, учитељи 

Директор, психолог, 

педагог 

Ц
р

в
е
н

и
 к

р
с
т
 

Х
у
м

а
н
и

та
р
н

е
 и

 д
р
у
ге

 

а
кт

и
в
н
о
с
ти

 

Учешће у хуманитарним и 

сакупљачким акцијама ЦК 

Реализација радионица на 

промоцији хуманих вредности IV2 

Обезбеђивање помоћи деци 

Учешће на такмичењима Шта 

знаш о Црвеном крсту и конкурсу 

Крв живот значи 

Током године 

 

Током првог 

полугодишта 

 

 

Март и мај 

Руководиоци подмлатка ЦК, 

директор школе, 

координатори Ученичког 

парламента  
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С
тр
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н
а

 с
а

р
а

д
њ

а
 и

 

х
у
м

а
н
и

та
р

н
и

 р
а

д
 Сарадња стручних служби (посета 

школи, путем дописа) 

 

Обезбеђивање помоћи деци из 

породица лошијег социјалног стања 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

Координато Тима за заштиту од 

насиља, психолог, педагог, 

руководиоци подмлатка ЦК, 

директор школе 
М

е
д

и
ц

и
н

с
к
и

  

ц
е
н

т
а
р

 

З
а

ш
ти

та
  

зд
р

а
в
љ

а
, 

е
д

у
ка

ц
и
ја

 и
 

п
р
е
в
е
н
ц

и
ја

 

Организовано вакцинисање, 

систематски прегледи по узрастима 

Предавање о хигијени руку 

 

 

Током године Директор школе, одељењске 

старешине, помоћник 

директора 

Н
а
р

о
д

н
о

 

п
о

з
о

р
и

ш
т
е

  

У
ж

и
ц

е
 

К
у
л

ту
р

н
а

 

с
а

р
а
д

њ
а
 

Организовање посета позоришним 

представама (Народни посланик,...) 

Пружање помоћи у припремању 

школских приредби и представа – 

позајмљивање костима и реквизита 

Током године 

 

Јануар 

Април 

Руководиоци рецитаторске 

и драмске секције, учитељи, 

одељењске старешине 

Р
е
ги

о
н

а
л

н
и

 

ц
е
н

т
а
р

 У
ж

и
ц

е
 

С
тр

у
ч
н
о

 

у
с
а

в
р

ш
а
в
а

њ
е
 

Континуирано информисање о 

понуди семинара 

Учешће на семинарима 

Позајмица стручне литературе 

 

 

 

Током године 

 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

Ш
к
о

л
с
к
а
 

у
п

р
а
в

а
 

У
ж

и
ц

е
 

С
тр

у
ч
н
а

 

с
а

р
а
д

њ
а
 

Информисање, извештавањe 

 

Екстерно вредновање рада школе 

Током године 

 

Мај 

Директор школе 
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8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА 
 

8.1. Настава 
У школској 2016/2017.години образовно-васпитни рад реализован је  у оквиру 180 наставних 

дана за ученике I – VII разреда, односно 170 за ученике VIII разреда.  

 

ОБАВЕЗНИ, ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ  И  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

             Разредна настава – обавезни наставни предмети 

РАЗРЕД 
I II III IV 

8 одељењa 9  одељењa 10 одељењa 13 одељењa 

ПРЕДМЕТ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

Свет око нас 2 72 2 72     

Природа и друштво     2 72 2 72 

Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

Музичка култура 1 36 1 36 1 36      1 36 

Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

У К У П Н О 19 684 20 720 20 720 20 720 
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Разредна настава – обавезни изборни и изборни предмети и остали облици 

образовно-васпитног рада 

РАЗРЕД I II III IV 

ПРЕДМЕТ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Грађанско 

васпитање/ Верска 

настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепо писање 1 36       

Народна традиција   1 36     

Чувари природе     1 36   

Од играчке до 

рачунара 

    1 36 1 36 

Час одељењског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Друштвене, техничке, 

културне, спортске и 

хуманитарне 

активности 

1 - 2 36 - 72 1 - 2 36 - 72 1 - 2 36 - 72 1 - 2 36 - 72 

Екскурзије 1 дан 1 дан 1 дан 1 дан 

Настава у природи 7 дана  / 7 дана  7 дана 

 

  Предметна настава – обавезни наставни предмети 

РАЗРЕД 
V VI VII VIII 

7 одељења 7 одељења 8 одељења 7 одељења 

ПРЕДМЕТ 
нед. год. нед

. 

год. нед. год. нед. год. 

Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
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Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

Физика   2 72 2 72 2 68 

Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

Хемија     2 72 2 68 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

У К У П Н О 23 828 24 864 26 936 26 884 

 

Предметна  настава – обавезни изборни и изборни предмети и остали облици образовно-

васпитног рада 

РАЗРЕД V VI VII VIII 

ПРЕДМЕТ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Грађанско 

васпитање/ Верска 

настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Француски језик 2 72 2 72 2 72   

Руски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

Италијански језик       2 68 

Шпански језик   2 72 2 72   

Рукомет 1 36       

Одбојка     2 72 2 68 

Кошарка   1 36     

Мали фудбал 1 36 1 36 1 36 1 34 

Стони тенис 1 36 1 36 1 36 1 34 
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Свакодневни 

живот у прошлости 

1 36 1 36 1 36 1 34 

Информатика и 

рачунарство 

1 36 1 36 1 36 1 34 

Чувари природе   1 36     

Домаћинство     1 36   

Час одељењског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 34 

Друштвене, 

техничке, 

културне, спортске 

и хуманитарне 

активности 

1 36 1 36 1 36 1 34 

Екскурзије 1 дан 1 дан 2 дана 3 дана 

 

Број реализованих часова допунске и додатне наставе и слободних активности/секција 

РАЗРЕД НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

БРОЈ 
РЕАЛИЗОВАНИХ 

ЧАСОВА ДОПУНСКЕ 
НАСТАВЕ 

БРОЈ 
РЕАЛИЗОВАНИХ 

ЧАСОВА ДОДАТНЕ 
НАСТАВЕ 

I Српски језик 117  

I Математика 128  

II Српски језик 143  

II Математика 144  

III Српски језик 130  

III Математика 143  

IV Српски језик 186 85 

IV Математика 203 217 

V Српски језик 131 54 

V Математика  105 100 

V Енглески језик 58 55 

V Француски језик 58 12 

V Историја 21  

V Географија 25  

V ТИО 16 143 

V Биологија 19 33 

V Рачунарство и информатика  27 

V Руски језик  8 

VI Српски језик 110 92 

VI Математика  64 47 

VI Енглески језик 59 75 
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VI Француски језик 48 34 

VI Историја 19 2 

VI Географија 12 24 

VI ТИО 16 87 

VI Биологија 55 71 

VI Физика  102 57 

VI Руски језик 5 10 

VII Српски језик 65 88 

VII Математика 63 41 

VII Енглески језик 66 57 

VII Шпански језик 91 38 

VII Историја 29 16 

VII Географија 36 33 

VII ТИО  47 

VII Биологија 41 50 

VII Физика 68 33 

VII Хемија 75 78 

VIII Српски језик 60 35 

VIII Математика 48 49 

VIII Енглески језик 45 45 

VIII Италијански језик 96 93 

VIII Историја  12 

VIII Географија  36 

VIII ТИО 14 8 

VIII Биологија  7 

VIII Физика 70 36 

VIII Хемија 116  

 

 

РАЗРЕД СЛОБОДНА АКТИВНОСТ / СЕКЦИЈА ОДРЖАНО 

I Слободне активности 318 

II Слободне активности 405 

III Слободне активности 300 

IV Слободне активности 474 

V Ликовна секција 96 

V Саобраћајна секција 111 

V Драмска секција 161 

V Хор 144 

V Фотографска секција 60 

V Секција за енглески језик 8 

V Математичка секција 26 

V Биологија 9 

V Литерарна секција 36 

V Спортска секција 36 

V Рецитаторска секција 52 
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VI Литерарна секција 73 

