ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”
Пожега, Књаза Милоша 26
На основу члана 119 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018. -др.закони) и чланa 113
став 1 тачка 2, Статута ОШ „Емилија Остојић” Пожега, Школски одбор је на својој
редовној седници одржаној 14. септембра 2018. године усвојио:

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Директор школе

Председник школског одбора

_______________________

______________________

Мирјана Василијевић

Љубомир Кречковић

Република Србија
Основна школа „Емилија Остојић” Пожега
14. септембар 2018. године
Број 542-1/2018.
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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 179 годинa. 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 2017/2018. године Школа има 949 ученика у 54 одељења и 123
запослена радника oд којих је 90 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,
радионица за наставу техничког и информатичког образовања са помоћним просторијама
и помоћна канцеларија, простор адаптиран од старе котларнице који ће служити за
састанке стручних већа, сарадњу са родитељима, за припрему наставних материјала и
друго и 4) фискултурна сала са пратећим просторијама на чијем се спрату налази
учионица 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 смештен је продужени боравак за
ученике I и II разреда.
На спрату зграде фискултурне сале смештена је и стоматолошка ординација
Медицинског центра Пожега.
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

3

135

Остали канцеларијски простор

8

131

Стоматолошка ординација

1

16
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2.2. Материјално технички и просторни услови – подручна одељења
Подручно
Број учионица
одељење

ПРИЛИПАЦ

СРЕДЊА
ДОБРИЊА
(2 објекта)

РОГЕ

Фискултурнасала испортски
терени

8 (6 учионицa опште
намене, у 1 смештено 5
рачунара за наставу
информатике, jeдну
користи предшколска
група)

Фискултурна сала димензија
21x9м опремљена
струњачама карикама,
козлићем и ниском гредом

8 учионица опште
намене од којих се 6
користи за наставу и у
једној је смештено 10
рачунара, 1 за
предшколце и 1 се не
користи

Фискултурна сала величине
100m2 опремљена
струњачама, ниском гредом и
козлићем

5 учионица опште
намене од којих је у 1
смештен књижни фонд
за потребе ученика и
наставника; у једној
смештена 4 рачунара

1 фискултурна сала величине
17x9м са 1 кошем, 2 струњаче
и 1 козлићем која се користи и
као просторија за културне
активности школе и села;

Спортски полигон 65x35м са
тереном за одбојку, кошарку
са 1 кошем и за фудбал са 2
гола

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 спортски терен димензија
30x15м са 2 велика и 2 мала
гола и 1 кошем и двориште са
љуљашком и клацкалицом

2 учионице опште
намене од којих се 1 не
користи

Асфалтирано школско
двориште користи се као
спортски полигон са 1 кошем

ЛОПАШ

3 учионице опште
намене од којих се 2
користе за наставу и 1
за предшколску групу

Као спортски терен користи се
пространо школско двориште

ЛОРЕТ

2 учионице опште
намене од којих се за
наставу користи једна

ПИЛАТОВИЋИ

Остало

1 са
књижним
фондом од
око 500
наслова

Сала за
јавне
наступе,
зборница

1 са фондом
од око 500
наслова

Ђачка
кухиња
површине
120 m2,
зборница

Зборница

1 спортски полигон димензија
50x30м са 2 гола и 2 коша

5 учионица опште
намене од којих се 1
користе за наставу

ГОРОБИЉЕ

Библиотека

Као спортски терен користи се
школско двориште

4

Зборница

Зборница

Зборница

Зборница
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ГОРЊА
ДОБРИЊА

3 учионице опште
намене од којих се 1
користи за наставу, 1
као галеријски простор
и 1 као радионица
старих заната

Као спортски терен користи се
пространо школско двориште

Простор са
етнозбирком

ДОЊА
ДОБРИЊА

2 учионице опште
намене од којих се за
наставу користи једна

Као спортски терен користи се
травнати полигон иза школе
са 1 кошем

Зборница

2.3.

Зборница

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 %
50

Српски језик
Страни језик

50

Ликовна култура

25

Музичка култура

40

Историја

30

Географија

30

Физика

60

Математика

70

Биологија

70

Хемија

50

Техничко и информатичко

55

Физичко васпитање

80

Информатика и рачунарство

85

Разредна настава (збирно)

50

5
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2.3.2. Службени ауто
Школа поседује службени ауто који користи у службене сврхе:
Врста возила

Марка возила

Регистарски број

Година производње

Путнички аутомобил

Југо 55

PŽ 008NZ

1996

2.4.

Унапређивање материјално – техничких услова рада

Време

Место

септембар

Матична школа

септембар

Матична школа

септембар

Матична школа

септембароктобар

Матична школа

током школске
године

Подручна одељења

јун/ август

матична школа и
подручна одељења

Начин реализације
Опремање учионица
савременом
рачунарском опремом
Повезивање
продуженог боравка
на АДСЛ мрежу
Облагање
степеништа на улазу у
школску зграду
Адаптација старе
котларнице у
учионички простор
Опремање учионица
рачунарском опремом
(делимично
реализовано)
Кречење учионичког и
другог простора
(реализовано по
потреби)

6

Носиоци
Помоћник
директора
Помоћник
директора
Директор школе
Директор школе
Помоћник
директора
Помоћник
директора,
делимично
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У току школске 2017/2018. Школа је набавила:
Назив наставног средства /опреме

Количина

Рачунар

11

Штампач

1

Презентер

1

Основна наставна средства за наставу
техничког и информатичког образовања

64

Лењир за зелену таблу

1

Троугао за зелену таблу, угломер, шестар

1+1+1

Модел правоуганог координатног система за
наставу математике

1

Зидна карта

3

Глобус

1

Магнетна табла за децу ометену у развоју,
дидактичке играчке

1+38

Лопта за салу за физичко васпитање

55

Школска клупа (двосед)

18

Школска столица

36

2.5. Кадровски услови рада
2.5.1. НАСТАВНИ КАДАР
Име и
презиме
наставника
Ивана
Бабић
Марина
Петровић
Соња
Стоковић

Врста стручне
спреме

Предмет
који
предаје

Године
радног
стажа

Лиценца

Професор српског
језика

Српски jезик

11

ДА

100

Професор српског
језика

Српски jезик

15

ДА

100

Професор српског
језика

Српски језик

16

ДА

100

7

% ангаж. У
школи у
настави

% ангаж. У
другој
школи
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Љиљана
Јовановић
Славица
Мајсторовић
Снежана
Ружичић
Жељка
Ристовић
Александра
Весовић
Анђелка
Миловановић

Градимир
Грујичић

Сандра
Ђерић
Данијела
Перишић
Данијела
Проловић
Срђан
Милованчевић

Драгица
Дидановић
Д.Прокопијевић
Кандић

Ивана
Нешовић
Раде
Вучићевић
Сандра
Карић
Бојана
Милетић
Ивана
Бошковић

Професор српског
језика

Српски језик

11

ДА

100

Професор српског
језика

Српски језик

4

НЕ

94

Професор српског
језика

Српски језик

0

НЕ

94

Професор српског
језика

Српски језик

5

ДА

94

Професор
математике

Математика

17

ДА

100+11прек
о норме

Мастер
математичар

Математика

3

НЕ

100+11
преко норме

Мастер
математичар –
Професор
математике

Математика

1

НЕ

100+11прек
о норме

Дипломирани
математичар

Математика

0

НЕ

44

Дипломирани
математичар

Математика

4

НЕ

89

8

НЕ

89

13

НЕ

89

Професор разр.
наставе
Професор разр.
наставе

Математика

Математика

Професор
енглеског језика

Енглески
језик/ГВ

25

ДА

100+1 преко
норме

Професор
енглеског језика

Енглески
језик/ГВ

16

ДА

100

Професор
енглеског језика

Енглески
језик

14

ДА

100+1 преко
норме

Професор
енглеског језика

Енглески
језик

14

ДА

97

Професор
енглеског језика

Енглески
језик

12

ДА

98

Професор
пољског језика

Енглески
језик/ГВ

11

ДА

55

Дипл. филолог
опште лингв.

Енглески
језик

8

НЕ

25

8

56% у ОШ „П.
Лековић”
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Марија
Стојиљковић
Ивана
Јовановић
Јована
Гавриловић
Станица
Вукашиновић

Марина
Јанковић
Зоран
Звиздић
Милица
Ђорђевић
Иван
Тешић
Војислав
Недељковић
Весна
Петровић
Ивона
Даниловић

Лепа
Милић
Снежана
Младеновић
Бранко
Костандиновић

Јелена
Стаматовић
Станија
Јовановић
Светлана
Полић
Мирјана
Матеничарски

Професор
француског језика

Француски
језик

Професор
шпанског језика

Шпански језик

Проф.италијанског
језика и
књижевности

Италијански
језик

Наставник руског
језика

Руски језик

Професор
шпанског језика

Шпански језик

Наставник
ликовне културе

23

ДА

100+11
преко норме

4

НЕ

44

3

НЕ

44

26

ДА

100

7

ДА

44

Ликовна
култура

32

ДА

100

Дипломирани
фотограф

Ликовна
култура

8

ДА

55

Дипломирани
графичар

Ликовна
култура/ГВ

7

НЕ

50

Графички дизајнер

Ликовна
култура

10

ДА

10

Професор разр.
наставе

Музичка
култура

12

НЕ

80

Дипломирани
мастер флауте

Музичка
култура

2

НЕ

25

Професор разр.
наставе

Музичка
култура

12

НЕ

75

Професор
географије

Географија

21

ДА

100

Магистар
географије

Географија

17

ДА

100

Дипломирани
простор. планер

Географија

3

НЕ

40

Професор
историје

Историја

21

ДА

100

Професор
историје

Историја/ГВ

15

ДА

100

Професор
историје/географије

Историја/геогра
фија

19

ДА

50

22% Техн.шк.
33% Гимназијa
22% у ОШ

9

„Н.Матић”

56% у ОШ „П.
Лековић”

90% у ОШ „П.
Лековић”

75% у ОШ „П.
Лековић”

50% у ОШ

„П.Лековић”
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Марина
Павловић
Гордана
Николић
Милена
Маркићевић
Верица
Петровић
Данијела
Мићовић
Предраг
Маркићевић
Јелица
Миросавић
Данка
Бојић
Зорица
Боловић
Александар
Весовић

Брано
Рудић

Маријана
Марић

Весна
Перишић

Горан
Мићовић

Дипломирани
историчар

Историја

11

ДА

30

Професор физике

Физика

34

ДА

100

Дипломирани
физичар

Физика

4

НЕ

60

Дипл. инжењер
информатике

Физика

2

НЕ

60

Дипломирани
биолог

Биологија

13

ДА

100

Професор
биологије

Биологија

7

ДА

100

Дипломирани
биолог

Биологија

14

ДА

20

Професор
биологије

Биологија/
Чув.прир/дом.

4

НЕ

90

Професор хемије

Хемија

8

ДА

100

70% у ОШ „П.
Лековић”

40% у ОШ „П.
Лековић”

40% у
Гимн.+40% у
Техн. школи

50% у Ариљу

Дипломирани
хемичар за
истраживање и
развој

Хемија

16

НЕ

50

Професор
техничког

Техн. и инф.
образовање/
Техника и
технологија

25

ДА

100

Професор техн. и
инф.

Техн. и инф.
образовање/
Техника и
технологија/
Информ и
рач.

11

ДА

100

Мастер професор
техн. и инф.

Техн. и инф.
образовање/
Техника и
технологија/
Информ и
рач.

5

ДА

80

Мастер професор
техн. и инф.

Техн. и инф.
образовање/
Информ и
рач.

3

НЕ

20

10
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Милутин
Игњатовић

Милован
Мићовић

Момчило
Гудурић

Милан
Обреновић

Радојко
Тошић
Милан
Кршљак
Раде
Девеџић
Војислав
Раковић
Дејан
Војисављевић
Момчило
Мајсторовић

Бисенија
Перуничић
Саво
Величковић
Мира
Јордовић
Татјана
Ракић

Професор техн. и
инф.

Техн. и инф.
образовање/
Техника и
технологија/
Информ и
рач.

12

НЕ

100

Професор физичк.
васпит

Физич.и
здравс/Физич.
активн/Физич.
васпит/Изаб.с
порт

29

ДА

100

Професор физичк.
васпит.

Физич.васп/
Изаб.спорт

35

ДА

100

Наставник физичк.
васпит.

Физич.и
здравс
/Физич.актив/
Физич.васпит/
Изаб.спорт

20

ДА

100

Професор физичк.
васпит.

Физич.васп/
Изаб.спорт

29

ДА

30

Професор физичк.
васпит.

Изаб.спорт

4

НЕ

40

Мастер професор
физичк. васпит. и
спорта

Физич.васп/
Изаб.спорт

2

ДА

60

Дипломирани
теолог

Верска
настава

2

85

Теолог

Верска
настава

5

55

Дипломирани
теолог

Верска
настава

6

35

Дипломирани
теолог

Верска
настава

2

10

Дипломирани
теолог

Верска
настава

0

60

Наставник разр.
наставе

Учитељ

34

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

34

ДА

100

70 % у ОШ

11

„П. Лековић”
60% ОШ на
Варди

5% у ОШ „П.
Лековић”
65% у ОШ „П.
Лековић”
70% у Пољоп.
школ.
25% у ОШ „П.
Лековић”
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Светлана
Илић
Милица
Арсић
Драгица
Штуловић
Весна
Миловановић

Лела
Тешић
Гордана
Марковић
Биљана
Јанковић
Славенка
Митровић
Љиљана
Костић
Јелена
Цицовић
Наташа
Радосављевић

Александар
Павловић
Бранка

Наставник разр.
наставе

Учитељ

27

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

28

ДА

100

Професор разр.
наставе

Учитељ

16

ДА

100

Професор разр.
наставе

Учитељ

27

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

28

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

30

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

34

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

16

ДА

100

Професор разр.
наставе

Учитељ

34

ДА

100

Професор разр.
наставе

Учитељ

15

ДА

100

Професор разр.
наставе

Учитељ

20

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

30

ДА

100

Учитељ у
продуженом
боравку

25

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

31

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

28

ДА

100

Професор разр.
наставе

Учитељ

21

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

20

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

24

ДА

100

Професор разр.
наставе

Веселиновић

Радиша
Јовановић
Мирослав
Радић
Наташа
Пешић
Љиљана
Крсмановић
Снежана
Пантелић

12
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Биљана
Проловић
Маријана
Гордић
Брана
Даничић
Милош
Петрић
Бранкица
Ђоковић
Мирјана
Јовановић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

28

ДА

100

Професор разр.
наставе

Учитељ

11

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

22

ДА

100

Професор разр.
наставе

Учитељ

13

ДА

100

Професор разр.
наставе

Учитељ

16

ДА

100

Наставник разр.
наставе

Учитељ

23

ДА

100

2.5.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР
Име и
презиме

Врста стручне
спреме

Послови
на којима
ради

Године
радног
стажа

Лиценца

% ангаж.
У школи

Мирјана
Василијевић

Проф.техн. и
информ.образ.