VI Саобраћајна секција 37 

VI Хор 204 

VI Информатичка секција 84 

VI Ликовна секција 52 

VI Секција за француски језик 8 

VI Секција за енглески језик 15 

VI Историјска секција 44 

VI Рецитаторска секција 121 

VI Одбојкашка секција 37 

VI Рукометна секција 15 

VI Драмска секција 32 

VI Спортска секција 35 

VII Кошаркашка секција 66 

VII Фотографска секција 28 

VII Хор 192 

VII Саобраћајна секција 24 

VII Рецитаторска секција 83 

VII Секција за енглески језик 16 

VII Географска 30 

VII Новинарска секција 10 

VII Литерарна секција 36 

VII Драмска секција 18 

VIII Физика 58 

VIII Хор 130 

VIII Кошаркашка секција 20 

VIII Историјска секција 24 

VIII Одбојкашка секција 79 

VIII Секција за енглески језик 10 

VIII Драмска секција 152 

VIII Математичка секција 6 

VIII Рецитаторска секција 42 

VIII Спортска секција 11 

VIII Ликовна секција 34 

VIII Литерарна секција 34 

VIII Биолошка секција 34 

VIII Саобраћајна секција 25 
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8.2. Успех и владање ученика 
 

8.2.1.  I разред (матична школа и издвојена одељења) 

РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ 
БРОЈ 

УЧЕНИКА 

УСПЕШНО 

САВЛАДАО 
САВЛАДАО 

ДЕЛИМИЧНО 

САВЛАДАО 

УЗ ПОМОЋ 

УЧИТЕЉА 

I1 23 16 6 1 

I2 25 15 8 2 

I3 24 20 4  

УКУПНО-матична  

(број и %) 
72 51 70,83% 18 25% 3 4,17% 

ИО Роге 3 3   

ИО Горња Добриња 2 2   

ИО Пилатовићи 2 2   

ИО Доња Добриња 2  2  

ИО Лопаш 9 4 4 1 

УКУПНО ИО 

 (број и %) 
18 11 61,11% 6 33,33% 1 5,55% 

УКУПНО (број и %) 

МАТИЧНА И ИО  
90 62 68,89% 24 26,67% 4 4,44% 

 

Ове школске године I разред завршило је 90 ученика, 72 у матичној и 18 у издвојеним 

одељењима. Оцењени су описно. Од 72 ученика у матичној школи 51 или 70,83% је 

успешно савладао програмске садржаје, 18 или 25% је савладало и 3 ученика односно 4,17% 

делимично уз помоћ учитеља. 

 У издвојеним одељењима од 18 ученика 11 или 61,11% је успешно савладало програмске 

садржаје, 6 или 33,33% савладало и 1 ученик  односно 5,55% делимично уз помоћ учитеља.  

Један ученик у матичној школи оцењен је у складу са циљевима индивидуалног образовног 

плана - ИОП- 2. 
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8.2.2.  Од II  до VIII разреда на крају II полугодишта (матична и издвојена одељења) 
Р

а
з
р

е
д

 

Б
р

о
ј 

у
ч

е
н

и
к
а
 

Одличних 
Врло 

добрих 
Добрих Довољних 

Свега 

позитивних 

Полаже поправни испит 

Са 1 

недов. 

Са 2 

недовољне 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

II 132 91 68,94 32 24,24 9 6,82   132 100     

III 100 63 63 29 29 8 8   100 100     

IV 118 70 59,32 38 32,22 10 8,47   118 100 / / / / 

II-IV 350 224 64 99 28,28 27 7,71 / / 350 100     

V 133 58 43,61 39 29,32 34 25,56 2 1,50 133 100     

VI 126 46 36,51 51 40,48 27 21,43 1 0,79 125 99,21 1 0,79   

VII 145 51 35,17 43 29,66 43 29,66 2 1,38 139 95,86 2 1,38 4 2,76 

VIII 122 50 40,98 36 29,51 28 22,95 1 0,82 115 94,26 7 5,73   

V-VIII 526 205 38,97 169 32,13 132 25,10 6 1,14 512 97,34 10 1,90 4 0,76 

II-VIII 876 429 48,97 268 30,59 159 18,15 6 0,68 862 98,40 10 1,14 4 0,46 

 

Од II до IV разреда од 350 ученика 64% ученика има одличан успех, 28,28% врло добар и 

7,71% добар успех. Највећи број одличних је у II разреду.  У млађим разредима нема 

ученика који се преводе у наредни разред.  

Од V до VIII разреда 512 ученика (97,34%) је са позитивним успехом и то: 38,97% са 

одличним успехом, 32,13% са врло добрим, 25,10% са добрим и 1,14% са довољним. 

Два ученика VIII разреда радила су по ИОП-у 3 (Богдан Јовићевић ИОП-3 из ликовне културе и 

Анђела Љубичић ИОП-3 из математике, историје и шаха). 

Пет ученика је оцењено у складу са ИОП-1, 4  у III разреду из српског језика и математике и 1 

ученик у V  разреду из француског језика. Шест ученика је оцењено у складу са ИОП-ом 2, 2 

ученика III разреду, 1 ученик у VI,  2 у VII и 1 ученик у VIII разреду. 

 На поправни испит у јунском испитном року упућено је 7 ученика VIII разреда који су 

имали по једну недовољну оцену из физике. Сви су положили поправни испит. 

На поправни испит у августвовском испитном року упућено је 7 ученика и то  1 ученик из 

VI разреда (са 1 недовољном оценом из физике) и 6 ученика из VII разреда  (2 ученика са 

једном недовољном оценом-један из физике, други из хемије) и 4 ученика са по 2 недовољне 

оцене (из физике и хемије). 
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8.2.3.  Општи успех од  II  до VIII разреда (31.8.2017.) 

Разред 
Број 

ученика 

Општи успех ученика 

Положили 

поправни 

испит 

Свега 

завршило 

разред крај 

шк.године 

 

 

Поновило 

разред 

Одличних 
Врло 

добрих 

Добрих 

 

Довољних 

 

Бр. % 

  

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

II 132 91 68,94 32 24,24 9 6,82     132 100   

III 100 63 63 29 29 8 8     100 100   

IV 118 70 59,32 38 32,22 10 8,47   / / 118 100   

II-IV 350 224 64 99 28,28 27 7,71 / / / / 350 100 / / 

V 133 58 43,61 39 29,32 34 25,56 2 1,50   133 100   

VI 126 46 36,51 51 40,48 28 22,22 1 0,79 1 0,79 126 100   

VII 145 51 35,17 43 29,66 47 32,41 3 2,07 5 3,45 144 99,31 1 0,69 

VIII 122 50 40,98 36 29,51 34 27,87 2 1,64 7 5,73 122 100   

V-VIII 526 205 38,97 169 32,13 143 27,19 8 1,52 13 2,47 525 99,80 1 0,19 

II-VIII 876 429 48,97 268 30,59 170 19,41 8 0,91 13 1,48 875 

99,89 

 

1 0,11 

 

Од седам ученика који су полагали поправне испите у августовском испитном року 

једна ученица VII разреда није положила поправни испит из физике и поновила је VII 

разред. 
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8.2.4.  Средња оцена школе 

 

РАЗРЕД 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА 

II 4,60 

III 4,40 

IV 4,39 

II-IV 4,46 

V 4,02 

VI 4,09 

VII 3,92 

VIII 4,03 

V-VIII 4,02 

II-VIII 4,24 

 

Највиша средња оцена у млађим разредима је у II разреду.  

Просечна оцена у млађим разредима је 4,46  

Највиша средња оцена у старијим разредима је у VI разреду. 

Просечна оцена у старијим разредима 4,02 

Средња оцена на нивоу школе је 4,24 
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8.2.5. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

 

 

Р
а
з
р

е
д

 

Б
р

о
ј 

у
ч

е
н

и
к
а

 

Васпитне мере Васпитно-дисциплинске мере 

Опомена 

одељењског 

старешине 

Укор 

одељењског 

старешине 

Укор 

одељењског 

већа 

 

Свега 

Укор 

директора 

Укор 

Наставничког 

већа 

 

Свега 

I 90        

II 132        

III 100        

IV 118        

V 133 3  1 4    

VI 126 4 1  5    

VII 145 1 5 3 9    

VIII 122 5 5 3 13    

Свега 966 13 11 7 31 / / / 
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Од V до VIII разреда укупно је изречена 31 васпитна мера. Од тога 13 у VIII разреду, 9 

у VII , 5 у VI  и 4 у V разреду. 

Са свим ученицима који су имали проблеме у понашању реализован је појачан 

васпитни рад. 

Нема изречених васпитно-дисциплинских мера. 