Директор

22

ДА

100

Младенко
Анђелић

Магистар
физичке културе

Помоћник
директора

35

ДА

100

Бојана
Милетић

Професор
пољског језика

Помоћник
директора

11

ДА

45

Психолог

Стручни
сарадник

28

ДА

100

Мирјана
Попадић

Педагог

Стручни
сарадник

18

ДА

100

Марина
Зечевић

Дефектолог –
олигофренолог

Стручни
сарадник

13

ДА

100

Љиљана
Кузељевић

Наставник
српског језика

Библиотек
ар школе

25

ДА

100

Невенка
Јеличић

Дипломирани
правник

Секретар
школе

29

ДА

100

Милица
Тошић Рудић

13

% ангаж. У
другој школи

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
Снежана
Стаматовић

Инжењер
информатике

Ружица
Мијаиловић

Економски
техничар

Рада
Јевтовић

Шеф
рачуновод
.

5

100

Благајник

16

100

Економски
техничар

Економски
техничар/а
дминистр.
радник

27

50

Бранко
Симовић

Машинбравар III
степен

Домар
школе

3

100

Бранимир
Јеличић

Матурант
гимназије

Домар
школе

2

100

Милан
Дрндаревић

Инсталатер III
степен

Ложач

39

100

Дејан
Николић

Ложач

Ложач

8

100

Видосава
Ерић

Основна школа

Помоћни
радник

23

100

Биљана
Јаковљевић

Пољопривредни

Помоћни
радник

24

100

Драгана
Тришовић

Основна школа

Помоћни
радник

7

100

Ранка
Лучић

Основна школа

Помоћни
радник

22

100

Нада
Николић

Основна школа

Помоћни
радник

12

100

Горица
Јелић

Основна школа

Помоћни
радник

10

100

Славенка
Тодоровић

Основна школа

Помоћни
радник

22

100

Рада
Јевтовић

Економски
техничар

Помоћни
радник

27

50

Милкица
Зечевић

Основна школа

Помоћни
радник

30

100

техничар

14
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Љиљана
Ковачевић

Кувар III степен

Милина
Пејић

Кувар

27

100

Комерцијал.
Техничар

Помоћни
радник

26

100

Мирослав
Матовић

Основна школа

Помоћни
радник

38

100

Стана
Матовић

Конфекционар III
степен

Помоћни
радник

4

100

Верица
Стојчић

Основна школа

Помоћни
радник

6

100

Драга
Симовић

Основна школа

Помоћни
радник

10

100

Снежана

Основна школа

Помоћни
радник

11

100

Весна
Сарић

Основна школа

Помоћни
радник

3

100

Драгослава
Мрђеновић

Основна школа

Помоћни
радник

31

100

Ковиљка
Павловић

Текстилни
техничар

Помоћни
радник

28

100

Мила
Петровић

Основна школа

Помоћни
радник

25

100

Вукашиновић

2.5.3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
ОШ

III

IV

Разредна настава
Предметна настава

V

VI

VII

17

10

3.60

39.735

Директор

1

Помоћник директора

1.45

Педагог/психолог/дефектолог

3

Библиотекар

1

15

VII2

нестр

1

4.87

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
Секретар

1

Администативно особље

1.50

Домар

1

Кувар

1

Ложач

2

Помоћни радници

18.50

УКУПНО

18.50

1

1

4

2.5

УКУПНО

22.60

56.185

1

4.87

109.655

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. Бројно стање ученика и одељења – матична школа и издвојена
одељења

РАЗРЕД

БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
I1

23

I2

22 (1 ИОП)

I3

24

I4

24

II1

24 (1 ИОП)

II2

25

II3

25

III1

27

III2

27

III3

27

III4

30

I

II

III

4

16

УКУПНО
ОДЕЉЕЊА

УКУПНО
УЧЕНИКА

4

93

3

74

111
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IV

V

VI

VII

VIII

УКУПНО

IV1

27

IV2

25 (1 ИОП)

IV3

26 (1 ИОП)

V1

25

V2

27

V3

27

V4

26

VI1

27

VI2

28

VI3

25

VI4

27

VII1

27

VII2

24

VII3

25 (1 ИОП)

VII4

26

VIII1

23 (1 ИОП)

VIII2

22 (1 ИОП)

VIII3

3

78

4

105

4

107

4

102

5

119

31

789

24

VIII4

24

VIII5

26
789

17
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ИЗДВОЈЕНО
ОДЕЉЕЊЕ

РАЗРЕД

БРОЈ УЧЕНИКА

I/III/Ivнеподељена

ПРИЛИПАЦ

2+2+2=6

V

5

VI

8

VII

9

VIII

8

УКУПНО

5 одељења

36

III

10

I/IV комбинација

СРЕДЊА
ДОБРИЊА

3+6 =9

V

6

VI

13

VII

12

VIII

17

УКУПНО

6 одељења

67

I/II/III/IV неподељена

2 + 3 + 2 + 3= 10

V
РОГЕ

1

VI

5

VII

5

VIII
УКУПНО
ГОРЊА ДОБРИЊА
УКУПНО
ГОРОБИЉЕ
УКУПНО

1
5 одељења

22

II

2
1 одељење

III/IV комбинација
1 одељењe

18

2
2+2 =4
4
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ПИЛАТОВИЋИ

I/II/IV

УКУПНО
ДОЊА ДОБРИЊА

неподељена
1 одељењe

II

УКУПНО

7
2

1 одељење
I/II

1+2+4=7

комбинација

2
3 + 9 = 12

ЛОПАШ
III/IV комбинација
УКУПНО
ЛОРЕТ

2 одељења
IV

4 + 3 = 7(1 ИОП)
19
1

УКУПНО

1 одељење

1

УКУПНО

23 одељења

160

У школској 2017/2018. години 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 педагошкопсихолошком службом.

3.2. Календар значајних активности у школи у школској 2017/2018. години






ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ почело у петак 1. септембра 2017. године за ученике I
разреда матичне школе и све ученике подручних одељења, односно 4. септембра за
ученике од II до VIII разреда, а завршило се у среду 31. јануара 2018. године
ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ за ученике V и VII разреда: из српског језика – 14. септембра,
из математике – 21. септембра 2017.
СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА у I полугодишту: 14.септембра, 18.октобра, 27.
новембра 2017. године и 17. јануара 2018.
19
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ПРВИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД – 17. новембар 2017. године
ЗИМСКИ РАСПУСТ имао је два дела: први део од 3. до 8. јануара и други део од 1.
до 9. фебруара 2018.
ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА – понедељак 31. јануар
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ – почело у понедељак 12. фебруара, а завршило се у
четвртак 31. маја за ученике VIII разреда, односно у четвртак 14. јуна 2018. године
за ученике од I до VII разреда
ШКОЛСКА СЛАВА – Савиндан радно обележена у суботу 27. јануара 2018. године
НЕДЕЉЕ ШКОЛСКОГ СПОРТА – прва недеља у оквиру Дечје недеље од 2. до 7.
октобра 2017. године и у оквиру Светосавске недеље од 22. до 27. јануара
НАСТАВНЕ СУБОТЕ – у млађим разредима 30. септембар (распоред од петка); у
старијим разредима (V, VI, VII) – 30. септембар (распоред од петка) и 12. мај
(распоред од четвртка); VIII разред матичне школе – 30. септембар (распоред од
петка), 31. март (распоред од среде), 12. мај (распоред од четвртка); издвојена
одељења VIII разреда (С. Добриња, Роге, Прилипац) – 31. март (распоред од
петка) и 12. мај (распоред од четвртка)
СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У II ПОЛУГОДИШТУ – 5. и 28. март, 19. април,
14. мај, 6. и 26. јун
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ – петак 13. април (тест из математике) и субота 14.
април (тест из српског језика и комбиновани тест)
ТРЕЋИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД – 12. април 2018. године
ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ – од 2. до 9. априла
НАСТАВА У ПРИРОДИ – у марту, априлу и мају
ЕКСКУРЗИЈЕ – VIII разред – у октобру и I, III, V , VI и VII реализоване у мају
УРУЧЕЊЕ СВЕДОЧАНСТАВА ученицима VIII разреда – 13. јун 2018. године
ЗАВРШНИ ИСПИТ за ученике VIII разреда – 18, 19. и 20. јун
ЛЕТЊИ РАСПУСТ за ученике од 15. јуна до 31. августа
ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА И СВЕДОЧАНСТАВА ученицима I-VII разреда – 28.јун
2018.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА за полагање поправних испита за ученике VI и VII разреда
организована од 20. до 24. августа 2018. године
СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА – 20. и 31. августа 2018.
ПОПРАВНИ ИСПИТИ за ученике VI и VII разреда – 27. 28. и 31. августа 2018.

4. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
4.1. Извештаји стручних органa
4.1.1. Извештај о раду Наставничког већа
У току школске 2017/2018. године одржано је 12 седница Наставничког већа (2 ванредне
седнице у октобру и марту). На редовним седницама Наставничког већа радило се према
утврђеном плану предвиђеним Годишњим планом рада школе и говорило о стручним и
најважнијим питањима образовно-васпитног рада. Ванредне седнице биле су са дневним
редом: предлог ШО проширеног састава Наставничког већа за избор директора (у
октобру) и изјашњавање о пријављеним кандитатима за директора школе (у марту).
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Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
Време

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

14. 9. 2017.









Подношење извештаја о раду
школе за школску 2016/2017.
годину
Разматрање и усвајање
Годишњег плана рада за школску
2017/2018. годину и давање
предлога Школском одбору за
усвајање
Утврђивање плана ученичких
екскурзија и наставе у природи
Избор нове области квалитета
самовредновања Етос и Тима за
самовредновање
Усвајање распореда часова
Текућа питања

18. 10. 2017.



Ванредна седница
Предлог Школском одбору
проширеног састава Наставничког
већа за избор директора

27. 11. 2017.












Презентација о успеху и
дисциплини ученика на крају I
класификационог периода
Разматрање остварености
Школског програма у I
класификационом периоду
Анализа резултата на завршном
испиту
Превенција насиља, посебни
ризици и мере заштите као и
реаговања у случају када се
насиље деси
Упознавање запослених са
Законом о основама система
образовања и васпитања
Информисање о реализованим и
планираним активностима
акционог плана насталог након
спољашњег вредновања у оквиру
пројекта SHARE
Разматрање извештаја са
екскурзије ученика VIII разреда
Текућа питања
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Начин реализације
Извештавање, анализа,
презентација, избор, договор,
гласање

Упознавање са одлуком,
гласање, саопштавање
података

Презентовање успеха,
извештавање, анализа
резултата завршног испита,
презентовање акционог
плана, извештавање о
резултатима анкетирања о
облицима и учесталостима
насиља, презентовање
акционог плана у циљу веће
безбедности у школи, новине
у Закону, упознавање са
акционим планом за
отклањање недостатака
уочених након екстерне
евалуације у оквиру SHARE
пројекта

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
17. 1. 2018.







5. 3. 2018.










Усвајање записника са претходне
седнице Наставничког већа
Излагање садржаја са семинара
Да нам школа буде сигурна
Презентација предлога правила
понашања од стране Ученичког
парламента
Активности и обавезе наставника
за текућу годину
Текућа питања

Анализа успеха и дисциплине на
крају првог полугодишта
Анализа остварености Годишњег
програма у првом полугодишту
Анализа остварености акционог
плана самовредновања за област
квалитета Подршка ученицима
Усвајање извештаја о
самовредновању и акционог
плана за област квалитета Етос
Корелирање успеха наших
ученика VIII разреда на крају
првог полугодишта и I разреда
средњих школа
Упознавање са календаром
такмичења основних школа
Текућа питања

28. 3. 2018.
Ванредна седница
 Изјашњавање о
пријављеним кандитатима
за директора школe
19. 4. 2018.


Усвајање записника са
претходне седнице
Наставничког већа



Предлагање представника
из реда запослених за
Школски одбор
Разматрање успеха и
дисциплине на крају III
класификационог периода
Усвајање извештаја о
самовредновању и
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Презентовање садржаја са
семинара, презентовање
правила понашања,
смернице за рад

Презентација успеха и
владања ученика, анализа
остварености Годишњег
програма, анализа
остварености акционог
плана, усвајање извештаја о
самовредовању,
презентација о корелацији
успеха, упознавање са
календаром такмичења

Усвајање записника,
упознавање са одлуком, увид
у документацију, гласање,
саопштење
Усвајање записника,
именовање чланова
Комисије, гласање,
презентовање података о
успеху и владању,
извештавање, презентовање
акционог плана, разматрање
и усвајање Пословника

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.






14. 5. 2018.






акционог плана за област
квалитета Настава и учење
Анализа остварености
акционог плана
самовредновања за област
квалитета Школски
програм и Годишњи план
рада школе
Разматрање извештаја са
реализоване наставе у
природи
Разматрање и усвајање
Пословника о раду
Наставничког већа

Усвајање записника са претходне
седнице Наставничког већа
Доношење одлуке о изабраним
уџбеницима
Разматрање извештаја са
реализованих екскурзија
Текућа питања

6. 6. 2018.












Усвајање записника са претходне
седнице Наставничког већа
Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају другог
полугодишта за ученике VIII
разреда
Анализа остварености Школског
програма
Доношење одлуке о додели
дипломе „Вук Караџић” и
посебних диплома
Проглашење Ученика генерације
Доношење одлуке о награђивању
првопласираних ученика на
општинским такмичењима и
учесника окружних и републичких
такмичења
Изрицање похвала и
дисциплинских мера
Разматрање извештаја са
реализоване наставе у природи
Текућа питања
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Саопштење одлуке о
изабраним уџбеницима на
нивоу стручних већа,
извештавање вођа пута

Анализа успеха и владања,
извештавање, презентовање,
одлучивање, презентовање
резултата такмичења

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
26. 6. 2018.









20. 8. 2018.






31. 8. 2018.






Усвајање записника са претходне
седнице Наставничког већа
Анализа успеха и владања на
крају другог полугодишта од I до
VII разреда
Анализа остварености Годишњег
плана рада
Доношење одлуке о превођењу
ученика II и III разреда
Предлог чланова за Стручни
актив за школско развојно
планирање
Утврђивање броја одељења за
рад у наредној школској години,
подела часова обавезне наставе
и одељењских старешинстава
Изрицање васпитнодисциплинских мера

Усвајање записника са претходне
седнице Наставничког већа
Припремне активности за школску
2018/2019. годину
Формирање комисија за полагање
поправних испита
Текућа питања

Усвајање записника са претходне
седнице Наставничког већа
Разматрање успеха ученика на
крају школске године
Усвајање распореда часова за
школску 2018/2019. годину
Текућа питања
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Анализа успеха и владање,
презентовање података,
процена остварености
Годишњег плана рада,
информисање, упознавање
са распоредом припремне
наставе

Усвајање записника,
припремне активности,
формирање комисија за
полагање поправних испита,
саопштење распореда
полагања поправних испита,
текућа питања

Усвајање записника,
презентовање успеха након
поправних испита,
упознавање са закључцима
са Педагошког колегијума,
планирање у I и V разреду
(програм наставе и учења
оријентисан на процес и
исходе)

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

4.1.2. Извештај о раду Одељењских већа
4.1.2.1. Одељењско веће I разреда (руководилац Светлана Илић)

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

-Доношење плана рада
Одељењског већа 1.
разреда
-Договор о организацији
наставе и утврђивање
изборних предмета
-Договор и израда
оперативног плана за
септембар
-Организација и
реализација
допунске наставе
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

-Планирање екскурзије
ученика и наставе у
природи

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Израда и усвајање плана
рада Одељ. већа
-Месечно планирање
наст.садр. по предметима
-Израда распореда часова

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог,
управа школе

-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

-Планирање облика
сарадње породице и
школе
-Израда плана стручног
усавршавања

-Израда плана стручног
усавршавања

-Израда оперативног
плана за октобар

-Месечно планирање наст.
садр. по предметима

-Израда оперативног
плана за новембар

-Месечно планирање наст.
садр. по предметима

-Анализа успеха и
владања ученика на
крају првог
класификационог
периода
-Анализа реализације
школског плана и
програма

Евидентирање и
презентовање оствареног
успеха и владања ученика;
- Предлог мера за
побољшање успеха
-Утврђивање односа
планирано – остварено
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Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог,
управа школе
Чланови
Одељењског
већа
Чланови
Одељењског
већа
Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог,
управа школе

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

-Заказивање
родитељског састанка
-Израда оперативног
плана за децембар
-Креативна радионица –
израда честитки за Нову
годину и Божић,
планирање активности
за Новогодишњи вашар
-Анализа успеха и
владања ученика на
крају првог полугодишта
- Анализа реализације
школског плана и
програма
-Заказивање
родитељског састанка
-Израда оперативног
плана за јануар и
фебруар

Евидентирање и
презентовање оствареног
успеха и владања
ученика
- Предлог мера
запобољшање успеха
-Утврђивање односа
планирано – остварено
-Месечно планирање наст.
садр. по предметима

Месечно планирање наст.
садр. по предметима

-Анализа успеха и
владања ученика на
крају трећег
класификационог
периода

-Евидентирање и
презентовање оствареног
успеха и владања
ученика
- Предлог мера
запобољшање успеха
-Утврђивање односа
планирано – остварено
- Организивање и припрема
за рад и размена идеја
-Учешће у пројекту Градске
библиотеке „Путујућа
библиотека”
-Месечно планирање наст.
садр. по предметима
-Избор уџбеника у школској
2017/2018. години

-Договор о сарадњи са
Градском библиотеком
-Израда оперативног
плана за април
-Договор о избору
уџбеника за 2. разред
-Израда оперативног
плана за мај

Чланови
Одељењског
већа

-Организивање и припрема
за рад и размена идеја

-Израда оперативног
плана за март

-Анализа реализације
школског плана и
програма
- Договор о
организовању ликовне
изложбе

АПРИЛ

-Месечно планирање наст.
садр. по предметима

-Месечно планирање наст.
садр. по предметима
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Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог,
управа школе

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

Чланови
Одељењског
већа,
Градска
библиотека

Чланови
Одељењског
већа

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

МАЈ

ЈУН

-Израда оперативног
плана за јун

-Месечно планирање наст.
садр. по предметима

Договор о изборним
предметима за ученике
2. разреда у школској
2017/2018. години
-Анализа успеха и
владања ученика на
крају другог
полугодишта

-Организовање
изјашњавања родитеља о
изборним предметима за
ученике 2. рзреда
-Евидентирање и
презентовање оствареног
успеха и владања
ученика;

-Анализа реализације
школског плана и
програма

-Утврђивање односа
планирано – остварено

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

-Заказивање
родитељског састанка
4.1.2.2. Одељењско веће II разреда (руководилац Драгица Штуловић)

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Доношење плана рада
Одељењског већа 2.
разреда

-Израда и усвајање
плана рада Одељ. већа

-Договор о организацији
наставе и утврђивање
изборних предмета
-Договор и израда
оперативног плана за
септембар
1. 9. 2017.

-Месечно планирање
наст. садр. по
предметима
-Израда распореда
часова

-Организација и
реализација
допунске
наставе

-Евидентирање ученика
којима је потребна
посебна помоћ и
подршка

-Планирање родитељских
састанака и пријема
родитеља

-Родитељски састанак
и индивидуални
разговори са
родитељима ученика

-Планирање екскурзије

-Израда плана
реализације
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НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Чланови
Одељењског већа,
педагог, психолог,
управа школе

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
ученика и школе у природи

- Планирање стручног
усавршавања

12. 9. 2017.

- Анализа резултата
остварених на иницијалним
тестовима

-Планирање и договор о
обележавању Дечје недеље
-Припреме за обележавање
Дана здраве хране
30.9.2017.

-Израда оперативног плана
за октобар

27.10.2017.

-Израда оперативног плана
за новембар

једнодневне екскурзије
и школе у природи
-Израда плана стручног
усавршавања

- Извршена анализа
резултата остварених
на иницијалним
тестовима

-Организовање
садржаја за
обележавање Дечје
недеље
-Припремање садржаја
за обележавање Дана
здраве хране
-Организација и
реализација Сајма
здраве хране
-Месечно планирање
наст. садр. по
предметима
-Месечно планирање
наст. садр. по
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Чланови
Одељењског
већа

Стручно веће
млађих разреда

Чланови
Одељењског
већа

Чланови
Одељењског
већа

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
-Договор о реализацији
наставе у природи

предметима
-Договорена
реализација наставе у
природи, Гоч, март
2018. г.

21. 11. 2017.

-Анализа успеха и владања
ученика на крају првог
класификационог периода

-Евидентирање и
презентовање
оствареног успеха и
владања ученика

-Анализа реализације
школског плана и програма

-Утврђивање односа
планирано – остварено

- Предлог мера за
побољшање успеха

-Мера за побољшање
успеха

Чланови
Одељењског већа,
педагог, психолог,
управа школе

-Заказивање родитељског
састанка

-Израда оперативног плана
за децембар
27. 11. 2017.

4. 1. 2018.

9. 1. 2018.

- Креативна радионица –
Израда честитки за Нову
годину и Божић и договор о
организовању
Новогодишњег вашара у
школи

-Месечно планирање
наст. садр. по
предметима

Чланови
Одељењског
већа

-Организивање
иприпрема за рад и
размена идеја

-Израда оперативног плана
за јануар

-Месечно планирање
наст. садр. по
предметима

Чланови
Одељењског
већа

- Упознавање са променом
извођења наставе у природи

- Договорена промена
извођења наставе у
природи, Брзеће, мај
2018. г.

-Чланови
Одељењског
већа
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Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

31. 1. 2018.

-Анализа успеха и владања
ученика на крају првог
полугодишта

-Евидентирање и
презентовање
оствареног успеха и
владања
ученика

Чланови
Одељењског већа,
педагог, психолог,
управа школе

- Анализа реализације
школског плана и програма

-Утврђивање односа
планирано – остварено

- Предлог мера за
побољшање успеха

- Мера за побољшање
успеха

-Припрема школског
такмичења из математике
''Мислиша''

- Организација и
припрема ученика за
такмичење

-Договор о сарадњи са
Градском библиотеком

-Учешће у пројекту
Градске библиотеке
„Библиопчелица” 2018.

-Градска
библиотека

-Израда оперативног плана
за фебруар

-Месечно планирање
наст. садр. по
предметима

Чланови
Одељењског
већа

-Израда оперативног плана
за март

-Месечно планирање
наст. садр. по
предметима

Чланови
Одељењског
већа

-Израда оперативног плана
за април

-Месечно планирање
наст. садр. по
предметима

Чланови
Одељењског
већа

-Креативна радионица:
Васкршњи ликовни радови

-Организивање
иприпрема за рад и
размена идеја

-Заказивање родитељског
састанка

31. 1. 2018.

26. 2. 2018.

29. 3. 2018.
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Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

-Анализа успеха и владања
ученика на крају трећег
класификационог периода

-Анализа реализације
школског плана и програма
16. 4. 2018.

- Предлог мера за
побољшање успеха

-Евидентирање и
презентовање
оствареног успеха и
владања
ученика
-Утврђивање односа
планирано – остварено

Чланови
Одељењског већа,
педагог, психолог,
управа школе

- Мере за побољшање
успеха

-Заказивање родитељског
састанка

27. 4. 2018.

-Израда оперативног плана
за мај

-Месечно планирање
наст. садр. по
предметима

Чланови
Одељењског
већа

-Израда оперативног плана
за јун

-Месечно планирање
наст. садр. по
предметима

Чланови
Одељењског
већа

-Извештај о реализацији
наставе у природи

-Анализа Извештаја о
реализацији наставе у
природи

-Договор о изборним
предметима за ученике 3.
разреда у школској
2018/2019. години

-Организовање
изјашњавања родитеља
о изборним предметима
за ученике 3. разреда

28. 5. 2017.

4. 6. 2017.
-Договор о избору уџбеника
за 3. разред

-Избор уџбеника за 3.
разред
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Чланови
Одељењског
већа, управа школе

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

14. 6. 2018.

-Анализа успеха и владања
ученика на крају школске
године

-Евидентирање и
презентовање
оствареног успеха и
владања
ученика

-Анализа реализације
школског плана и програма

-Утврђивање односа
планирано – остварено

Чланови
Одељењског већа,
педагог, психолог,
управа школе

-Заказивање родитељског
састанка

4.1.2.3. Одељењско веће III разреда (руководилацСлавенка Митровић)

ВРЕМЕ

СЕПТЕМБАР

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Доношење плана
рада Одељењског
већа 3. разреда
-Договор о
организацији наставе
и утврђивање
изборних предмета

-Израда и усвајање плана
рада Одељењског већа

-Договор и израда
оперативног плана
рада за септембар

-Израда распореда часова

-Организација и
реализација допунске
наставе
- Анализа постигнућа
ученика на
иницијалном тесту
-Планирање стручног
усавршавања
-Планирање облика
сарадње породице и
школе

-Месечно планирање
наставних садржаја по
предметима

- Евидентирање ученика
којима је потребна посебна
помоћ и подршка
- Анализа резултата
иницијалних тестова по
одељењима
- Израда плана стручног
усавршавања
- Родитељски састанак и
индивидуални разговори
са родитељима ученика
- Планирање извођења
угледних часова
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НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Чланови Одељењског
већа, наставник
енглеског језика,
вероучитељ, педагог,
психолог, управа
школе
Чланови Одељењског
већа

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
-Планирање
екскурзије ученика и
школе у природи
- Припрема,
планирање и договор
о реализацији
угледних часова

- Организовање садржаја за
обележавање Дечје недеље
-Месечно планирање
наставних садржаја по
предметима

-Припреме за
обележавање Дечје
недеље
- Израда оперативног
плана за октобар
-Припреме и учешће
ученика у
активностима
организованим у
оквиру обележавања
Дечје недеље

ОКТОБАР

-Укључивање ученика
у акције Црвеног
крста
- Припреме у
активностима
поводом
обележавања Дана
здраве хране

- Организовање и
реализовање садржаја за
обележавање Дечје недеље
- Дан за дечја права
- Хуманитарне акције

Чланови Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

- Дан за ликовне активности,
посете
- Организација и реализација
Дана здраве хране
-Месечно планирање
наставних садржаја по
предметима

Чланови Одељењског
већа

- Израда оперативног
плана за новембар
-Анализа успеха и
владања ученика на
крају првог
класификационог
периода
НОВЕМБАР

-Анализа
реализације школског
плана и програма
- Мере за
побољшање успеха
ученика
- Заказивање

-Евидентирање и
презентовање оствареног
успеха и владања ученика
-Утврђивање односа
планирано-остварено
-Предлог мера за
побољшање успеха ученика
- Припрема за рад и
размена идеја

Чланови Одељењског
већа, педагог,
психолог,
управа школе

-Месечно планирање
наставних садржаја по
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Чланови Одељењског

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
родитељског састанка предметима

већа

-Креативна
радионица – Израда
честитки за Нову
годину и Божић
- Израда оперативног
плана за децембар

ДЕЦЕМБАР

-Припрема изложбе
ликовних радова
ученика
- Израда оперативног
плана за јануар
- Анализа успеха и
владања ученика на
крају првог
полугодишта

ЈАНУАР

- Анализа
реализације
школског плана и
програма
- Заказивање
родитељског састанка
- Мере за
побољшање успеха
ученика

- Анализа постигнућа
ученика на
иницијалном тесту

ФЕБРУАР

- Израда оперативног
плана за фебруар
-Припрема школског
такмичења из
математике и
такмичења
„Мислиша''
-Креативна
радионица: Израда

-Организација и
реализација ликовне
изложбе поводом
Нове године и Божића
-Месечно планирање
наставних садржаја по
предметима

Чланови Одељењског
већа

Евидентирање и презент.
Оствареног успеха и владања
ученика
-Утврђивање односа
планирано-остварено

Чланови Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

-Предлог мера за
побољшање успеха
ученика
-Анализа резултата
иницијалних тестова по
одељењима
-Месечно планирање
наставних садржаја по
предметима

- Организација такмичења
- Припрема за рад и
размена идеја

-Организација стручне
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Чланови Одељењског
већа

Чланови Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе, школски тим за
заштиту деце од
насиља
Чланови Одељењског

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
честитки поводом
Дана жена
-Превенција и
заштита деце од
насиља

трибине

већа

-Месечно планирање
наставних садржаја по
предметима

- Израда оперативног
плана за март
-Сарадња са
Градском
библиотеком
-такмичење у
рецитовању

МАРТ

-Доношење одлуке о
избору уџбеника за
наредну школску
годину
-Креативна
радионица:
Васкршњи ликовни
радови

-Организација такмичења
- Избор уџбеника за 4. разред

Чланови Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

-Припрема за рад и размена
идеја

-Месечно планирање
наставних садржаја по
предметима

Чланови Одељењског
већа

- Израда оперативног
плана за април

АПРИЛ

-Анализа успеха и
владања ученика на
крају трећег
класификационог
периода
-Анализа
реализације
школског плана и
програма

-Евидентирање и
презентовање
оствареног успеха и
владања ученика
-Утврђивање односа
планирано-остварено
-Предлог мера за
побољшање успеха
ученика
-Организација и
реализација ликовне
изложбе поводом Васкрса

- Заказивање
родитељског састанка
-Месечно планирање
- Мере за
наставних садржаја по
побољшање успеха
предметима
ученика
- Припремање
изложбе ликовних
радова ученика
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Чланови Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

Чланови Одељењског
већа

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
- Израда оперативног
плана за мај
- Припреме за
извођење екскурзије
и наставе у природи
- Месец екологије
МАЈ

ЈУН

- Израда оперативног
плана за јун

-Анализа успеха и
владања ученика на
крају другог
полугодишта
-Анализа
реализације
школског плана и
програма
- Заказивање
родитељског састанка
- Анализа постигнућа
ученика на
иницијалном тесту
- Анализа
једнодневне
екскурзије / наставе у
природи
- Утврђивање листе
изборних предмета за
школску годину
2018/2019.
-Извештај о раду
Одељењског већа за
школску 2017 / 2018.
годину
- Израда Школског
програма за IV разред
за школску 2018/2019.
год.