 

8.2.6. Владање ученика 

Разред Примерно 
Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће Свега 

I 90     90 

II 132     132 

III 100     100 

IV 117  1   118 

V 131 1 1   133 

VI 125 1    126 

VII 140 3 2   145 

VIII 114 5 3   122 

Свега 949 10 7 / / 966 

 

 

Од 966 ученика 949 или 98,24% има примерно владање. У млађим разредима  1 

ученик из  IV разреда има добро  владање. Смањену оцену из владања има 17 

ученика или  1,76%. Највећи број ученика са смањеним оценама из владања је у 

VIII разреду (8 ученика), затим VII (5 ученика), у V (2 ученика) и у VI разреду (1 ученик). 
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8.3. Завршни испит 

 

Завршни испит за ученике VIII разреда одржан је 14, 15. и 16. јуна. Први дан ученици су 

решавали тест из српског језика, други дан из математике и трећи дан комбиновани 

тест. Просечан број задатака на тесту  из српског језика је 13,60, математике 11,20 и на  

комбинованом 11,66. Два ученика наше школе била су нераспоређена у првом уписном 

кругу и они су попуњавали листу жеља у другом уписном кругу за упис на преостала 

слободна места у појединим средњим школама.  

Један ученик је полагао завршни испит у складу са ИОП-ом 2. За њега је Тим за 

пружање додатне подршке израдио тестове у складу са циљевима и захтевима из ИОП-

а 2. 

Стручна већа  на основу резултата ученика на завршном испиту врше анализу и 

израђују план мера за побољшање резултата. 

 

 

8.4. Носиоци дипломе ,,Вук Караџић“ 

 

1. Богдан Јовићевић  VIII1 

2. Маријана Марковић  VIII1 

3. Јелена Павловић   VIII1 

4. Алекса Ђокић   VIII1 

5. Марија Ристановић  VIII1 

6. Филип Шкрбић   VIII1 

7. Марија Ковачевић  VIII2  

8. Милош Ковачевић  VIII2  

9. Ђурђина Јовановић VIII2  

10. Танасије Младеновић VIII2  

11. Немања Симовић VIII3 

12. Марија Марковић  VIII4 

13. Тања Ризовић  VIII4 

14. Драгутин Марић   VIII4  

15. Невена Јаковљевић ПО Прилипац 
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16. Анђела Љубичић  ПО Прилипац 

17. Весна Стојичић   ПО Средња Добриња 

18. Милица Томић  ПО Роге 

19. Оливер Вучковић  ПО Роге 

 

 
На основу објективних критеријума утврђених Правилником о награђивању ученика 

носилац признања Ученик генерације за школску 2016/2017.годину је Богдан Јовићевић, 
ученик VIII1. Сви носиоци дипломе Вук Караџић награђени су вредним књигама а носилац 
признања Ученик генерације и вредним поклоном. Свим одличним ученицима уручене су 
похвалнице а  књигама су награђени одлични ученици VIII разреда и сви учесници 
такмичења који су освојили прва три места на окружним такмичењима и ученици који су 
имали пласман и учешће на републичким тамкмичењима.  

 

8.5. Такмичења 

 

Предмет 

 

Име и презиме 

Р
а
з
р

е
д

 и
 

о
д

е
љ

е
њ

е
 

ПЛАСМАНИ НА 

ТАКМИЧЕЊИМА 

Наставник 

О
п

ш
т
и

н
с

к
о

 

О
к
р

у
ж

н
о

 

Р
е
п

у
б

л
и

ч
к
о

 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
Е

З
И

К
 –

 К
Њ

И
Ж

Е
В

Н
А

О
Л

И
М

П
И

Ј
А

Д
А
 

Матеја Лаловић VII 3 учешће  Ивана Бабић 

Николина 

Дрндаревић 
VII 3 3  

Соња Стоковић 

Софија Милаковић VII 3 учешће  Ивана Бабић 

Јелена Деспотовић VII    Љиљана Јовановић 

Љубица Вучићевић VII    Љиљана Јовановић 

Срђан Марјановић VII    Љиљана Јовановић 

Јован Луковић VII    Љиљана Јовановић 

Павле Петровић VII    Љиљана Јовановић 

Марија Марковић VIII    Соња Стоковић 

Весна Стојчић VIII    Ивана Бошковић 
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Милица Томић VIII    Жељка Ристовић 

Танасије 

Младеновић 
VIII    

Марина Петровић 

Марко Марковић VIII    Соња Стоковић 

Тања Ризовић VIII    Соња Стоковић 

Милица Јовићевић VIII    Соња Стоковић 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
Е

З
И

К
 И

 Ј
Е

З
И

Ч
К

А
 К

У
Л

Т
У

Р
А

 Лена Јовановић V    Марина Петровић 

Анђела Проловић V    Ивана Бошковић 

Ирена Вајовић V    Соња Стоковић 

Ђурђија Јотић V    Оливера Ђурашевић 

Сара Томашевић V    Соња Стоковић 

Магдалена 

Милојевић 
V    

Љиљана Јовановић 

Николија Марковић V    Ивана Бошковић 

Милица Вучићевић V    Марина Петровић 

Николина Ђоновић V    Соња Стоковић 

Милорад Матовић V    Љиљана Јовановић 

Дуња Брашанац V    Љиљана Јовановић 

 

 

Андријана Поповић V    Соња Стоковић 

Љубица Продановић V    Љиљана Јовановић 

Марта Вучинић V    Љиљана Јовановић 

Ана Диковић V    Љиљана Јовановић 

Петар Николић V    Љиљана Јовановић 

Данило Стоковић VI 1.место 2.место  Љиљана Јовановић 

Нина Цвијовић  VI 2.место    Ивана Бабић 

Кристина 

Михаиловић  
VI 

2.место 3.место 
 

Ивана Бабић 

Мина Лукић VI 3.место учешће  Љиљана Јовановић 
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Дуња Смиљанић VI 3.место учешће  Љиљана Јовановић 

Ивана Спасојевић  VI 3.место 3.место  Ивана Бабић 

Јована Јовановић  VI 3.место 3.место  Ивана Бабић 

Лука Ојданић VI    Љиљана Јовановић 

Александра 

Филиповић 
VI 

   
Љиљана Јовановић 

Снежана 

Мијаиловић 
VI 

   
Љиљана Јовановић 

Валентина 

Рабасовић 
VI 

   
Љиљана Јовановић 

Маја Маринковић VI    Љиљана Јовановић 

Милош Ракић VII 3.место 1.место учешће Ивана Бабић 

Мина Ерић VII    Ивана Бабић 

Сара Раковић VII    Ивана Бабић 

Лана Матовић VII    Соња Стоковић 

Марија Ковачевић VIII    Марина Петровић 

Милица Томић VIII    Жељка Ристовић 

Танасије 

Младеновић 
VIII 

   
Марина Петровић 

Оливер Вучковић VIII    Жељка Ристовић 

Марија Ристановић VIII    Марина Петровић 

Марија Марковић VIII    Соња Стоковић 

Јована Лађевац VIII    Ивана Бошковић 

Весна Стојчић VIII    Ивана Бошковић 
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Тамара 

Драшкић III-2 3.место   
Наташа 

Радосављевић 

Маша Бојат III-3 4.место   Весна Петровић 

Виктор 

Милојевић III-3 5.место   Весна Петровић 

Софија 

Павловић III-3 9.место   Весна Петровић 

Стефан Ћатић III-2 10.место   
Наташа 

Радосављевић 

Софија 

Вучићевић III-1 15.место   Јелена Цицовић 

Анастасија 

Чавлин III-2 15.место   
Наташа 

Радосављевић 

Катарина 

Јовановић III-3 15.место   Весна Петровић 

Ема Бошковић III-2 16.место   
Наташа 

Радосављевић 

Синиша 

Радичевић III-1 16.место   Јелена Цицовић 

Богдан 

Филиповић III-1 16.место   Јелена Цицовић 

Кристина 

Мићић III-2 17.место   
Наташа 

Радосављевић 

Милица 

Гачевић III-2 17.место   
Наташа 

Радосављевић 

Ива 

Аврамовић III-2 17.место   
Наташа 

Радосављевић 

Урош 

Радојичић III-3 19.место   Весна Петровић 

Јована 

Павловић III-1 20.место   Јелена Цицовић 

Михаило 

Шишић III-1 21.место   Јелена Цицовић 
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Урош Савовић III-1 23.место   Јелена Цицовић 

Вељко 

Мићовић IV-1 1.место учешће  Марија Спасојевић 

Андрија 

Лаловић IV-4 2.место   Милица Арсић 

Огњен 

Радивојевић IV-2 3.место   Татјана Ракић 

Наташа Зарић IV-4 4.место   Милица Арсић 

Ђурђија 

Чанчаревић IV-2 5.место   Татјана Ракић 

Лука Цвијовић IV-2 7.место   Татјана Ракић 

Ђорђе 

Боловић IV-1 7.место   Марија Спасојевић 

Иванка Стокић IV-3 8.место   Светлана Илић 

Василије 

Мијалков IV-1 9.место   Марија Спасојевић 

Тамара Тешић IV- Д.Д. 9.место   Биљана Проловић 

Николина 

Дабић IV-3 10.место   Светлана Илић 

Невена 

Филиповић IV-1 11.место   Марија Спасојевић 

Вања Николић IV-3 12.место   Светлана Илић 

Растко Пешић IV-1 12.место   Марија Спасојевић 

Александра 

Радојичић 
IV-

Горобиље 12.место   Наташа Пешић 

Тијана Томић IV-1 12.место   Марија Спасојевић 

Матеја 

Прокопијевић IV-3 12.место   Светлана Илић 

Петар 

Јовићевић IV-3 14.место   Светлана Илић 
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Петар 

Николић V-4 1.место учешће  
Александра 

Весовић 

Дуња 

Брашанац V-4 3.место   
Александра 

Весовић 

Марко 

Перишић V-1    
Александра 

Весовић 

Василија 

Чумић V-2    
Александра 

Весовић 

Анђела 

Проловић 
С 

Добриња    Данијела Проловић 

Николина 

Ђоновић V-2    
Александра 

Весовић 

Коста 

Стаматовић V-1    
Александра 

Весовић 

Милорад 

Матовић V-4    
Александра 

Весовић 

Матија 

Тодосијевић V-2    
Александра 

Весовић 

Сара 

Томашевић V-1    
Александра 

Весовић 

Петар 

Петровић V-2    
Александра 

Весовић 

Кристина 

Јовановић 
С 

Добриња    Данијела Проловић 

Огњен 

Ивановић V-1    
Александра 

Весовић 

Ђурђија Јотић Прилипац    Данијела Перишић 

Ирена Вајовић V-2    
Александра 

Весовић 

Јанко Стокић VI3 1.место 3.место учешће 
Анђелка 

Миловановић 

Јована 

Јовановић VI4 2.место учешће  
Анђелка 

Миловановић 
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Дуња 

Смиљанић VI2 3.место учешће  
Анђелка 

Миловановић 

Нина Цвијовић VI3    
Анђелка 

Миловановић 

Мина Лукић VI1    Градимир Грујичић 

Александра 

Филипић VI1    Градимир Грујичић 

Ивана 

Спасојевић VI3    
Анђелка 

Миловановић 

Срђан Јакшић VI3    
Анђелка 

Миловановић 

Данило 

Стоковић VI1    Градимир Грујичић 

Кристина 

Михајиловић VI3    
Анђелка 

Миловановић 

Александра 

Радојичић Прил.    Данијела Перишић 

Тамара 

Ђоковић VI3    
Анђелка 

Миловановић 

Валентина 

Рабасовић VI2    
Анђелка 

Миловановић 

Лука Ојданић VI2    
Анђелка 

Миловановић 

Анђела Грбић VI2    
Анђелка 

Миловановић 

Оливер 

Гавровић VI2    
Анђелка 

Миловановић 

Јован 

Ђокановић VI2    
Анђелка 

Миловановић 

Милош Ракић VII3 1.место учешће  Градимир Грујичић 

Матеја 

Лаловић VII3 2.место учешће  Градимир Грујичић 
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Мина Ерић VII3 3.место   Градимир Грујичић 

Марко 

Весовић С. Д. 4.место   Данијела Проловић 

Лука Јеремић VII1    Градимир Грујичић 

Јован 

Петровић VII2    Градимир Грујичић 

Ирина 

Мајсторовић VII3    Градимир Грујичић 

Анђела 

Љубичић Прил. 1.место учешће  Данијела Перишић 

Марија 

Ковачевић VIII2    
Александра 

Весовић 

Милош 

Кoвачевић VIII2    
Александра 

Весовић 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј
А

 

Коста 

Стаматовић 

V 

1.место 2.место   Данијела Мићовић 

Николија 

Марковић 

V 

2.место 2.место   

Предраг 

Маркићевић 

Марија Илић V 2.место     Данијела Мићовић 

Милица 

Вучићевић 

V 

2.место     Данијела Мићовић 

Дуња 

Брашанац 

V 

2.место     Данијела Мићовић 

Лена 

Јовановић 

V 

2.место     Данијела Мићовић 

Никола 

Ковачевић 

V 

3.место     Данијела Мићовић 

Кристина 

Бојић 

VI 

1.место 2.место   Данка Бојић 

Нина Цвијовић VI 1.место 2.место   Данијела Мићовић 

Јована 

Јовановић 

VI 

1.место 2.место   Данијела Мићовић 
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Милица 

Новитовић 

VI 

2.место     Данка Бојић 

Тамара 

Ђоковић 

VI 

3.место     Данијела Мићовић 

Теодора 

Марковић 

VI 

3.место     Данијела Мићовић 

Јанко 

Стоковић 

VI 

3.место     Данијела Мићовић 

Мина Ерић VII 2.место 1.место учешће Данијела Мићовић 

Александра 

Соколовић 

VII 

2.место 3.место   

Предраг 

Маркићевић 

Ирина 

Мајсторовић 

VII 

2.место     Данијела Мићовић 

Милица 

Брадоњић 

VII 

3.место     Данијела Мићовић 

Андреј 

Филиповић 

VII 

3.место     Данка Бојић 

Јелена 

Младеновић 

VII 

      Данка Бојић 

Бисерка 

Стиковић 

VII 

      Данка Бојић 

Анастасија 

Стевановић 

VII 

      

Предраг 

Маркићевић 

Невена 

Јаковљевић 

VIII 

3.место     Данка Бојић 

Танасије 

Младеновић 

VIII 

      

Предраг 

Маркићевић 

Маријана 

Марковић 

VIII 

      

Предраг 

Маркићевић 

Ђорђе 

Саватијевић 

VIII 

  1.место   

Предраг 

Маркићевић 

ХЕМИЈА Ерић Мина VII 1.место 2.место   Зорица Боловић 
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Мајсторовић 

Ирина 

VII 

2.место 
  

  Зорица Боловић 

Милић 

Страхиња 

VII 

3.место 
  

  Зорица Боловић 

Милаковић 

Софија 

VII 

3.место 2.место   Зорица Боловић 

Брадоњић 

Милица 

VII 

3.место учешће   Зорица Боловић 

Лаловић 

Матеја 

VII 
    

  Зорица Боловић 

Матовић Лана VII       Зорица Боловић 

Петровић 

Јован 

VII 
    

  Зорица Боловић 

Видић 

Димитрије 

VII 
    

  Зорица Боловић 

Јеремић Лука VII       Зорица Боловић 

Јовићевић 

Богдан VIII 3.место учешће   Зорица Боловић 

ФИЗИКА 

Данило 

Стоковић 

VI 

2.место 3.место   Невена Благојевић 

Јанко Стокић VI 2.место 2.место   Гордана Николић 

Нина Цвијовић VI 2.место 1.место учешће Гордана Николић 

Александра 

Филиповић 

VI 
  

    Невена Благојевић 

Мина лукић VI       Невена Благојевић 

Мина Ерић VII 3.место учешће   Гордана Николић 

Милош Ракић VII       Гордана Николић 

Ирина 

Мајсторовић 

VII 

      Гордана Николић 
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Ђоновић 

Николина 

V 

1.место учешће   Брано Рудић 

Марковић 

Николија 

V 

      Весна Перишић 

Илић 

Александра 

V 

      Брано Рудић 

Јовановић 

Јована 

VI 

1.место 1.место   

Мирјана 

Василијевић 

Илић Тамара 
VI 

3.место учешће   

Мирјана 

Василијевић 

Ђурић 

Теодора 

VI 

      

Мирјана 

Василијевић 

Луковић Јован VII 3.место учешће   Брано Рудић 

Крсмановић 

Павле VIII       Брано Рудић 

Јакшић Срђан 
VI 

      

Мирјана 

Василијевић 

Ковачевић 

Кристина 

VI 

      