-Реализација једнодневне
екскурзије и наставе у
природи
-Учешће у акцији ,,Мај –
месец екологије''
-Месечно планирање
наставних садржаја по
предметима

Чланови Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

-Евидентирање и
презентовање оствареног
успеха и владања ученика

Чланови Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

-Утврђивање односа
планирано-остварено
- Анализа резултата
иницијалних тестова по
одељењима
-Израда извештаја о
једнодневној екскурзији
/настави у природи
- Утврђена листа изборних
предмета за школску
2018/2019. годину:
-Од играчке до рачунара
-Народна традиција
-Чувари природе
-Израда и усвајање извештаја
о раду Одељењског већа за
школску 2017/2018.годину
-Програмирање наставних
садржаја свих наставних
предмета за школску 2018.
/2019. годину
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Чланови Одељењског
већа
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4.1.2.4. Одељењско веће IV разреда (руководилац Наташа Радосављевић)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СЕПТЕМБАР
2017.

САДРЖАЈ РАДА
(активности)

-Доношење плана рада
Одељењског већа 4. разреда
-Договор о организацији
наставе и утврђивање изборних
предмета
-Договор и израда оперативног
плана рада за септембар
-Организација и реализација
допунске наставе
- Анализа постигнућа ученика
на иницијалном тесту
-Планирање стручног
усавршавања
-Планирање облика сарадње
породице и школе

-Планирање екскурзије ученика
и школе у природи
- Припрема, планирање и
договор о реализацији угледних
часова
-Припреме за обележавање
Дечје недеље
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НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Израда и
усвајање плана
рада Одељењског
већа
-Месечно
планирање
наставних
садржаја по
предметима
-Израда
распореда часова
- Евидентирање
ученика којима је
потребна
посебна помоћ и
подршка

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

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

- Анализа
резултата
иницијалних
тестова по
одељењима
- Израда плана
стручног
усавршавања
- Родитељски
састанак и
индивидуални
разговори
са родитељима
ученика

Чланови
Одељењског већа
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- Израда оперативног плана за
октобар

- Планирање
извођења
угледних часова
- Организовање
садржаја за
обележавање
Дечје недеље
Месечно
планирање
наставних
садржаја по
предметима

ОКТОБАР
2017.

-Припреме и учешће ученика у
активностима организованим у
оквиру обележавања Дечје
недеље

- Организовање и
реализовање
садржаја за
обележавање
Дечје недеље
- Дан за дечја
права
- Хуманитарне
акције

- Припреме у активностима
поводом обележавања Дана
здраве хране

- Дан за ликовне
активности,
посете
- Организација и
реализација Дана
здраве хране

- Израда оперативног плана за
новембар

38

-Месечно
планирање
наставних
садржаја по
предметима

Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

Чланови
Одељењског већа
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НОВЕМБАР
2017.

-Анализа успеха и владања
ученика на крају првог
класификационог периода

-Евидентирање и
презентовање
оствареног успеха
и владања
ученика
-Анализа реализације
-Утврђивање
школског плана и програма
односа
планирано- Мере за побољшање успеха
остварено
ученика
-Предлог мера
за побољшање
- Заказивање родитељског
успеха ученика
састанка
- Припрема за
-Креативна радионица – Израда
рад и размена
идеја
честитки за Нову годину и
Божић
- Израда оперативног планаза
децембар

- Припрема изложбе ликовних
радова ученика
ДЕЦЕМБАР
2017.
- Израда оперативног плана за
јануар

Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

Чланови
Одељењског већа
-Месечно
планирање
наставних
садржаја по
предметима

-Организација
иреализација
ликовне изложбе
поводом Нове
године и Божића

-Месечно
планирање

Чланови
Одељењског већа

Чланови
Одељењског већа

наставних
садржаја по
предметима

ЈАНУАР 2018.

- Анализа успеха и владања
ученика на крају првог
полугодишта
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Евидентирање и
презент.
оствареног успеха
и

Чланови
Одељењског
већа,
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- Анализа реализације
школског плана и програма
- Заказивање родитељског
састанка
- Мере за побољшање успеха
ученика

- Анализа постигнућа ученика
на иницијалном тесту

- Израда оперативног плана за
фебруар

владања ученика
-Утврђивање
односа

педагог, психолог,
управа школе

планираноостварено
-Предлог мера
за побољшање
успеха ученика
-Анализа
резултата
иницијалних
тестова по
одељењима

Чланови
Одељењског већа

-Месечно
планирање
наставних
садржаја по
предметима

ФЕБРУАР
2018.

-Припрема школског
такмичења из математике и
такмичења „Мислиша’’

-Организација
такмичења

-Креативна радионица: Израда
честитки поводом Дана жена

- Припрема за
рад и размена
идеја

-Превенција и заштита деце
од насиља

-Организација
стручне трибине

- Израда оперативног плана за
март

-Месечно
планирање
наставних
садржаја по
предметима
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Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе, школски
тим за заштиту
деце од насиља

Чланови
Одељењског већа
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-Сарадња са Градском
библиотеком
МАРТ 2018.

-Организација
такмичења

- такмичење у рецитовању
-Доношење одлуке о избору
уџбеника за наредну школску
годину

- Избор уџбеника
за 1. разред

Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

-Реализација
наставе у природи Чланови
Одељењског већа

-Припреме за извођење
екскурзије и наставе у
природи
-Креативна радионица:
Васкршњи ликовни радови

- Израда оперативног плана
за април

АПРИЛ 2018.

-Анализа успеха и владања
ученика на крају трећег
класификационог периода
-Анализа реализације
школског
плана и програма
- Заказивање родитељског
састанка
- Мере за побољшање успеха
ученика
- Припрема изложбе ликовних
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-Припрема за
рад и размена
идеја

-Месечно
планирање
наставних
садржаја по
предметима

-Евидентирање и
презентовање
оствареног успеха
и владања
ученика

Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе

-Утврђивање
односа
планираноостварено
-Предлог мера
за побољшање
успехаученика
-Организација и
реализација
ликовне изложбе

Чланови
Одељењског већа
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радова ученика

поводом Васкрса

- Израда оперативног плана за
мај

- Анализа наставе у природи

МАЈ 2018.

- Припреме за пријем
предшколаца
-Реализација пријема
предшколаца

- Израда оперативног плана за
јун

-Месечно
планирање
наставних
садржаја по
предметима
-Израда
извештаја о
настави у природи Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
Договор о пријему школе
предшколаца

Чланови
Одељењског већа
-Месечно
планирање
наставних
садржаја по
предметима

-Анализа успеха и владања
ученика на крају другог
полугодишта
ЈУН 2018.
-Анализа реализације
школског плана и програма
- Заказивање родитељског
састанка
- Анализа постигнућа ученика
на иницијалном тесту

- Утврђивање листе изборних
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-Евидентирање и
презентовање
оствареног успеха
и владања
ученика
-Утврђивање
односа
планираноостварено
- Анализа
резултата
иницијалних
тестова по
одељењима

Чланови
Одељењског
већа, педагог,
психолог, управа
школе
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предмета за школску годину
2018/2019.

-Извештај о раду Одељењског
већа за школску 2017/2018.
годину

- Утврђена листа
изборних
предмета за
школску
2018/2019. годину
-Реализација
наставе у природи

- Израда Школског програма за
I разред за школску 2018/2019.
год.

-Од играчке до
рачунара
-Народна
традиција
-Чувари природе
-Израда и
усвајање
извештаја о раду
Одељењског већа
за школску
2017/2018. годину
-Програмирање
наставних
садржаја свих
наставних
предмета за
школску
2018/2019.

4.1.2.5. Одељењско веће V разреда (руководилац Маријана Марић)

ВРЕМЕ

СЕПТЕМБАР

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Усвајање годишњег плана рада
Одељењског већа

Гласање

Усвајање распореда рада допунске
настев, додатног рада и слободних
активности

Договор

Чланови
Одељењског већа,
пегагог, психолог,
директор и
помоћник
директора

Усвајање распореда писмених и
контролних задатака

Договор
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НОВЕМБАР

Успех и дисциплина ученика на крају
I класификационог периода

Извештавање

Реализација плана рада у I
класификационом периоду

Изношење
запажања и
извештавање

Анализа рада слободних
активности, допунске наставе и
додатног рада

Договор

Утврђивање успеха и дисциплине на
крају I полугодишта

Читање писменог
извештаја

Реализација наставног плана и
програма

Увид у дневник
Усмене похвале и
казне

Похвале и васпитне мере

ФЕБРУАР

Чланови
Одељењског већа,
пегагог, психолог,
директор и
помоћник
директора

Чланови
Одељењског већа,
пегагог, психолог,
директор и
помоћник
директора

Давање предлога
Мере за побољшање успеха
Договор
Запажања предметних наставника о
понашању ученика у циљу
превентивног васпитног деловања
Утврђивање термина одржавања
родитељских састанака

Договор

Успех и дисциплина ученика на крају
III класификационог периода

Извештавање

Реализација наставног плана и
програма

Извештавање
Извештавање

Резултати са одржаних такмичења

АПРИЛ

Договор
Организовање једнодневне
екскурзије
Договор
Запажање предметних наставника о
понашању ученика у циљу
превентивног васпитног деловања
Договор
Утврђивање термина одржавања
родитељаког састанка

44

Чланови
Одељењског већа,
пегагог, психолог,
директор и
помоћник
директора
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ЈУН

Утврђивање успеха и дисциплине на
крају школске године

Извештавање

Реализација наставног плана и
програма

Извештавање

Похвале и награде, васпитне мере

Чланови
Одељењског већа,
пегагог, психолог,
директор и
помоћник
директора

Писмене похвале и
награде ученика и
изрицање казни
Договор

Организовање припремне наставе

4.1.2.6. Одељењско веће VI разреда (руководилац Мирјана Матеничарски)

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОВЕМБАР
20. 11. 2017.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Предлог и усвајање годишњег
плана рада oдељењског већа

Израда и гласање на
седници Одељењског већа

Руководилац и
одељењско веће

Усвајање распореда допунске и
додатне наставе и слободних
активности

Договор предметних
наставника о расположивим
терминима за извођење
наведених активности

Усвајање распореда 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
Извештавање о успеху и
дискутовање о дисциплини
ученика
Изношење запажања
наставника задужених за
рад секција и ученичких
организација

Чланови
одељењског
већа који су
задужени за
допунску
наставу,
додатни рад и
слободне
активности
Чланови
одељењског
већа који врше
провере
писменим путем

СЕПТЕМБАР
27. 9. 2017.

РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

Успех и дисциплина ученика на
крају првог класификационог
периода
Рад секција и ученичких
организација
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Одељењско
веће
Чланови
Одељењског
већа који су
задузени за ове
активности
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Реализација наставног плана и
програма
Мере за побољшање успеха и
владања
Превенција насиља посебни
ризици, мере заштите као и
реаговање у случају када се
насиље деси

Утврђивање успеха и дисциплине
на крају првог полугодишта

Спровођење анкете о
насиљу, реализација
радионица у учионици
добре воље, организовање
вршњачких едукација,
побољшљње дежурства
ученика и наставника
Извештавање о
постигнутом успеху ученика
и разговор о дисциплини

Одељењске
старешине
Одељењске
старешине и
предметни
наставници
Одељењско
веће, ПП служба
и сви запослени
у школи

Одељењске
веће

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

Запажања предметних наставника
о понашању ученика у циљу
превентивног деловања

Компјутерски преглед видео
надзора, закључавање
учионица током
одмора,поачање дежурства
ученика и наставника,
организовање вршњачке
едукације
Заједнички договор о
најприкладнијем термину за
одржавање родитељског
састанка

Одељењско
веће

Реализација наставног плана и
програма

ЈАНУАР
1. 2. 2018.

Провера у дневнику да ли
се наставни план и програм
реализују онако како је
предвиђено
Редовно похађање часова
допунске наставе, сарадња
са родитељима

Заказивање родитељског
састанка
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Одељењске
старешине
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Успех и дисциплина ученика на
крају трећег класификационог
периода

АПРИЛ
16. 4. 2018.

Реализација наставног плана и
програма
Организација једнодневне
екскурзије

Провера у дневнику да ли
се наставни план и програм
реализују онако како је
предвиђено
Договор о прикупљеним
информацијама за
извођенје излета

Одељењске
старешине, сви
чланови већа
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине

Заједнички договор о
најприкладнијем термину за
одржавање родитељског
састанка

Одељењске
старешине

Редовно похађање
допунске наставе,
континуирано учење,
побољшање сарадње
школе и породице
Читање писменог извештаја
о успеху и дискутовање о
дисциплини ученика

Одељењске
старешине и
предметни
наставници

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

Одељењске
старешине

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

Одељењско
веће

Резултати са школских такмичења

Објављивање успеха који
су наши ученици постигли
на школским такмичењима

Помоћник
директора

Заказивање родитељског
састанка

Заједнички договор о
најприкладнијем термину за
одржавање родитељског
састанка

Одељењске
старешине

Заказивање родитељског
састанка
Мере за побољшање успеха

Утврђивање успеха и дисциплине
на крају школске године

Реализација наставног плана и
програма

ЈУН
15. 6. 2018.

Приказ успеха и
дисциплине и дискутовање

Похвале, награде и казне ученика
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Одељењско
веће

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

4.1.2.7. Одељењско веће VII разреда (руководилац Љиљана Јовановић)

СЕПТЕМБАР
27. 9. 2017.

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Предлог и усвајање
годишњег плана рада
oдељењског већа
Распоред рада допунске
и додатне наставе и
слободних активности

Израда и гласање на
седници Одељењског већа

Руководилац и
одељењско веће

Договор предметних
наставника о
расположивим терминима
за извођење наведених
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
Изношење запажања
наставника и одељенских
старешина о понашању и
успеху појединих ученика

Чланови
одељењског већа
који су задужени за
допунску наставу,
додатни рад и
слободне
активности
Чланови
одељењског већа
који врше провере
писменим путем

Запажања предметних
наставника и
одељењских старешина о
понашању појединих
ученика у циљу
заједничког деловања и
превентиве
Успех и дисциплина
ученика на крају првог
класификационог
периода
Рад секција и ученичких
организација
НОВЕМБАР
19. 11. 2017.

Реализација наставног
плана и програма
Превенција насиља,
посебни ризици и мере
заштите као и реаговање
у случају када се насиље
деси

Извештавање о успеху и
дискутовање о дисциплини
ученика
Изношење запажања
наставника задужених за
рад секција и ученичких
организација
Провера у дневнику да ли
се наставни план и програм
реализују онако како је
предвиђено
Редовно похађање часова
допунске наставе, сарадња
са родитељима
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Одељењско веће

Одељењско веће
Чланови
Одељењског већа
који су задузени за
ове активности
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине и
предметни
наставници
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Утврђивање успеха и
дисциплине на крају
првог полугодишта
Реализација наставног
плана и програма
Похвале и казне ученика
ФЕБРУАР
1. 2. 2018.
ЈАНУАР
28.1.
2017.

Мере за побољшање
успеха

Заказивање родитељског
састанка

Успех и дисциплина
ученика на крају трећег
класификационог
периода

АПРИЛ
16. 4. 2018.

Реализација наставног
плана и програма
Резултати са одржаних
школских такмичења
Заказивање родитељског
састанка
Организација дводневне
екскурзије
Мере за побољшање
успеха

ЈУН
15. 6. 2018.

Утврђивање успеха и
дисциплине на крају
школске године

Извештавање о
постигнутом успеху ученика
и разговор о дисциплини
Провера у дневнику да ли
се наставни план и програм
реализују онако како је
предвиђено
Усмене похвале за ученике
који су постигли одличан
успех, као и изрицање
васпитних мера за ученике
који се нису примерно
понашали
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
Заједнички договор о
најприкладнијем термину за
одржавање родитељског
састанка

Одељењске веће

Приказ успеха и
дисциплине и дискутовање

Одељењске
старешине, сви
чланови већа

Провера у дневнику да ли
се наставни план и програм
реализују онако како је
предвидјено
Објављивање успеха који
су наши ученици постигли
на школским такмичењима
Заједнички договор о
најприкладнијем термину за
одржавање родитељског
састанка

Одељењске
старешине

Редовно похађање
допунске наставе,
континуирано учење,
побољшање сарадње
школе и породице
Читање писменог извештаја
о успеху и дискутовање о
дисциплини ученика

Одељењске
старешине и
предметни
наставници
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Одељењске
старешине
Одељењско веће

Одељењско веће

Одељењске
старешине

Помоћник директора
Одељењске
старешине

Одељењско веће
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Реализација наставног
плана и програма

Похвале, награде и казне
ученика
Заказивање родитељског
састанка

Провера у дневнику да ли
се наставни план и програм
реализују онако како је
предвиђено
Писмене похвале и награде
за ученике који су постигли
одличан успех, као и
изрицање казни за ученике
који се нису примерно
понашали
Заједнички договор о
најприкладнијем термину за
одржавање родитељског
састанка

Одељењске
старешине
Одељењско веће

Одељењске
старешине

4.1.2.8. Одељењско веће VIII разреда (руководилац Драгица Дидановић)

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Предлог и усвајање годишњег плана
рада одељењског већа
Усвајање распореда израде писмених
и контролних задатака
септембар

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

НАЧИНИ

НОСИОЦИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

гласање
договор
договор
изношење
мишљења
и
запажања

Чланови
Одељењског
већа

50

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периода

читање
извештаја

Чланови
Одељењског
већа

Анализа реализације наставног плана и програма
Запажања предметних наставника и одељењског
старешине о понашању појединих ученика са
циљем
заједничког деловања и превентиве
новембар

Утврђивање термина за одржавање родитељског
састанка

увид у
дневник
изношење
мишљења
и
запажања
договор

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог читање
полугодишта
писаног
извештаја
Анализа реализације наставног плана и
програма
увид у
дневнике

Изрицање похвала и васпитних мера ученицима
фебруар

Мере за побољшање успеха
Запажања предметних наставника и одељењског
старешине о понашању појединих ученика у циљу
заједничког деловања и превентиве
Заказивање родитељског састанка

Чланови
Одељењског
већа

усмене
похвале
давање
предлога
изношење
мишљења
и
запажања
договор

април

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
трећег класификационог периода
Анализа реализације наставног плана и програма
Запажања предметних наставника и одељењског
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читање
извештаја

Чланови
Одељењског
већа
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старешине о понашању појединих ученика са
циљем
заједничког деловања и превентиве

увид у
дневник

Резултати са школких такмичења
Утврђивање термина за одржавање родитељског
састанка

изношење
мишљења
и
запажања

договор
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школскечитање
године
писаног
извештаја
Анализа реализације наставног плана и
програма
Изрицање похвала и васпитних мера ученицима
Организовање припремне наставе
Договарање о предстојећим активностима у вези са
полагањем завршног испита
Покретање поступка за доделу диплома „Вук Караџић”
ин посебних диплома
мај

Заказивање родитељског састанка

увид у
дневнике

усмене
похвале

давање
предлога

изношење
мишљења
и
запажања

договор
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Чланови
Одељењског
већа
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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 Бабић)
ВРЕМЕ

13. 9. 2017.

30. 10. 2017.

28. 12. 2017.

27. 2. 2018.

23. 3. 2018.

3. 7. 2018.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Израда плана и
конституисање
Стручног већа,израда
плана СУ, као и
договор о
обележавању
Европског дана језика
Упознавање чланова
већа са закључцима са
састанка Педагошког
колегијума
Уређивање и
ажурирање Сајта
школе
Договор о
обележавању
Савиндана
Aнализа успеха у
дисциплине и
остварености програма
у 1. Полугодишту
Припрема ученика за
такмичење
Упознавање чланова
већа са закључцима са
састанка Педагошког
колегијума
Анализа резултата
одржаних такмичења
Припреме за Књижевну
олимпијаду
Извештај са седнице
Педагошког колегијума

Разговор, размена
идеја и доношење
заједничких
закључака

Чланови Стручног
већа за српски језик
и стране језике

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

Чланови Стручног
већа за српски језик
и стране језике

Разговор, дијалог и
доношење
заједничких
закључака

Чланови Стручног
већа за српски језик
и стране језике

Разговор, дијалог и
доношење
заједничких
закључака

Чланови Стручног
већа за српски језик
и стране језике

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

Разговор, дијалог и
доношење заједничких
закључака

Чланови Стручног већа
за српски језик и
стране језике
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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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29. 8. 2018.

Упознавање чланова
већа са закључцима са
ванредног састанка
Педагошког колегијума
Избор председника
Стручног већа за
наредну школску
годину

Разговор, дијалог и
доношење заједничких
закључака

Чланови Стручног већа
за српски језик и
стране језике

4.1.3.2. Стручно веће за област предмета: ликовна култура и музичка култура
(председник стручног већа Милица Ђорђевић)
РЕАЛИЗОВАНЕ
НАЧИН
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

септембар

-донет програм рада
обавезне наставе и
изборних предмета

-израђен план рада
хора и лковне
секције

новембар

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

-праћење и извештај - наставници музичке
о току извођења
и ликовне културе
редовне наставе и
слободних
активности

децембар

-прикупљање радова за
школски лист

-одабир
најуспешнијих
радова на часовима
редовне наставе

- наставници ликовне
културе

-изведен музичко-сценски
програм на обележавању
школсkе славе – дана Св.
Саве

-припрема хора и
извођење програма

-наставници музичке
културе

-израда радова,
прикупљање, избор
најбољих,
постављање
изложбе
- избор радова,
припрема и
поставка

-наставници
културе

-припрема за учешће на
неком од расписаних
конкурса

-израда радова

- наставници ликовне
културе и
заинтересовани
ученици

-расподела часова за
наредну школску 2017/18.
годину

договор

-предметни
наставници музичке и
ликовне културе

јануар

-ликовни конкурс
-постављена изложба
Зорана Звиздића и ученика
школе
април

јун
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- наставници музичке
и ликовне културе

ликовне

-наставник ликовне
културе З.Звиздић
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4.1.3.3. Стручно веће за област предмета: историја и географија
(председник стручног већа Станија Јовановић)

ВРЕМЕ

15. 9. 2017.

29. 9. 2017.

17. 10.
2017.

24. 11.
2018.

13. 12.
2017.

13. 2. 2018.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Доношење плана рада већа
Доношење плана рада обавезне
наставе, изборног предмета, допунске
наставе и додатног рада
Израда плана стручног усавршавања
Израда плана хоризонталног учења
Израда плана и распореда писмених
провера знања и иницијалног теста
Планирање вођења педагошке
документације
Припрема и анализа резултата
иницијалног теста
Реализација допунске наставе
Договор о набавци наставних средстава
Израда наставних средстава
Месечно планирање
Договор о обележавању важних датума
Посета Сајму књига
Анализа успеха у првом тромесечју
Анализа резултата завршног испита и
доношење мера за унапређивање
наставе
Припрема за такмичења-договор
Месечно планирање
Утврђивање успеха ученика и
остварености плана у I полугодишту
Реализација угледног часа из историје
Резултати допунске наставе
Припрема ученика за такмичења
Анализа рада већа у I полугодишту
Месечно планирање
Израда тестова за школско такмичење
из историје
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НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Израда и усвајање
плана
Избор питања за
контролне задатке
Договор и
усаглашавање
Анализирање

Едукативни рад
Припрема и
одржавање, анализа,
размена утисака
Израда карти, шема,
приказа,презентација
Израда оперативних
планова
Анализа, дискусија,
предлог мера и
усвајање
Размена, дискусија

Едукативни рад
Анализа и извештавање
Размена искустава
Израда планова

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Руководилац
и чланови
стручног
већа

Руководилац
и чланови
стручног
већа
Руководилац
и чланови
стручног
већа

Руководилац
и чланови
стручног
већа
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15. 3. 2018.

12. 4. 2018.

30. 5. 2018.

26. 6. 2018.

Припрема ученика за све нивое
такмичења
Организација школских и општинских
такмичења
Утврђивање успеха ученика и
остварености плана у трећем тромесечју
Месечно планирање
Избор уџбеника за наредну годину
Израда школског програма за пети
разред
Анализа резултата такмичења
Утврђивање успеха ученика и
остварености плана у другом
полугодишту
Евалуација рада стручног већа
Усклађивање годишњих планова
сродних предмета – историја, српски
језик, географија, верска настава,
свакодневни живот у прошлости,
народна традиција
Планирање рада у наредној школској
години
Подела часова и задужења за 2018/2019.
Набавка наставних средстава
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Едукативни рад
Извештавање, приказ
података
Анализа,
приказ података,
размена информација
размена,
попуњавање протокола
Израда оперативних
планова

Анализа, приказ
података,
презентација
Израда извештаја о
раду
и годишњих планова
вредновање

Руководилац
и чланови
стручног
већа

Руководилац
и чланови
стручног
већа,
задужени
наставници
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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 Данијела Мићовић)
ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Доношење плана рада већа

Израда и усвајање
плана рада већа,
годишњих и
оперативних планова,
планова писмених
задатака и контролних
вежби уз избор питања
и задатака

СЕПТЕМБАР

Доношење плана рада обавезне
наставе, изборних предмета,
слободних активности, допунске
наставе и додатног рада
Доношење плана стручног
усавршавања

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Председник
стручног већа и
сви чланови

Договор, размена,
планирање облика
стручног усавршавања,
подела задужења

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

НОВЕМБАР

Месечно планирање
Израда једноставнијих наставних
средстава

Израда шема,
графикона, дијаграма

Утврђивање успеха ученика и
остварености плана у првом
тромесечју

Извештавање, приказ,
анализа, презентација
Израда планова

Анализа завршног испита
Припрема ученика за такмичења
Месечно планирање
Договор око начина и организације
обележавања „Европског дана науке
и проналазача”

57

Изношење података о
научницима о чијим
животима и открићима
ће ученици
презентовати

Председник
стручног већа и
сви чланови
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Евалуација примене стандарда

Договор, размена,
планирање облика
стручног усавршавања,
подела задужења

Сви чланови већа

Припрема ученика за такмичења

Увежбавање

Организација такмичења

Реализација такмичења
и других садржаја

Председник
стручног већа,
изабрани и
задужени
наставници, сви
чланови

ДЕЦЕМБАР

Припрема ученика за такмичења
Изношење идеја о начинима
обележавања Дана вода и Светског
дана здравља
Изношење идеја о начину
обележавања Дана планете Земље

ФЕБРУАР

Утврђивање успеха ученика и
остварености плана у првом
полугодишту

Израда планова
Анализа, дискусија,
предлог мера и
усвајање

Предлагање мера за побољшање
успеха
Анализа резултата завршног испита
и доношење мера за унапређивање
наставе
Месечно планирање

АПРИЛ

МАРТ

Постизање договора о
организовању тематског дана –Дан
планете Земље
Завршни договори о обележавању
Светског дана здравља и Светског
дана вода

Договор

Сви чланови већа

Договор о планираним наставним
садржајима за тематски дан

Договор

Сви чланови већа

Договор о начину обележавања
Светског дана птица
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Утврђивање успеха и остварености
плана у другом полугодишту

Анализа, приказ
података

Евалуација примене стандарда

Припрема ученика за
завршни и поправне
испите

ЈУН

Организовање припремне наставе

Сви чланови већа

Евалуација рада већа
Израда извештаја о
раду

Планирање рада у наредној
школској години

Израда годишњих
планова и подела
задужења, часова
Начин праћења реализације: присуство састанцима, увид у документацију
Договор око израде новог школског
програма за пети разред

Носиоци праћења: директор, руководилац већа, Наставничко веће, задужени члан
Педагошког колегијума

4.1.3.5. Стручно веће за област предмета: физичко васпитање
(председник стручног већа Момчило Гудурић)

октобар

Септембар

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Доношење плана рада
Стручног већа, планова
обавезне наставе и секција

Усвајање плана
рада, израда свих
врста планова

Чланови Стручног
већа

Доношење плана стручног
усавршавања

Договор о
реализацији
угледних часова

Припрема и организација
Јесењег кроса

Подела задужења
за крос
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Новембар

Укључивање ученика у спортске Договор о раду
секције
секција
Анализа успеха школских екипа
које су учествовале на
такмичењима (Олимпијске
спортске игре школске
омладине Србије)

Анализа успеха
школских екипа које
су оствариле
резултате на
такмичењима од
окружног до
републичког нивоа

Припрема екипа за такмичење

Увид у одржана
такмичења

фебруар

Јануар

Утврђивање успеха ученика и
остварености плана у првом
полугодишту

Чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Договор о
критеријумима
оцењивања

Евалуација примене стандарда

Процена
остварености
стандарда

Организација недеље школског
спорта и Светосавског турнираодбојка

Задужења и договор
о реализацији
турнира

април

Март

Одлазак на меморијални
турнир „Бобан Јанковић”

Анализа успеха
мушке и женске
екипе на турниру

Анализа дисциплине ученика

Излиставање
предлога за
реконструкцију

Предлози за реконструкцију
сале за физичко васпитање
Анализа пролећног кроса

Разговор о
постигнутим
резултатима

јун

Утврђивање успеха ученика и
остварености плана

Мај

Чланови Стручног
већа

Анализа успеха и
остварености плана

Предлагање ученика за доделу
школских награда и посебних
диплома

Сачињавање листе
успешних ученика

Селекција и припрема ученика
за одлазак у Грчку на
такмичење

Селекција ученика,
припремање по
дисциплинама
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Чланови Стручног
већа
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4.1.3.6. Стручно веће наставника разредне наставе (председник стручног већа Милица
Арсић)
ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

- 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
СЕПТЕМБАР усавршавања
- Израда оперативних планова рада
- Договор о реализацији угледних
часова
- Договор о обележавању Дечје
недеље у нашој школи

- Евидентирање ученика којима је
неопходна додатна подршка у раду
- Израда планова
индивидуализације и индивидуалних
образовних планова
-Договор о обележавању Дана
здраве хране 16. 10.