Мирјана 

Василијевић 

Петровић 

Милица V 2.место учешће   Весна Перишић 

Арсић Урош VIII       Брано Рудић 

Павловић 

Марко VI       Брано Рудић 

Вучићевић 

Милица V 2.место учешће   Брано Рудић 

Маринковић 

Маја 

VI 

3.место 2.место   Брано Рудић 

Савић 

Антоније 

VI 

      Брано Рудић 
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Јовићевић 

Богдан VIII 1.место 3.место   Брано Рудић 

Мајсторовић 

Марија 

V 

      Брано Рудић 

Ковачевић 

Никола 

V 

      Брано Рудић 

Ојданић Лука VI 4.место 3.место   Весна Перишић 

Николић 

Петар V 1.место 3.место   

Мирјана 

Василијевић 

Арсић Урош VIII 2.место 3.место   

Мирјана 

Василијевић 

Дуња 

Брашанац V 3.место 3.место   

Мирјана 

Василијевић 

Порубовић 

Урош VIII 6.место 3.место   

Мирјана 

Василијевић 

Лековић 

Андријана VII 5.место 3.место   

Мирјана 

Василијевић 

Љубичић 

Анђела  2.место     Брано Рудић 

Продановић 

Анђела  2.место 2.место 3.место 

Мирјана 

Василијевић 

Ристановић 

Матеја  3.место 3.место 6.место 

Мирјана 

Василијевић 

Мајсторовић 

Алекса  4.место учешће   

Мирјана 

Василијевић 

Буквић Вељко  5.место учешће   Весна Перишић 

Лековић 

Андријана  6.место     

Мирјана 

Василијевић 

Николић Маја  7.место     

Мирјана 

Василијевић 

ИСТОРИЈА 
Огњен 

Ивановић 

V 

      Радојица Вуковић 
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Ања 

Ђорђевић 

V 

      Светлана  Полић 

Дуња 

Брашанац 

V 

1.место     Радојица Вуковић 

Николија 

Марковић 

V 

1.место     Светлана Полић 

Нина Цвијовић VI 2.место 2.место   Станија Јовановић 

Данило 

Стоковић 

VI 

3.место 3.место   Станија Јовановић 

Валентина 

Рабасовић 

VI 

      Станија Јовановић 

Јелена Божић VI       Светлана Полић 

Јана Савовић VI       Станија Јовановић 

Мина Ерић VII 3.место 3.место учешће Станија Јовановић 

Софија 

Милаковић 

VII 

      Станија Јовановић 

Срахиња 

Милић 

VII 

      Светлана Полић 

Бисерка 

Стиковић 

VII 

      

Мирјана 

Матеничарски 

Стедан 

Ћеранић 

VII 

      Станија Јовановић 

Срђан 

Марјановић 

VII 

3.место     Радојица Вуковић 

Маријана 

Марковић 

VIII 

1.место учешће   Станија Јовановић 

Лука 

Игњатовић 

VIII 

1.место учешће   

Мирјана 

Матеничарски 

Филип 

Шкрбић 

VIII 

2.место учешће   Станија Јовановић 

Невена 

Јаковљевић 

VIII 

3.место учешће   Светлана Полић 
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Анђела 

Љубичић 

VIII 

      Светлана Полић 

Богдан 

Јовићевић 

VIII 

      Станија Јовановић 

Валентина 

Божић 

VIII 

      Светлана Полић 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
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Матеја 

Лаловић 

VII 

1.место 1.место учешће 

Снежана 

Младеновић 

Мина Ерић 
VII 

1.место 1.место учешће 

Снежана 

Младеновић 

Андреј 

Филиповић 

VII 

2.место 3.место   

Снежана 

Младеновић 

Марко 

Спасојевић 

VII 

2.место 3.место   

Бранко 

Костандиновић 

Матија 

Ивановић 

VII 

      

Снежана 

Младеновић 

Танасије 

Младеновић 

VIII 

2.место 2.место   

Снежана 

Младеновић 

Богдан 

Подрашчић 

VIII 

2.место учешће   

Снежана 

Младеновић 

Лазар 

Јанковић 

VIII 

2.место 3.место   

Снежана 

Младеновић 

Анђела 

Љубичић 

VIII 

2.место 3.место   

Бранко 

Костандиновић 

Невена 

Јаковљевић 

VIII 

      

Бранко 

костандиновић 

НЕО Милица Томић VIII     2.место Јелица Миросавић 

РУСКИ 

ЈЕЗИК 

Анђела 

Љубичић 

VIII 

3.место учешће   

Станица 

Вукашиновић 

Милица Томић 
VIII 

      

Станица 

Вукашиновић 

ЕНГЛЕСКИ 
Богдан 

Подрашчић 

VIII 

 учешће  Ивана Нешовић 
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ЈЕЗИК Душан 

Николић 

VIII 

 учешће  Ивана Нешовић 

Танасије 

Младеновић 

VIII 

   Ивана Нешовић 

Матија 

Крстонић 

VIII 

   Ивана Нешовић 

Урош 

Порубовић 

VIII 

   Ивана Нешовић 

Павле 

Крсмановић 

VIII 

   Ивана Нешовић 

Огњен 

Голубовић 

VIII 

   Ивана Нешовић 

Урош Арсић VIII  учешће  Ивана Нешовић 

Катарина 

Божић 

VIII 

   Ивана Нешовић 

 

ИТАЛ. ЈЕЗИК 

Марија 

Ковачевић VIII    Ивана Максимовић 

МАЛИ 

ФУДБАЛ 

Огњен 

Чоловић 
 

1.место 1.место 3.место 
  

Лазар Јешић  1.место 1.место 3.место   

Немања 

Стоковић 
 

1.место 1.место 3.место 
  

Матија 

Крејовић 
 

1.место 1.место 3.место 
  

Филип Жунић  1.место 1.место 3.место   

Давид Полић  1.место 1.место 3.место   

Драгутин 

Марић 
 

1.место 1.место 3.место 
  

Урош 

Радојевић 
 

1.место 1.место 3.место 
  

Немања  1.место 1.место 3.место   
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Симовић 

Немања 

Жунић 
 

1.место 1.место 3.место 
  

КОШАРКА 

Јелена 

Павловић  1.место 2.место     

Милица 

Никитовић  1.место 2.место     

Катарина 

Стјепанић 
 

1.место 2.место 
    

Софија 

Стојчић 
 

1.место 2.место 
    

Невена 

Богдановић 
 

1.место 2.место   
  

Сара 

Милијановић 
 

1.место 2.место   
  

Вања Ђокић  1.место 2.место     

Александра 

Соколовић 
 

1.место 2.место   
  

ОДБОЈКА 

Урош 

Ковачевић 
 

1.место 2.место 
    

Драгутин Марић  1.место 2.место     

Филип Жунић  1.место 2.место     

Немања Жунић  1.место 2.место     

Богдан 

Јовићевић 
 

1.место 2.место 
    

Немања 

Милијановић 
 

1.место 2.место 
    

Алекса Ђокић  1.место 2.место     

Марко Ђедовић  1.место 2.место     

Давид Полић  1.место 2.место     
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РУКОМЕТ Огњен Чоловић  1.место 2.место     

Урош Ковачевић  1.место 2.место     

Богдан Јовићевић  1.место 2.место     

Павле Крсмановић  1.место 2.место     

Огњен Голубовић  1.место 2.место     

Немања Симовић  1.место 2.место     

Немања Божовић  1.место 2.место     

Немања Милијановић  1.место 2.место     

Дарко Давидовић  1.место 2.место     

Алекса Ђокић  1.место 2.место     

Немања Симовић  1.место 2.место     

Јана Дуњић  1.место 3.место     

Јелена Мајсторовић  1.место 3.место     

Мина Марјановић  1.место 3.место     

Невена Нешовић  1.место 3.место     

Катарина Стјепанић  1.место 3.место     

Јелена Павловић  1.место 3.место     

Милица Никитовић  1.место 3.место     

Сандра Бајић  1.место 3.место     

Тања Ризовић  1.место 3.место     
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9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

9.1. Професионална оријентација  

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

Током школске 

године 

Информисање 

ученика о областима 

рада, образовним 

профилима и 

занимањима и 

упознавање 

професионалних 

интересовања  

Разговорима на 

часовима редовне 

наставе, 

ваннаставним 

активностима, 

часовима одељењског 

старешине 

Одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

наставници техничог 

и информатичког 

образовања 

Током другог 

полугодишта 

Професионално 

саветовање ученика 

осмог разреда 

Саветодавни 

разговори 

 

 

 Психолог и педагог 

Фебруар и јун Квиз о занимањима 

за ученике V 

разреда 

Одељењско и 

разредно такмичење 

Психолог и педагог 

Април, мај, јун Информисање 

ученика VIII разреда 

Уређивање огласне 

табле са 

информативним 

материјалом о 

средњим школама, 

образовним 

профилима,пробним 

завршним испитом, 

календаром уписа, 

активностима у вези 

завршног испита, 

резултатима завршног 

испита, листа жеља 

Педагог и психолог, 

Помоћник директора 

Април, мај Испитивање 

професионалних 

интересовања 

ученика VIII  разреда 

Тестирање ученика о 

професионалним 

интересовањима, 

писање извештаја 

Педагог и психолог 
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Април 

Дан девојчица Посета Техничкој 

школи и фирми 

Инмолд и упознавање 

са нетипичним 

женским професијама 

у области технологије, 

природних наука и 

инжењеринга путем 

информисања у 

конкретном радном 

окружењу и кроз 

практично искуство. 