ОКТОБАР

- Обележавање Дечје недеље
-Дан отворених врата у касарни
„Владе Радовановић” (12. 10. 2017)
-Учешће на јесењем кросу (13. 10.
2017)
- Извештавање са састанка
Педагошког колегијума одржаног 29.
9. 2017.године
- Израда оперативних планова
- Договор о организовању изложбе
ученичких ликовних радова на тему
„Дрво годишњих доба”
- Анализа акционог плана након
спољашњег вредновања рада школе
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НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- Спроведено
изјашњавање
ученика првог
разреда за изборне
предмете и
формиране групе.
За ученике од II до
IV разреда
изјашњавање је
спроведено у јуну
2017. године
- Све остале
активности су
реализоване кроз
договор, избор
садржаја,
усаглашавање,
поделу задужења и
израду планова

- Прилагођени су
садржаји и методе
рада, урађени
планови уз договор
и анализу рада
- Дечја недеља је
обележена низом
културних,
хуманитарних и
спортских
активности
2. 10-6. 10. 2017.
Дечју недељу 2017.
године ученици ће
са својим
учитељима
посебно памтити по
Малој спортској
олимпијади под
називом
„Емилијада”
- Дан здраве хране
је традиционално
обележен у школи
кроз дружење и

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

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

Руководиоци
одељењских
већа и
чланови
стручног већа
уз помоћ и
подршку
педагога и
психолога
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заједничку ужину
ученика и учитеља
- У холу школе је
постављена
изложба радова
ученика млађих
разреда
„Дрво годишњих
доба - јесен”
- На састанку
Стручног већа
прочитан је и
анализиран
акциони план након
спољашњег
вредновања рада
школе
- Оперативни
планови се
израђују на нивоу
актива

НОВЕМБАРДЕЦЕМБАР

- Анализа успеха и остварености
плана у I тромесечју
- Евалуација примене стандарда
- Припреме 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

- Све планиране
активности су
реализоване кроз
анализу, договор,
презентације,
вежбање
- Новогодишњи
вашар је био
продајног
карактера на
добровољносимболичној бази

-Израда оперативних планова рада

ЈАНУАР

- Ревизија индивидуалних
образовних планова
Обележавање Савиндана
(постављање изложбе ученичких
радова)
- Припрема ученика за такмичење из
математике
- Учешће у организацији школског
такмичења из математике (19. 1.
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-Оперативни
планови урађени
према распореду и
договору
-Планиране
активности су
реализоване кроз
договор, анализе,
едукативни
рад,планирање,
континуирано
вежбање као и
учешће у припреми
културних и
забавних садржаја

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

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

Руководиоци
одељењских
већа и
чланови
стручног већа,
учитељи I,
II,III и IV
разреда,
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2018) за ученике III и IV разреда

и презентација

задужени
учитељи, ППС

-Ученици су
редовно
припремани за
такмичење из
математике на
часовима додатне
наставе и
слободних
активности

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

-Анализа успеха и остварености
плана у I полугодишту
Израда оперативних планова рада
-Припрема ученика за такмичења
ФЕБРУАР

-Учешће у организацији општинског
такмичења из математике
-Анализа резултата такмичења
-Договор о реализацији наставе у
природи у Врњачкој Бањи и
Сокобањи

- Израда оперативних планова

-Припрема за организацију Ускршње
изложбе

- Одржано
такмичење
„Мислиша” за
ученике II, III и IV
разреда
-Општинско
такмичење из
математике
организовано у ОШ
„Петар Лековић”
-Анализом
резултата
такмичења
установљено је да
је такмичење
протекло без
проблема. Окружно
такмичење
одржано у ОШ
„Слободан
Секулић” у Ужицу
-Настава у природи
за ученике I и III
разреда, ученике
из Прилипца и
Лопаша

МАРТ
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Руководиоци
одељењских
већа и
чланови
стручног већа,
учитељи I, II,
III и IV
разреда,
задужени
учитељи, ППС

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
реализована од 10.
3. 2018. до 17. 3.
2018. године у
Врњачкој Бањи
-Оперативни
планови се
израђују на нивоу
актива
Ученици млађих
разреда су са
својим родитељима
и учитељима током
месеца марта на
часовима ликовне
културе и
слободних
активности
израђивали украсе
за Ускрс и исти су
изложени 30. марта
на Градском тргу
Анализа успеха и остварености
плана на крају трећег
класификационог периода
-Припрема и реализација екскурзија
за I и III разред и наставе у природи
за IV разред у Сокобањи

АПРИЛ–МАЈ

Израда извештаја са екскурзија и
наставе у природи
-Присуство и излагање на
презентацијама уџбеника (БИГЗ,
НОВИ ЛОГОС, ФРЕСКА, KLETT)
-Избор уџбеника за наредну школску
годину
-Пријем предшколаца и
организовање дружења поводом
њихове посете
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- Све планиране
активности су
реализоване кроз
анализу, договор,
презентације,
вежбање
-Реализоване су
планиране
једнодневне
екскурзије као и
настава у природи
у Сокобањи (9. 4.
2018 -16. 4. 2018)
-Извештаји са
наставе у природи
урађени и предати
управи школе

Руководиоци
одељењских
већа и чланови
стручног већа,
учитељи I, II,III
и IV разреда,
задужени
учитељи, ППС
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-Припрема, тестирање и учешће
ученика на такмичењу у организацији
Градске библиотеке
„Библиобубамара” и
„Библиопчелица”

- Припрема и учешће на пролећном
кросу

-Израда оперативних планова
-Спровођење изјашњавања ученика
за похађање изборних предмета у
наредној школској години ( за II, III и
IV разред)

-Анализа успеха и владања ученика
на крају школске године
- Вредновање рада већа и израда
извештаја
-Евалуација примене стандарда
-Подела задужења за следећу
школску годину
Договор и израда годишњих планова
рада

-Договор о организацији пријема
првака за школску 2018/2019. годину

-Учитељи су
присуствовали
презентацијама
уџбеника (учитељи
Светлана Илић,
Татјана Ракић и
Милица Арсић су и
евалуатори за
поједине издавачке
куће)
-Уџбеници за
наредну школску
годину за ученике
II, III и IV разреда
се „наслеђују” тако
да немамо
могућност избора
Учитељи будућих
првака су се
определили за
уџбенике ИК групе
KLETT, НОВИ
ЛОГОС и ФРЕСКА

Руководиоци
одељењских
већа и чланови
стручног већа,
учитељи I,
II,IIIи IV
разреда,
задужени
учитељи

–Ученици четвртог
разреда су са
својим учитељима
организовали
пријем
предшколаца у
нашу школу током
једне наставне
недеље

-Ученици I и II
разреда су
учествовали на
финалном
такмичењу
„Библиобубамара”,
„Библиопчелица”
-Најуспешнији су
награђени
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Руководиоци
одељењских
већа и чланови
стручног већа,
учитељи I, II,III
и IV разреда,
задужени
учитељи, ППС

Руководилац,
изабрани и
задужени
наставници,
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-Стручно усавршавање
-Обележавање датума
-Организовање посета позоришним
представама, пројекцијама филмова,
изложбама, спортским дешавањима

пригодним
наградама као и
једнодневним
излетом у
Свилајнац

чланови већа

-Ученици млађих
разреда су
учествовали на
пролећном кросу
-Оперативни
планови се
израђују на нивоу
актива и према
распореду

Чланови
стручног већа,
изабрани
задужени
наставници,
ППС

-Све планиране
активности су
реализоване кроз
анализе, договор,
презентације,
усвајање,
планирање,
анкетирање и
евидентирање
Угледни часови,
семинари,
излагања, квиз,
прикази књига и
чланака,посете
позоришним
представама,
изложбама,
обележавање
датума, спортске
активности...
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Чланови
стручног већа,
учитељи трећег
разреда,
изабрани
задужени
наставници,
ППС
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4.1.4. Извештај о раду Педагошког колегијума

Време

Активност/теме

Предлог и избор облика
Септембар стручног усавршавања
према приоритетима

Начин реализације
Уочавање потреба увид у
Каталог, усклађивање са
расположивим средствима
Праћење реализације плана
кроз увид у документацију

Током
године

Акциони план примене
Протокола о заштити деце
од насиља

Носиоци реализације

Сви чланови колегијума

Координатор

Дискусија резултата
анкетирања ученика и
наставника о учесталости
насиља у школи и акционог
плана
Праћење реализације
акционог плана

Сви чланови колегијума

Током
године

Доношење и ревизија
индивидуалних
образовних планова

Разматрање и дискусија
докумената и размена
информација са члановима
ИОП тимова

Сви чланови колегијума
и ИОП тимова

Јануар
Јун

Евалуација индивидуалних
образовних планова

Вредновање остварености
постављених циљева и
корекција на основу тога

Септембар

Новембар
Фебруар
Април
Јул

Самовредновање рада
школе

Јун

Школски развојни план

Фебруар
Март
Април

Праћење динамике
реализације активности и
извештавање

Сви чланови колегијума
и ИОП тимова

Педагошки колегијум

Анализа рада стручних већа

Организација такмичења

Праћење динамике
реализације активности

Педагошки колегијум

Обезбеђивање услова за
реализацију такмичења

Чланови Колегијума
према задужењу
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Мај
Јун
Август

Јануар
Јун

Усклађивање школских
аката са законским
одредбама

Праћење измена и допуна у
наставном плану и програму,
дискусија и утврђивање
смерница за израду Анекса
школског програма и израду
новог обрасца за годишњи и
оперативни план рада

Вредновање рада
Колегијума и доношење
извештаја о раду

Процена остварености
планираних садржаја и
извештавање

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум

4.1.5. Извештај o раду стручних актива
4.1.5.1. Актив за развој школског програма (координатор Јелена Цицовић)

ВРЕМЕ

СЕПТЕМБАР

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Доношење плана рада
Актива

Организовање
састанка и
утврђивање
активности и
динамике

НОВЕМБАР,
ЈАНУАР, АПРИЛ,
ЈУН

Праћење реализације
школског програма

Остваривање увида у
реализацију
предложених и
усвојених активности

ЈУН

Евалуација рада Актива

Израда извештаја о
раду Тима
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НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Актив
координатор

Актив

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

ВРЕМЕ

Септембар

Израда акционог
плана на основу
извештаја
самовредновања и
извештаја о
спољашњем
самовредновању
Имплементирање
акционог плана
ШРП-на у Годишњи
план рада школе

Октобар

Јануар/Јун

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ

Дефинисање
активности у оквиру
задатака

Упознавање
наставника са
акционим планом на
седници
Наставничког већа

Достављање
Акционог плана
председницима
стручних већа

Упознавање на
седници Педагошког
колегијума и
прослеђивање
акционог плана
председницима
стручних већа
(мејлом)

Анализа
реализације
задатака и
активности из
акционог плана
школског развојног
плана

Увид у реализоване
активности, израда
полугодишњег и
годишњег извештаја
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НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Координатор и
чланови Стручног
актива за школско
развојно планирање

Координатор
Стручног актива за
школско развојно
планирање

Координатор
Стручног актива за
школско развојно
планирање

4.1.5.3. Извештај о реализацији акционог плана из Школског развојног плана (координатор
Мирјана Попадић)
Приоритет/област: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАНРАДА ШКОЛЕ
Развојни циљ: 1. Ускладити Годишњи план рада школе и Школски програм са различитим потребама
и условима рада

Реализовани
задаци

Реализоване активности

Носиоци
активности

- Усклађени програмски садржаји на
нивоу разреда

1.Усклађивање
програма наставних
предмета у оквиру
разреда

Време реализације

Септембар

-Реализовани тематско усклађени
програми наставних предмета:

Стручна већа

- у првом разреду-тема Зима, за српски
језик, математику, свет око нас, музичку
културу, ликовну културу, слободне
активности/културне активности

Председници
стручних већа

Током првог полугодишта

Тимови за
додатну подршку

Септембар

- у четвртом разреду- тема Најбоље
задужбине за српски језик, ликовну
културу, од играчке до рачунара
- Временско усклађивање програма
наставних предмета на нивоу разреда
(заступљеније у разредној настави)

2. Усклађивање
Школског програма и
Годишњег плана
рада школе ка
задовољавању
различитих потреба
ученика

- Израђени ИОП-и свих врста
( ИОП-1 за 6 ученика, ИОП-2 за 7
ученика и ИОП-3- за 2 ученика)
-Анкетирани ученици V разреда за
слободне наставне активности
(изабране активности – шах и цртање,
сликање и вајање у матичној школи,
чувари природе у ИО Роге, хор и
оркестар у ИО Прилипац, цртање,
сликање и вајање ИО С. Добриња)
- У разредној настави имплементиране
програмске активности пилот програма
Покренимо нашу децуу Годишњим
плановима рада. Активности се
реализују на часовима музичке културе,
грађанског васпитања и на часу
одељењског старешине (први моделвежбе у учионици, други модел-вежбе
уз музику)
-Предавачи Полиције реализовали
теме из програма Основи безбедности
деце за ученике IV и VI разреда на
часовима одељењског старешине ;
теме су: Полиција у служби грађана,
Насиље као негативна појава, Основи

Октобар
Одељењске
старешине

Септембар

Помоћник
директора

Учитељи

Током
првог полугодишта и другог
полугодишта

Предавачи ПУ,
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безбедности деце, Превенција и
заштита деце од дроге, Безбедно
коришћење интернета и друштвених
мрежа, Превенција и заштита деце од
трговине људима

директор,
учитељи и
одељењске
старешине

Током првог и другог
полугодишта

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

Реализовани
задаци

8

Реализовање
наставе
применом
разноврсних
наставних
метода,
облика рада,
техника
учења

Реализоване активности

-На посећеним часова уочено
коришћене адекватних наставних
метода, облика рада, у оперативним
плановима рада евидентиране
иновације за одређене наставне
јединице (квиз, истраживачка настава,
пројектни задатак-математика, хемија,
мапе ума, хронолошке таблице, ленте
времена-историја, израда планадомаћинство, презентације...)

Носиоци
активности

Време реализације

Наставници

Током првог и другог
полугодишта

Психолог и
педагог
Наставници и
ученици

-При посети часовима уочено
подстицање ученика на интеракцију у
функцији даљег учења (при раду у
групи, у пару)
- Израђивана једноставна наставна
средства и дидактички материјал у
сарадњи са ученицима

2. Вредновање
реализованог
часа/рада

- Углавном уопштено вреднован
рад/реализован час и евидентирано у
припремама (евалуација часа)
- Делимично остварено учење ученика
да процењују свој напредак на основу
постављених циљева (нпр.при
увежбавању таблице множења...)