 

Марина Петровић 

Ивана Бабић 

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 

Представљање 

појединих средњих 

школа школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предавање о избору 

средње школе 

 Разговори са 

ученицима и 

заинтересованим 

родитељима о 

образовним 

профилима, 

презентације, 

(Техничка школа из 

Ужица, Средња школа 

из Лучана, Техничка и 

Пољопривредна 

школа из Пожеге) 

 

 

Разговор, 

презентација о 

типовима средњих  

школа, избору школе, 

завршном испиту за 

ученике VIII разреда 

Професори средњих 

школа, стручни 

сарадници, педагог, 

психолог, помоћник 

директора, 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

 

Психолог и педагог 
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9.2.  Васпитни рад 

 

 РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

 

Упознавање са правилима 

понашања у школи 

Ученици и родитељи 

упознати са правилима 

понашања ученика, 

родитеља и наставника (на 

часовима одељењског 

старешине и родитељском 

састанку) 

 

Одељењске 

старешине 

 

Септембар 

Новембар 

Доношење распореда 

дежурства наставника 

Израђен распоред 

дежурства и истикнут на 

огласној табли у холу школе 

Директор  

Психолог 

Септембар 

Октобар 

 

Доношење правила за 

дежурног ученика 

Дефинисани критеријуми за 

избор дежурних ученика и 

информисани наставници и 

ученици 

 

Ученички 

парламент 

 

Септембар 

 

Доношење распореда 

дежурства ученика 

Одабир дежурних ученика 

на седмичном нивоу и 

истицање списка на огласној 

табли 

 

Одељењске 

старешине 

 

Током 

године 

 

Доношење плана рада 

одељењског старешине и 

избор тема и садржаја 

васпитног карактера за 

час одељењског 

старешине 

 

На предлог ученика и у 

сарадњи одељењских 

старешина и  стручних 

сарадника  изабрани 

садржаји васпитног 

карактера 

 

Одељењске 

старешине 

Педагог    

Психолог 

 

 

Септембар 

Доношење одељењских 

правила понашања 

На основу Протокола о 

заштити ученика од насиља 

израђена и допуњена 

правила понашања на нивоу 

одељења 

Одељењске 

старешине 

Ученици 

 

Септембар 

Октобар 

Благовремено 

конституисање Тима за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

 

Формиран Тим, израђен 

план превентивних и 

 

Тим за заштиту 

ученика од 

 

 

Септембар 
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занемаривања  интервентних активности  насиља 

Педагог  

Психолог 

Октобар 

Новембар 

 

Реализовање појачаног 

васпитног рада са 

ученицима који 

манифестују проблеме у 

понашању 

Формирани тимови за 

појачан васпитни рад 

(одељењски старешина, 

предметни наставник, 

родитељи, стручни 

сарадници) 

Донети планови рада за 42 

ученика и писани извештаји 

 

 

 

 

Чланови Тима 

за појачан 

васпитни рад 

Педагог и 

психолог 

 

 

 

Током 

године 

 

Реализовање 

саветодавног рада са 

ученицима и родитељима 

Омогућена подршка 

ученицима који имају 

одређених потешкоћа: 

развојних, комуникацијских и 

осталих 

Остварена сарадња са 

родитељима  

Педагог  

Психолог 

Одељењски 

старешина 

Родитељ 

 

Током 

године 

Организовање 

инструктивно-педагошког 

рада са наставницима 

Размењивање информација 

и упућивање наставника на 

коришћење стручне 

литературе у решавању 

одређених васпитних 

проблема 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог 

Психолог 

 

 

Током 

године 

Решавање сукоба Ангажовање вршњака у 

решавању конфликата у 

одељењима VII5 и VIII4 

 

 

Ученички 

парламент    

Вршњачки тим 

Педагог   

Психолог 

 

 

 

Током 

године 

Подстицање ненасилног 

решавања проблема  

Поједине одељењске 

старешине реализовале 

часове користећи  

радионице из приручника: 

Учионица добре воље, Речи 

су прозори или зидови, То је 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Психолог 

 

Током 

године 
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право... 

 

Одржавање и 

учествовање у 

друштвеним, културним, 

хуманитарним и 

спортским активностима 

 

Реализоване различите 

активности (приредбе на 

нивоу одељења и на нивоу 

школе, изложбе, 

хуманитарне акције, 

такмичења-Спортска  

олимпијада за ученике 

млађих разреда, квиз-о 

свету занимања, посете и 

обиласци...) којима се 

афирмишу праве вредности, 

пожељни облици понашања 

и подстиче толеранција 

Одељењске 

старешине 

Руководиоци 

секција  

Директор 

Ученички 

парламент 

Подмладак 

Црвеног крста 

Ученици 

 

 

 

Током 

године 

 

Обележавање значајнијих 

датума у школи 

Обележени Дан језика, Дан 

здраве хране, Дан 

толеранције, Светски дан 

детета... 

Стручна већа 

Ученички 

парламент 

Ученици   

 

Током 

године 

Стално стручно 

усавршавање 

Усвајање различитих знања 

и вештина и повећање 

компетенција наставника у 

домену васпитног рада 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

Током 

године 

Самовредновање 

Стална процена сопственог 

рада у области квалитета 

које се непосредно тичу 

васпитног рада и односа са 

ученицима 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Професионална 

оријентација 

Континуиран рад на 

идентификовању 

интересовања и склоности 

ученика 

Обележен Дан девојчица-

посетом групе девојчица 

фирми Инмолд са циљем 

упознавања одређених 

занимања 

Професионално 

информисање и саветовање 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Директор 

Помоћници 

директора 

Педагог  

Психолог 

 

Током 

године 

 

април 
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за ученике VIII разреда и 

организовање 

представљања средњих 

школа  

Мај 

 

 

Сарадња са спољашњом 

мрежом  

Остварена сарадња са 

Центром за социјални рад, 

Здравственим центром и 

Полицијском управом и 

размењиване релевантне 

информације 

Директор 

Помоћници 

директора 

Секретар 

Педагог  

Психолог 

 

 

Током 

године 

 

10. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Продужени боравак  похађало је 28 ученика првог и 28 ученика другог разреда. 

  

Самосталан рад  - часови учења 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
в
а

ко
д

н
е
в
н
о

 и
 у

 с
кл

а
д

у
 с

а
 

р
а

с
п
о
р
е

д
о

м
 

Израда домаћих задатака ( 
Српски језик, Математика, Свет 
око нас) 

Помоћ у изради 
задатака, 
 

Бранка 
Веселиновић 
Александар 
Павловић и 
учитељи првог и 
другог разреда 

Увежбавање и утврђивање 
садржаја програма( Српски језик, 
Математика, Свет око нас) 

Припрема наставних 
листова,презентација
,квизови ...  

Довршавање ликовних радова Помоћ у 
изради,припрема 
материјала,примери 

Утврђивање учених песама и 
садржаја наставног предмета 
Музичка култура  

Учење 
текстова,увежбавање 
мелодија,извођење 
игара 

 Слободно време 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
в
а
ко

д
н

е
в
н
о

 

 

Организоване игре у 
школском дворишту 

Игре без реквизита (Вук и јагнје; 
Баријачкиње баријачкиње; Ланац; 
Јурке; Жмурке.. 
Игре лоптом (Између две ватре; 
Добацивање из центра 
 

Бранка 
Веселиновић 
Александар 
Павловић и 
учитељи првог и 
другог разреда 
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Слободне игре Игре по избору ученика- 
друштвене игре Потапање 
подморница,земљопис, игре на 
рачунару,игре луткама,образовне 
игре 

Игре у учионици 
(друштвене,едукатив
не, музичке, језичке) 

Игра  „На слово – на слово“ 
(погађање имена предмета на 
задато слово) 
Игра  „Каладонт“ (настављање 
речи на задато слово) 
Игра  „Вешала“ (погађање речи и 
фраза уз помоћ слова) 
Састављање приче на основу 
слика 
Састављање приче на задату 
реченицу 

 

Самостално читање 
дечје литературе и 
штампе 

Шта све једна прича треба да 
садржи  
Како анализирати књижевно дело 
Анализа литерарног дела 
Узроци и последице догађаја из 

приче 

 

Слободне активности 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

новембар
децембар 

март 
мај 

Уметничке радионице 

-драмска,ликовна 
музичка,рецитаторска 

Покажи шта знаш/Позориште не 
чине само глумци/Шта све може 
моје тело и мој глас/Ја као неко 
други/Игра пантомиме/Ја стварно 
и ја из маште  

Бранка 
Веселиновић 
Александар 
Павловић и 
учитељи првог и 
другог разреда 

децембар 
јануар 
март 
мај 

Одељењска 
такмичења- квизови 

припрема ученика, 
учествовање, организација и 
реализација 

децембар 
јануар 
март 
мај 

Тематска израда 
радова и уређење 
паноа 

Паковање поклона/Колаж слика 
од картона и новинског 
папира/Цвет од креп 
папира/Слике из живота Светог 
Саве/Украси своју јелку/Правимо 
украсе од картона и папира/ 
организација и реализација 

Два пута 
недељно-
четвртак, 

петак 

Слушање музике за 
децу 

Где све можемо чути музику? 
Слушамо музичко дело/Музички 
квиз (теме из цртаних 
филмова)Шта за мене значи 
музика?Моја омиљена песма 

Рекреативне активности посете 
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ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Октобар 

Децембар 
Март 
мај 

Излети- шетње у 
оквиру града 

Организовано 
вођење ученика 

Бранка Веселиновић 
Александар Павловић 
и учитељи првог и 
другог разреда 

Септембар 

јануар 

Посета школским 
приредбама 

Учешће,присуство,организовано 
вођење ученика 

25. 11. 2016.      
26. 12.   
2016. 10. 04. 
2017.  01. 06. 
2017 

Посете биоскопу Учешће,присуство,организовано 

вођење ученика 

03. 10. 2016.  
17. 10. 2016.  
23. 12. 2016.   
23. 01. 2017.  
16. 03. 2017 

Учествовање у 

разним дечјим 

манифестацијама 

Посете приредбама,учешће, 

Школска  спортска  олимпијада 

Обележавање Дана здраве хране 

Новогодишњи  вашар 

,,Пролећни општински  крос 2017 

Обележавање значајних датума 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

јануар 

Обележавање 
верских празника 

Украшавање јаја/Слике из живота 

Светог Саве/Божићна честитка 

 

Бранка 
Веселиновић 
Александар 
Павловић и 
учитељи првог и 
другог разреда 

Током 
шк.године 

Обележавање 
значајних датума 

Слике из живота Светог 
СавеБожићна честитка/Дан 
планете Земље – ликовна 
интерпретација/Правимо 
новогодишњу честитку/Дан жена 

 

 

11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА     

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА (SHARE) 

У школској 2016/2017. години наставили смо реализацију активности у оквиру 

пројекта ,,Унапређивање квалитета образовног система РС кроз унапређивање 

ефикасности система спољашњег вредновања рада школа и развој 

хоризонталног учења између школа (SHARE)“.  

Реализатори пројекта су Завод за вредновање образовања и васпитања, 

UNICEF, Центар за образовне политике и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. 
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Циљ пројекта је унапређивање рада школе кроз хоризонтално учење између 

школа. 

У оквиру пројекта реализоване су следеће активности: 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ ПРОЈЕКТНЕ 

АКТИВНОСТИ/НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Септембар 2016. 

Израда плана развојних 

активности у оквиру пројекта 

(дефинисање активности, корака, 

носиоца активности, исхода у 

оквиру области квалитета 

Настава и учење, Подршка 

ученицима и Организација рада 

школе и руковођење 

Тим за реализацију 

пројекта/ SHARE тим 

Александар Весовић 

Мирјана Попадић 

Милица Тошић Рудић 

Александра Весовић 

Маријана Марић 

 Бојана Милетић 

 Милица Арсић 

 Славенка Митровић 

9. септембар 2016. 

Учешће директора школе на 

састанку у Заводу за вредновање 

квалитета образовања и 

васпитања (присуство 

представника 3P и SHARE школе 

у вези планирања развојних 

активности и представљања 

истих) 

 

 

 

Александар Весовић 

Током школске године 

Конситуисање и обука  

Вршњачког тима 

Посредовање чланова 

Вршњачког тима у решавању 

конфликата у VII и VIII разреду 

 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

25. октобар 2016. 

Израда првог финансијског 

извештаја у оквиру пројекта за 

период од 1. априла до 30. 

септембра 2016. године) 

Александар Весовић 

Снежана Стаматовић 
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26. октобар 2016. 

Израда првог наративног 

извештаја за период од 1. априла 

до 30. септембра 2016. године 

Александар Весовић 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

 

        

 

 

 

 

 

      31.октобар 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанак SHARE тима  са 

Дејаном Станковићем, ментором 

(увид у реализацију развојних 

активности/извештавање 

педагога и психолога о 

активностима Вршњачког тима и 

упознавање са садржајем ИОП-3 

за два ученика VIII разреда), 

извештавње директора о 

сарадњи школе и установа у 

граду; договор /предлог 

активности које би наша школа 

презентовала 3П школи у 

Београду, при студијској посети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за реализацију 

пројекта/ SHARE тим 

Александар Весовић 

Мирјана Попадић 

Милица Тошић Рудић 

Александра Весовић 

Маријана Марић 

Бојана Милетић 

 Милица Арсић 

 Славенка Митровић 
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       31.октобар 2016. 

Састанак наставника 

пријављених на онлајн обуку о 

хоризонталном учењу и ментора 

пројекта 

(упознавање са током активности 

у оквиру обуке) 

 

Љиљана Јовановић 

Александра Весовић 

Данијела Мићовић 

Мирјана матеничарски 

Бранко Костандиновић 

Зорица Боловић 

Брано Рудић 

Татјана Ракић 

Светлана Илић 

 

 

 

31. октобар 2016. 

Посматрање часа математике 

Анализа реализованог часа 

Александра Весовић, 

реализатор часа 

Тим за посматрање часа: 

Љиљана Јовановић 

Мирјана Матеничарски 

Бранко Костандиновић 

Татјана Ракић 

Новембар 

Децембар 

Онлајн обука  наставника о 

хоризонталном учењу и јачању 

капацитета саветника-спољних 

сарадника 

Александра Весовић 

Зорица Боловић 

Данијела Мићовић 

Мирјана Матеничарски 

Бранко Костандиновић 

Љиљана Јовановић 

Брано Рудић 

Светлана Илић 
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Татјана Ракић 

 

 

 

 

 

17. 11. 2016. 

Реализовано предавање 

Развијање истраживачког духа у 

настави математике 

Након предавања одржана 

четири часа 

Александра Весовић, 

предавач 

Присутни наставници 

математике, природних наука 

и учитељи 

Анђелка Миловановић 

Градимир Грујичић 

Весна Петровић 

Данијела Проловић и Весна 

Перишић 

30. 11. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијска посета ОШ ,,Ћирило и 

Методије“ у Београд (психолог и 

педагог наше школе реализовале 

су квиз о занимањима у одељењу 

V разреда и презентовале ИОП-3 

за два ученика из VIII разреда 

наше школе, представљање 

активности Вршњачког тима, 

Александра Весовић, одржала 

предавање  Развијање 

истраживачког духа у настави 

математике, посећено и 

анилизирано 10 часова, размена 

о улогама и одговорностима, 

мотивацији за учешће у раду 

тимова  

Александар Весовић 

Љиљана Јовановић 

Александра Весовић 

Данијела Мићовић 

Мирјана Матеничарски 

Бранко Костандиновић 

Зорица Боловић 

Марина Петровић 

Татјана Ракић 

Светлана Илић 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 
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7. 12. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Одржан час у VIII4 применом 

знања са предавања Развијање 

истраживачког духа у настави 

математике, 

Наставна јединица Пирамида 

Анђелка Миловановић-

реализатор 

Тим за праћење часа: 

Александра Весовић 

Градимир Грујичић 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

 

              30.1.2017. 

 

 

Присуство семинару у Београду 

 

Наставници који су на онлајн 

обуци 

 

 

15.3.2017. 