3. Унапређивање
формативног
оцењивања и
педагошке
документације о
напредовању

- Континуирано вреднован рад ученика
на већем броју часова
- При посетама часовима у већој мери
уочено праћење напредовања ученика/
писање потребних сегмената
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Председници
стручних већа

Током школске године

Психолог и
педагог
Наставници

Наставници

Током првог и другог
полугодишта
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ученика

педагошке документације
-Периодично описно оцењивање из
изборних наставних предмета
Грађанско васпитање (у првом разреду)
и Верска настава (у појединим
дневницима)

Приоритет/област: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
Развојни циљ: 1. Континуирано доприносити већој успешности ученика

Реализовани
задаци

1. Омогућити
ученицима
напредовање у
складу са
способностима/циље
вима у плану

Реализоване активности

Носиоци
активности

- Пружена додатна подршка
ученицима-израдом свих врста ИОП-а
6 ИОП-а 1, 7 ИОП-а 2 и 2 ИОП-а 3/ за
техничко и информатичко образовање
и енглески језик, дефинисани
адекватни циљеви, исходи прилагођени
способностима ученика

Време реализације

Септембар
Октобар
Тимови за
додатну подршку

Током првог полугодишта

- Израђени педагошки профили,
планови активности, вредновани ИОП-и
- Проверавана оствареност стандарда
израдом полугодишњих тестова по
моделу завршног испита (из српског
језика и математике)

2. Побољшање
резултата ученика на
пробном и завршном
испиту

-Увежбаване области, садржаји у
којима су ученици постигли слабије
резултате на завршном испиту
(граматика, лексика, народни књижевни
језик/алгебра, функције и геометрија)
као и на основу иницијалних тестова из
српског језика и математике које је
припремио Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања за
ученике V и VII разреда

Наставници
Стручна већа

-Реализовани часови допунске,
додатне према распореду часову

Приоритет/област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Развојни циљ: 1. Унапређивати систем пружања подршке ученицима
2. Подстицати лични, социјални и професионални развој
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Крај првог и другог
полугодишта

Током школске године

Иницијални тестови
Завода...14.9. и 21.9.2017.
Током школске године
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Реализовани
задаци

1. Правовремено и
квалитетно пружање
подршке ученицима

Реализоване активности

Носиоци
активности

Време реализације

-Идентификовани ученици којима је
потребна подршка у учењу ( мере
индивидуализације, ИОП-1, ИОП-2,
ИОП-3)

Наставници

Септембар

Одељењске
старешине

Октобар

-Формирани нови тимови за додатну
подршку (за два ученика у првом
разреду, I1 ИI2)

Стручни сарадници

Тимови за
додатну подршку

-Израђени планови подршке
-Вредновани ИОП-и (ревизије ИОП-а
када је 40% неостварених
циљева/исхода, писање новог ИОП-а
при остварености 70% исхода)
-Планирана реализација конкретних
активности компензаторног програма за
подршку у учењу ученицима из
осетљивих група (часови допунске
наставе током зимског распуста и
укључивање ученика у физичке
активности организоване за ученике V
разреда)

2. Подршка деци из
осетљивих група

Са наведеним активностима из
Акционог плана ШРП-а упознати
чланови Педагошког колегијума, свим
наставницима прослеђен акциони план,
послато обавештење пред други део
зимског распуста
-Реализована додатна подршка
ученицима који имају тешкоће у учењу
у разредној настави у одељењима II-3,
III-2,3и 4,IV-3
-Остварена сарадња са установама и
појединцима (Центар за социјални радза два ученика II1 ,IV2,V3,VI1, ромским
асистентом-за ученика из I1, VIII2)
-Набавка бесплатних уџбеника за
кориснике социјалне помоћи, децу без
родитеља-у сарадњи са Општином
Пожеге

3. Подстицање
личног, социјалног и
професионалног
развоја ученика

-Идентификоване јаке и слабе стране
ученика (на седницама одељењског
већа, на састанцима тимова за
пружање додатне подршке)
-Реализована социометријска
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На крају првог и другог
полугодишта

Септембар
Наставници
Стручни
сарадници

Октобар
Децембар и јануар
Учитељи

Психолог
Педагог

Фебруар/други део зимског
распуста

Психолог
Одељењске
старешине

Јун/август

Наставници

Током првог полугодишта

Одељењске
старешине

Током првог полугодишта
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испитивања и предузете одговарајуће
мере за променом статуса појединих
ученика ( у одељењима V-4, VII-3, VIIС.Добриња, VIII-Прилипац)
-Рализовано социометријско
испитивање у свим одељењима IV
разреда
-Допуњен план рада Вршњачког тима и
реализоване активности на
обележавању Дана толеранције и у
сарадњи са Ученичким парламентом
направљен Азбучник ненасиља

Психолог
Педагог

Мај

Септембар
Координатори ВТпсихолог и педагог

Новембар
Децембар

-Професионално информисање
ученика
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

Реализовани
задаци

1. Побољшање
тимског рада на
нивоу тимова за
појачан васпитни рад

2. Сарадња на
примени израђених
програма за
новопридошле
ученике и наставнике

Реализоване активности

Носиоци
активности

Време реализације

-Рад на побољшању улоге сваког члана
тима (поједини чланови тима попунили
упитник за процену тимских улога-нпр.
моделатор, истраживач, евалуатор...)

Директор
Педагог
Психолог

Током првог полугодишта

Чланови тимова
-У одређеној мери побољшана
сарадња на нивоу тимова за појачан
васпитни рад и других тимова –
координирање, израда планова,
праћење реализације, израда
извештаја
- Реализоване активности поступака
прилагођавања првака и петака на
живот и рад у школи ( подељени
подсетници о прилагођавању,
реализовани разговори са појединим
ученицима, родитељима, евидентиране
активности,посећени часови у првом
разреду, реализовано предавање за
ученике петог разреда о
прилагођавању на предметну наставу и
методама учења)
- Реализоване активности поступака
прилагођавања за нове наставнике/
наставницом математике-упознавање
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Током школске године

Учитељи I разреда

Септембар

Одељењске
старешине Vразреда

Октобар

Стручни сарадници
Директор
Стручни сарадници
Председници
стручних већа

Новембар
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са документацијом, начинима
планирања, посећена три часа
математике, два у V2 и један у VIII2 и
наставницом српског језика на замени у
ИО Средња Добриња-упознавање са
свим врстама планирања и
припремања наставе)
-Даље побољшање подршке кроз
развијање интерног система
похваљивања наставника (појединачно
похваљени и награђени наставници
чији су ученици остварили пласман на
републичким такмичењима)
-Промовисани резултати рада ученика
и наставника на сајту школе, локалним
медијима, школском часопису Сничак
- Ученици са сметњама у развоју
укључени у ваннасатавнеактивности
(учешће у одељењским приредбама,
активностима при излагању ученичких
радова на изложбама, нпр. за
Новогодишњи вашар...)
3. Подржавање и
промовисање
резултата ученика и
наставника

-Подршка реализацији ваннаставних
активности (Дан језика, Спортска
олимпијада-за ученике разредне
наставе, Занимљива физика, Дан
проналазача, посети Мобилног
планетаријума, Прело у Рогама
Новогодишњи вашар,Ускршњи
вашар/изложбе)
-Реализација активности усмерених на
заштиту човекове околине и одрживи
развој, здравих животних стилова и
веће укључивање ученика у наведене
активности (тематска изложба Играчке
од рециклираног материјала, тематски
дани-Дан вода/март, Дан планете
земље/април, изложбе/панои у холу
школе, активности на нивоу града
поводом заштите животне средине)

4. Функционисање
унутрашње мреже за
решавање проблема
насиља

-Израђена база случајева насиља,
евидентирани облици насиља на
другом и трећем нивоу
-Реализација разноврсних
превентивних активности (Дан
толеранције, истраживање о
испитивању ставова ученика и

Током првог полугодишта
Током другог полугодишта
Директор

Тим за промоцију
рада школе и
екстерни
маркетинг
Тимови за
додатну подршку

Током првог и другог
полугодишта

Наставници
Стручна већа

Драгана
Прокопијевић
Кандић
Наставници
биологије
Наставници из ИО
у Рогама

Тим за заштиту
ученика од
насиља

Одељењске
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Мај

Новембар
Март/април
Јун

Септембар
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наставника о присутности насиља у
школи, презентовани резултати и
акциони план на седницама Ученичког
парламента и Наставничког већа,
родитељским састанцима; у појединим
одељењима на часовима одељењског
старешине реализоване радионице из
програма Учионица добре воље нпр. у
III1 , VII3, приказан филм са семинара у
VI3, VII4) и интервентних активности у
складу са Протоколом о заштити
ученика од насиља- нпр.састанак Тима
за заштиту ученика од насиља 3.10.,
поводом трећег нивоа насиља-туча у
VII разреду,направљен план појачаног
васпитног рада и план подршке
ученику, састанци Тима у вези свих
случајева III нивоа насиља,
предузимање превентивних и
интервентних мера )

старешине
Стручни
сарадници
Тим за заштиту
ученика

Током школске године

Од новембра

Током школске године

-Реализоване активности из програма
Основи безбедностидеце у првом
разреду
-Примена наученог са семинара Да нам
школа буде сигурна-презентовање
садржаја семинара на седници
Наставничког већа
-Примена наученог са семинара Улога
наставника у превазилажењу насилног
понашања и конфликтних ситуација (у
раду са ученицима, сарадњи са
родитељима)

Септембар

Предавачи из
полицијске управе

Педагог

Наставници

5. Укључивање
родитеља у рад
Школе

-Даље подстицање родитеља на већу
укљученост у живот и рад школе
иницирањем конкретних предлога на
Савету родитеља
-Позив родитељима за посете
часовима последњег петка у месецу (на
родитељским састанцима, путем
Информатора за родитеље,
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Одељењске
старешине
Чланови Савета
родитеља
Наставници
Координатори

17.1.2018.

Током другог полугодишта

Током школске године
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индивидуално – по потреби)

тимова

-Укључивање родитеља у наставне и
ваннаставне активности (тематски
дани, обележавање значајних датума,
Прело у Рогама, Новогодишњи
вашар/израда украса, Новогодишњи
концерт у Рогама, прослава
Савиндана,Мини
олимпијада,одељењске приредбе у I-3,
II-2, IV-2, позиви за доделе диплома
ученицима)

Одељењске
старешине,
предметни
наставници

- Учешће родитеља у раду тимова чији
су чланови
-Интезивирана сарадња наставника и
родитеља чија деца не похађају или
нередовно похађају часове допунске
наставе (информисање, обавештења)

Одељењске
старешине
Предметни
наставници

Приоритет/област: РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ
Развојни циљ: 1. Унапредити организацију рада школе

Реализовани
задаци
8

Усклађивање
планирања и
програмира
ња у школи и
ефикасно
организовањ
е рада школе

Реализоване активности

Носиоци
активности

Време реализације

-Тимови у непромењеном саставу

Директор

Септембар

радили током школске године (осим
тимова за самовредновање) уз
подстицање појединаца на ефикасније
ангажовање у раду тима

Координатори
тимова

Током школске године
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2. Сарадња са
локалном
заједницом и
промовисање
резултата школе

-Остварена сарадња са већином
установа у граду, размењиване
релевантне информације/путем
дописа/извештаја (Центар за социјални
рад, Црвени крст, Здравствени центар)
остварене посете, учествовано у
пројектима Полицијске управе, Градске
библиотеке (Библиопчелица и
Библиобубамара)

Током школске године
Директор
Помоћник
директора
Психолог
Педагог
Наставници

Значајне активности у школи,
најуспешнији ученици/такмичари и
њихови наставници представљани на
локалним медијима
4.

Промовисање
резултата рада
школе

Директор
Тим за промоцију
рада школе и
екстерни
маркетинг

Током школске године

Приоритет/област: РЕСУРСИ

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

1. Обезбеђивање
потребних људских
ресурса

2. Стручно
усавршавање
наставника

Реализоване активности

Носиоци
активности

Време реализације

-Запошљавано наставно особље са
прописаним квалификацијама

Директор
Школски одбор

Током првог полугодишта

-Наставник физичког васпитања,
стажиста радио до новембра

Секретар

-Планирано и реализовано интерно и
екстерно стручно усавршавање
усмерено на побољшање сопствених
компетенција и у складу са
приоритетном области стручног
усавршавања уз прецизнију временску
динамику интерног стручног
усавршавања као и праћење
остваривања прописаног броја
сати/бодова у складу са Правилником

Наставници

-Израђен конкретан план угледних
часова, али се од плана одступило јер
је реализовано 7 угледних часова и 2
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Септембар
Током школске године

Помоћник
директора у
сарадњи са
наставницима
Стручна већа и
Тим за стручно
усавршавање

Септембар
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угледне активности
-Самовредновање сопствене праксе
коришћено као основа за
унапређивање професионалног
деловања (делимично реализовано)

Директор
Наставници

Током школске године

Помоћници
директора

-Делимично ажурирана база стручног
усавршавања
-Школа претплаћена на стручне
часописе Просветни преглед,
Настава и васпитање

Директор
Помоћник
директора

-Набављена наставна средства за
редовну/изборну наставу/остале
облике образовно-васпитног рада:
-10 рачунара
-1 штампач
-1 презентер
-основна наставна средства за наставу
техничког и информатичког образовања

3. Побољшање
материјалнотехничких услова

-лењир, троуглови...модел правоуганог
координатног система за наставу
математике
-зидне карте и глобус
- адекватна опрема, магнетна табла за
децу са тешкоћама у учењу, ометену у
развоју
-лопте за салу за физичко васпитање
-Завршени радови на згради матичне
школе
- Адаптирана учионица у дворишту
планирана за ваннаставне активности и
сарадњу са родититељима није
наменски коришћена ове школске
године
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Током школске године

4.1.6. Извештаји о раду школских тимова
4.1.6.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (координатор
Александар Весовић, 1. полугодиште; Мирјана Василијевић, 2. полугодиште)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

Септембар

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Доношење плана
рада Тима
Едукација ученика
I разреда
Безбедно
понашање на
улицама

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Презентовање и
усвајање плана рада
Тима
Разговор и практична
упутства, извођење
ученика првог разреда
на улице

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Координатор - директор
Психолог и педагог
чланови
Тима

Припадници Полиције и
волонтери Црвеног
крста
Учитељи I разреда

Септембар

Дефинисање
одељењских
правила понашања

Израда/допуна паноа са
правилима и
постављање на видно
место у учионици

Ученици и одељењске
старешине

2. октобар

Укључивање Тима
у решавање
насилне ситуације
(трећи ниво
физичког насиља,
ученик из VII1 и
ученик из VII4)

Описивање догађаја

Директор

Процена превентивних
мера

Одељењске старешине
Чланови Тима

Доношење
интервентних мера
Информисање
спољашње мреже

Од 2. до 6.
октобра

Током школске
године

Обележавање
Дечије недеље

Промоција хуманих
вредности

Подршка у реализацији
хуманитарних

Одељењске старешине
од I до IV разреда

акција (Друг другу),
спортских (Мини ђачка
олимпијада) и културнодруштвених активности

Психолог и педагог

Реализација радионица
у IV3

Волонтери Црвеног
крста

Постицање ученика на
учешће у акцијама које
је организовао Црвени

Психолог и педагог и
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крст и Ученички
парламент

наставници задужени
за рад у Црвеном крсту

16. новембар

Обележавање
Дана толеранције

Постављање тематског
паноа у холу школе,
подела листића са
порукама о толеранцији,
реализација адекватних
садржаја на часовима
одељењског старешине

Педагог и психолог и
чланови Ученичког
парламента и
Вршњачког тима

30. октобар

Анализа постојећег
стања на основу
резултата
анкетирања о
насиљу

Презентовање
резултата истраживања
и акционог плана

Психолог и педагог

Доношење
акционог плана за
превенцију и
смањење насиља
у школи

20. новембар

Постављање тематског
паноа у холу школе,
Обележавање
реализација адекватних
Дана дечијих права
садржаја на часовима
одељењског старешине
Излагање учитељице и
процена насилне
ситуације у I4

29. јануар

Разматрање
насилне ситуације
у I4 разреду

31. јануар

Упознавање Тима
са случајем
физичког и
електронског
облика насиља у
VII4

Излагање одељењског
старешине и стручних
сарадника

13. март

Презентовање
насилне ситуације,
дискусија и

Упознавање чланова
Тима са насилном
ситуацијом

Доношење закључака

Предлог мера
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Тим за заштиту ученика
од насиља, Ученички
парламент, одељењске
старешине

Учитељица I4
Психолог
Педагог

Директор
Психолог
Педагог
Одељењски старешина
Чланови Тима
Директор
Психолог и педагог
Чланови Тима
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30. март

20.4.2018.