Хоризонтално учење/предавање 

коришћење програма  

Hot potatoes 

(присутно 15 наставника) 

 

Маријана Марић 

Светлана Илић 

Током школске године 

Сарадња са установама 

(посета Градској галерији, 

представама, сарадња са 

Центром за социјални рад) 

Одељењске старешине 

Директор 

Стручни сарадници 

Током школске године 

Рад тимова Координатори и чланови 

тимова 
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Октобар и јануар 

Израђени и вредновани ИОП-и 3 

за два ученика VIII разреда 

Тим за додатну подршку 

 

 

 

 

 

 

 

 

          10. 4. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијска посета ОШ ,,Бубањски 

хероји“ у Нишу 

(присуство и анализа часова, 

презентовање наших активности 

школи домаћину: Драгана 

П.Кандић-угледна активност 

Покрет у настави, Александра 

Весовић-предавање Развијање 

истраживачког духа у настави 

математике, Милица Тошић 

Рудић и Мирјана Попадић-

презентовање ИОП-а 3 и други 

видови размене) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда извештаја о студијској 

посети (на основу појединачних 

 

 

 

Александар Весовић 

Александра Весовић 

Мирјана Попадић 

Милица Тошић Рудић 

Данијела Мићовић 

Мирјана Василијевић 

Срђан Милованчевић 

Светлана Илић 

Милица Арсић 

Марина Зечевић 

Драгана Прокопијевић Кандић 

Марина Петровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирјана Попадић 

Милица Тошић Рудић 
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18. 4. 2017. 

 

извештаја наставника који су 

посетили школу) 

 

 

Од 10. до 12. маја 2017. 

 

Екстерно вредновање рада 

школе у оквиру пројекта 

Директор 

Стручни сарадници 

Просветни саветници 

Април-мај 

Хоризонтално учење-наставници 

који су прошли онлајн обуку 

реализовали су и посетили 

часове у ОШ у Пожеги, Варди, 

Чајетини, Ужицу 

Данијела Мићовић 

Љиљана Јовановић 

Александра Весовић 

Бран Рудић 

Зорица Боловић 

Татјана Ракић 

Светлана Илић 

Мирјана Матеничарски 

Бранко Костандиновић 
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             24. 5. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             29. 5. 2017. 

 

Студијска посета ОШ ,,Слободан 

Секулић“ у Ужицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда извештаја на основу 

појединачних иѕвештаја 

наставника 

Марина Зечевић 

Невена Благојевић 

Анђелка Миловановић 

Предраг Маркићевић 

Светлана Полић 

Драгана Прокопијевић Кандић 

Наташа Радосављевић 

Драгица Штуловић 

Ивана Бабић 

 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

8. 6. 2017. 

Израда другог финансијског 

извештаја у оквиру пројекта за 

период од 1.марта до 31.маја 

2017. године 

Снежана Стаматовић 

Александар Весовић 

9. 6. 2017. 

Израда другог наративног 

извештаја у оквиру пројекта за 

период од 1.марта до 31.маја 

2017. године 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

 

Током школске године 

 

 

Реализоване остале активности у 

оквиру области квалитета: 

Подршка ученицима (активности 
Вршњачког тима и активности из 
ИОП-а 3, сарадња са релевантним 
установама ) 
 

 

 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић-координатори 

Вршњачког тима 

Чланови тимова за додатном 

подршком за Богдана 

Јовићевића VIII1 -Снежана 

Младеновић, Зоран Звиздић, 

Милица Тошћ Рудић 

Чланови тима за додатном 

подршком за Анђелу Љубичић 

 VIII Прилипац -Сандра Карић, 

Данијела Перишић, Светлана 

полић, Милица Тошић Рудић и 
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- Организација рада школе и 
руковођење (активности тимова, 
промовисање школе...) 

Мирјана Попадић 

 

 

 

Директор, координатори и 

чланови тимова 

 

12. СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Спољашње вредновање рада наше школе реализовано је током три дана, од 10. до 12. маја 

2017.године. Вредноване су све области квалитета према Стандардима квалитета рада 

установе. Тим за спољашње вредновање (просветни саветници Школске управе из Ужица) 

извршио је анализу документације и евиденције, присуствовао на 39 часова у разредној и 

предметној настави, реализовао интервјуе са директором, наставницима, стручним 

сарадницима, члановима Школског одбора, групом ученика и родитеља.  

Општи квалитет Школе оцењен је оценом 3 (школа је остварила више од 75% свих стандарда, 

укључујући и преко 75% стандарда који су кључни за вредновање. 

13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

13.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
Школа је презентовала своје активности школској јавности током целе школске 

године. Поводом значајнијих празника и датума на паноима у холу школе постављане су 
изложбе ликовних радова или су представљани други најуспешнији радови ученика наше 
школе. Учитељи и наставници српског језика излагали су најбоље литерарне радове, 
извештаје или резултате анкетирања ученика, родитеља и наставника. Након 
реализованих излета и екскурзија постављали смо изложбе фотографија. 

Обележавање значајних датума и реализација разних културних и едукативних 
активности, као што су Дан језика, Спортска олимпијада за ученике млађих разреда, Дан 
здраве хране, Дан толеранције, Новогодишњи вашар, Светосавска недеља, Дан школе, 
промоција збирке прича Емине кратке приче, Олимпијада знања, послужили су за 
промоцију свега онога сто се у школи ради, а у циљу унапређења рада наставних и 
ваннаставних активности. Ученички парламент у сарадњи са Вршњачким тимом 
организовао је бројне културне, спортске и хуманитарне акције током године. Интерактивни 
облици наставе у школи постали су стално присутни и уочено је континуирано 
напредовање у успеху наших ученика као и њихова већа мотивисаност. 

На почетку школске године израђен је и родитељима достављен  Информатор за 

родитеље путем кога се презентују најважнији планирани  садржаји за текућу школску 

годину.                                                                           



                                        Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2016/2017. 

228 
 

228 

Путем сопственог школског разгласа емитоване су школске радио-емисије Гласак 

коју уређују и воде чланови Ученичког парламента. Емисија је музичко-информативног 

карактера, прати најважнија збивања у школи и емитује се периодично за време великог 

одмора. Емитована је радио-емисија поводом Дана језика.                                                                                                                                                          

Школски лист Сничак излази једном годишње за Савиндан и у њему се представља 

све најважније што се током једне школске године оствари у нашој школи. У школи се води 

Летопис у коме се хронолошки и систематизовано бележе све активности и садржаји из 

школског живота. 

На паноима који су постављени у свим учионицама такође се излажу ученички 

литерарни или ликовни радови, фотографије или други продукти са појединих часова, 

резултати одржаних такмичења, а редовно се промовишу најбољи ученици завршног 

разреда – носиоци дипломе Вук Караџић и признања Ученик генерације. На огласним 

таблама које су постављене у холовима школе и у наставничким канцеларијама у матичној 

школи и подручним одељењима - ученицима, родитељима и запосленима су презентоване 

планиране активности и реализовани садржаји.  

13.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

Школа континуирано и интензивно развија екстерни маркетинг у циљу информисања 
локалне и шире заједнице о својим активностима, успесима, правцима развоја и делатностима. 
Екстерни маркетинг се одвијао кроз активности директора школе и других запослених 
ангажованих у Тиму за промоцију рада школе и маркетинг. О важнијим збивањима у школи 
јавност је информисана путем школског сајта. 

Школа је остварила сарадњу са средствима јавног информисања у локалној заједници и 
шире када се за то указивала потреба односно када се показало као сврсисходно и обострано 
корисно да окружење буде обавештено о значајним збивањима у школи, реализованим 
пројектима и програмима, иновацијама у раду, постигнућима ученика и наставника и слично. 

14. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 
Садржај праћења и 

вредновања 
Начин праћења и 

вредновања 
Време 

Носиоци праћења и 
вредновања 

Реализација плана и програма 
Увид у документацију, 

посете часовима, израда 
извештаја 

Током године, 
класификациони 

периоди 

Директор и помоћник 
одељењска и наставничко 

веће, Школски одбор 

Успех и дисциплина 
Квантитативна и 

квалитаивна анализа, 
извештавање, презентација 

Класификациони 
периоди 

Директор школе, помоћник 
директора, одељењска и 

наставничко веће, 
психолог и педагог 

Стручно усавршавање 

Увид у документацију/личне 
планове и извештаје 

стручног усавршавања, 
базу стручног усавршавања 

Током године 
Педагошки колегијум, тим 
за стручно усавршавање 

Вредновање и 
самовредновање рада школе 

Увид у документацију, 
праћење, прикази, 

извештавање 

Током године 
Мај 

Школски тим за 
вредновање и 

самовредновање 
Тим за спољашње 

вредновање 

Школски развојни план 

Увид у документацију, 
реализација акционог 

плана,  анализа, интервјуи, 
израда извештаја 

Током године 
Школски развојни тим, 

директор, Школски одбор 

 



                                        Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2016/2017. 

229 
 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