Током школске
године

предлог мера
(вербални и
физички сукоб
групе ученика из
Техничке школе и
VIII1 и 3)

Предузимање
интервентних мера

Презентовање
ситуације на часу
техничког и
информатичког
образовања у VI4

Опис догађаја

Представа Зато
што те се
плашим / програм
превенције
вршњачког насиља
Анонимно
пријављивање
насилних ситуација

Дискусија
Доношење закључака и
предлози
Организован одлазак
ученика од V до VIII
разреда на представу и
присуство
предавању социолога
Ратка Божовића
Пружање могућности за
анонимно
пријављивање случајева
насиља путем Кутије
поверења; прегледање
и интервенција
последњег петка у
месецу

Одељењски старешина
Чланови Тима

Одељењске старешине
Чланови Тима за
заштиту ученика од
насиља

Координатор Тима,
психолог и педагог
Чланови Вршњачког
тима

Сарадња са члановима
Вршњачког тима
Током школске
године

Израда презентација,
паноа
Подстицање
ученика за израду
презентација,
паноа, зидних
новина о
ненасилном
решавању сукоба,
иницирање најпоступака

Укључивање ученика из
појачаног васпитног
рада у припреми и
реализацији наведеног
Избор нај-поступка,
најбољих другова у
појединим одељењима
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Одељењске старешине
Психолог и педагог
Ученици

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
Током школске
године

Током школске
године

Ажурирање базе
случајева насиља

Евидентирање II и III
нивоа насиља

Психолог и педагог

Сарадња са
Ученичким
парламентом и
Вршњачким тимом

Израда паноа на тему
Дана толеранције,
посредовање у
решавању конфликтних
ситуација, активности у
вези са Кутијом
поверења

Психолог и педагог

Обавештавање
сарадника ван школе о
III нивоу насиља
Размена информација,
дописи/извештаји о
понашању ученика

Током школске
године

Сарадња са
Полицијском
управом, Центром
за социјални рад

Предавања сарадника
из Полиције за ученике
IV и VI разреда на теме:
Насиље као негативна
појава

Директор
Психолог
Педагог
Сарадници ван школе

Безбедно коришћење
интернета и
друштвених мрежа
Превенција и заштита
деце од трговине
људима
На крају првог и
другог
полугодишта

Вредновање,
анализа, вођење
документације

Извештавање о раду
Тима, вођење записника
Тима
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Педагог и психолог

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

4.1.6.2. Тимови за самовредновање
Тим за самовредновање области квалитета НАСТАВА И УЧЕЊЕ (координатор Мирјана
Попадић)

АКТИВНОСТ
Конституисање Тима и избор
координатора

Доношење плана радаТима
Договор о задужењима и
активностима Тима

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ

Изабрани чланови Тима на
седници Наставничког већа

Септембар/октобар

Израђен и усвојен плана рада
Тима

октобар

Подела задужења на нивоу
октобар
Тима (увид у одређене планове,
акциони план за ову област
квалитета написан након
спољашњег вредновања рада
школе у мају 2017, нацрт
инструмената за испитивање
наставника и ученика, увид у
план посете часова)
Израда инструмената-упитника
за наставнике и ученике
(дефинисање тврдњи које
одговарају показатељима у
оквиру вредновања стандарда
и скале вредновања)

децембар

Испитивање наставника и
ученика о присутности
појединих показатеља у оквиру
стандарда

Анкетирано 58 наставника и 114 Март/април
ученика

Израда извештаја

Израда писаног документа
према важећем
обрасцу/процена остварености
свих седам стандарда (на
основу увида у планове,
потребну документацију,
припреме за час, протоколе о
посећеним часовима, резултате
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Март/април
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анкетирања наставника и
ученика) и припрема
презентације за Наставничко
веће
Израда акционог плана на
основу утврђеног стања

Утврђивање мера и активности
за унапређивање ове области
квалитета, дефинисање
циљева, одређивање носиоца,
начина праћења

Март/април

Презентација извештаја о
самовредновању и акционог
плана на седници Наставничког
већа

Презентовање резултата
самовредновања и акционог
плана за унапређивањеобласти
квалитета Настава и учење

Праћење реализације акционог
плана

Остваривање увида у
реализацију активности

од априла до јуна

Извештавање

Израда извештаја о раду Тима

јун

На седници
Наставничког већа 17.
априла 2018.

ОКВИР ВРЕДНОВАЊА
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА НАСТАВА И УЧЕЊЕ
СТАНДАРДИ
2.1. Наставник
примењује
одговарајућа
дидактичкометодичка решења
на часу

ПОКАЗАТЕЉИ
2.1.1. Наставник јасно истиче
циљеве часа
2.1.2. Наставник даје упутства и
објашњења која су јасна
ученицима
2.1.3. Наставник истиче кључне
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ОСТВАРЕНОСТ/ПРИСУТНОСТ
У потпуности остварен
стандард, присутни сви
индикатори.
Наставници истичу циљеве
часа, дају јасна упутства,
објашњења, истичу кључне
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појмове које ученици треба да
науче
2.1.4. Наставник користи
наставне методе које су
ефикасне у односу на циљ
учења

појмове. Поступно постављају
питања, захтеве, на почетна
питања највећи број ученика
тачно одговара.

2.1.5. Наставник поступно
поставља све сложенија
питања/задатке/захтеве
2.2. Наставник учи
ученике различитим
техникама учења на
часу

2.2.1. Наставник учи ученике
како да користе различите
начине/приступе за решавање
задатака/проблема
2.2.2. Наставник учи ученике
како да ново градиво повежу са
претходно наученим
2.2.3. Наставник учи ученике
како да повежу наставне
садржаје са примерима из
свакодневног живота
2.2.4. Наставник учи ученике
како да у процесу учења
повезују садржаје из различитих
области

Остварен стандард.

Наставници показују ученицима
како да решавају задатке на
различите начине, подстичу
ученике да користе претходна
знања и повежу градиво са
претходно наученим.
Одређен број наставника учи
ученике да постављају циљеве
у учењу, нпр.питајући их шта ће
прво да реше у задатку, шта
прво треба да прочитају,
науче...

2.2.5. Наставник учи ученике да
постављају себи циљеве у
учењу
(делимично остварен +, -)
2.3. Наставник
прилагођава рад на
часу образовноваспитним
потребама ученика

2.3.1. Наставник прилагођава
захтеве могућностима ученика
(делимично остварен према
мишљењу ученика +, -)
2.3.2. Наставник прилагођава
темпо рада различитим
потребама ученика
2.3.3. Наставник прилагођава
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Остварен стандард.
Наставници у већини случајева
прилагођавају захтеве и темпо
рада могућностима ученицима.
Припремају задатке на сва три
нивоа, индивидуализују
наставу, за ученике који раде
по ИОП-у припремају посебне
задатке, наставне листове,
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наставни материјал
индивидуалним
карактеристикама ученика

ученици користе помоћни
материјал за учење, дидактички
материјал...

2.3.4. Наставник посвећује
време ученицима у складу са
њиховим образовним и
васпитним потребама
2.3.5. Наставник примењује
специфичне
задатке/активности/материјале
на основу ИОП-а за ученике
којима је потребна додатна
подршка у образовању
2.4. Ученици стичу
знања на часу

2.4.1. Ученици су
заинтересовани за рад на часу
2.4.2. Ученици активно учествују
у раду на часу
2.4.3. Активности/радови
ученика показују да су разумели
предмет учења на часу
2.4.4. Ученици користе доступне
изворе знања

У потпуности остварен
стандард.
Ученици су заинтересовани и
активни на часу. Радови и
активности ученика показују да
су разумели предмет учења на
часу. Ученици користе доступне
изворе знања-уџбеник, радну
свеску, зидне новине/паное,
енцклопедије, речнике.

2.4.5. Ученици користе повратну
информацијуда реше
задатак/унапреде учење
2.4.6. Ученици процењују
тачност одговора/решења
2.4.7. Ученици умеју да
образложе како су дошли до
решења
2.5. Наставник
ефикасно управља
процесом учења на
часу

2.5.1. Наставник ефикасно
структуира и повезује делове
часова
2.5.2. Наставник ефикасно
користи време на часу
2.5.3. Наставник на
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Наставници ефикасно повезују
делове часа, у већини
случајева остварују све
планиране активности, користе
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конструктиван начин
успоставља и одржава
дисциплину у складу са
договореним правилима

адекватна наставна средства,
повремено усмеравају
интеракцију ученика у функцији
учења.

2.5.4. Наставник функционално
користи постојећа наставна
средства
2.5.5. Наставник усмерава
интеракцију међу ученицима
тако да је она у функцији учења
(користи питања, идеје,
коментаре ученика за рад на
часу) (делимично остварен +,-)
2.5.6. Наставник проверава да
ли су постигнути циљеви часа
2.6. Наставник
користи поступке
вредновања који су у
функцији даљег
учења

2.6.1. Наставник оцењује у
складу са Правилником о
оцењивању ученика
2.6.2. Наставик прилагођава
захтеве могућностима ученика
2.6.3. Наставник похваљује
напредак ученика
2.6.4. Наставник даје потпуну и
разумљиву повратну
информацију ученицима о
њиховом раду
2.6.5. Наставник учи ученике
како да процењују свој напредак
(делимично остварен +,-)

2.7. Наставник ствара 2.7.1. Наставник показује
подстицајну
поштовање према ученицима
атмосферу за рад на
часу
2.7.2. Наставник испољава
емпатију према ученицима
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Остварен стандард.
Наставници оцењују у складу са
Правилником о оцењивању.
Прилагођавају захтеве
могућностима ученика,
похваљују напредак ученика,
углавном дају потпуне повратне
информације ученицима о томе
шта треба да коригују при
учењу...делимично су
заступљени часови где се
уочава да ученици процењују
свој напредак.

У потпуности остварен
стандард.
При посећеним часовима
уочано да се наставници
адекватно обраћају ученицима,
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2.7.3. Наставник адекватно
реагује намеђусобно
неуважавање међу ученицима

омогућавају им да питају,
коментаришу у вези са
садржајима учења.

2.7.4. Наставник користи
различите поступке за
мотивисање ученика

2.7.5. Наставник даје ученицима
могућност да постављају
питања, дискутују и
коментаришу у вези са
предметом учења на часу

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА
ТЕХНИКЕ

ИНСТРУМЕНТИ

Анализа документације (Извештај о стручној
помоћи школи од 16.јуна 2017./Спољашње
вредновање рада школе, Акциони план израђен
након спољашњег вредновања, Правилник о
стандардима квалитета рада установе, Акциони
план из Школског развојног плана, Педагошка
документација о напредовању ученика)

Упитници
Протоколи о посматраном часу

Анкетирање 58 наставника и 114 ученика од III
до VIII разреда
Посматрање часова редовне и изборне
наставе и осталих облика образовно-васпитног
рада
Интервјуисање
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Разговори (индивидуални, слободни)
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РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА
Учесници обухваћени истраживањем прецизни подаци, тј. тачан број и
критеријум при избору (ученици,
наставници,...)

58 наставника и 114 ученика од III до VIII
разреда (53 ученика млађих разреда и 61
ученик старијих разреда), случајан узорак

У ком временском периоду је рађено
самовредновање

Од октобра 2017. до априла 2018.

1. Формирање школског тима за
самовредновање – на седници
Наставничког већа 15. септембар 2017.
године
2. Избор области квалитета - на седници
Наставничког већа 15. септембра 2017.
године
3. Израда плана за самовредновање
(активности, динамика и задужења) –
новембар-децембар 2017. године
4. Увид у документацију и анализа података
– новембар-април
5. Писање извештаја – април 2018.
Фазе самовредновања

6. Израда акционог плана – април 2018.
7. Презентација и усвајање акционог плана
на седници Наставничког већа – април
2018.

Коришћена искуства из ранијих
едукативних семинара и пројеката

Самовредновање у функцији развоја школа
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Јаке стране школе које је идентификовао
процес самовредновања





Примењивање одговарајућих
дидактичко-методичких решења на
часовима
Стицање знања ученика на
часовима
Ефикасно управљање наставника
процесом учења на часу
Подстицајна атмосфера на часовима

1. Учити ученике да постављају себи
циљеве у учењу
Време: током школске године
Носиоци активности: учитељи,
наставници
Начин праћења: посете часовима
Носиоци праћења: директор,
помоћници, стручни сарадници
2. Прилагођавати захтеве
могућностима ученика
(диференцирани задаци, задаци на
три нивоа, мере индивидуализације)
Носиоци активности: учитељи,
наставници
Начин праћења: посете часова,
припреме наставника, наставни
листови, ученички радови

Акциони план за побољшање уочених
слабости

Носиоци праћења: директор, пом.
директора, стручни сарадници,
наставници из стручног
већа/хоризонтално учење
3. Усмеравати интеракцију међу
ученицима у функцији учења
Време: током школске године
Носиоци активности: наставници
Начин праћења: посете часовима,
припреме наставника
Носиоци праћења: наставници,
директор, пом. директора, стручни
сарадници
4. Оцењивати у потпуности у складу са
Правилником о оцењивању/давати
потпуну и разумљиву повратну
информацију ученицима о њиховом
раду
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Време: током школске године
Носиоци активности: наставници
Начин праћења: посете часовима,
педагошка документација о праћењу
напредовања ученика
Носиоци праћења: директор,
помоћници, стручни сарадници,
одељењске старешине
5. Учити ученике како да процењују
свој напредак
Време: током школске године
Носиоци активности: наставници,
стручни сарадници
Начин праћења: посете часовима,
скале праћења напредовања
Носиоци праћења: наставници,
стручни сарадници
6. Омогућити ученицима да процене
час (помоћу техника евалуације)
Време: током школске године
Носиоци активности: наставници
Начин праћења: посете часовима,
резултати вредновања часа/скале
праћења
Носиоци праћења: наставници,
директор, стручни сарадници

Просечна средња оцена самовредновања области квалитета Настава и учење према
мишљењу:

- наставника је 3,72
- ученика 3,31
- стручних сарадника 3,5-4
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Тим за самовредновање области квалитета ЕТОС (координатор Ивана Нешовић)
ОКВИР ВРЕДНОВАЊА
ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТА

СТАНДАРДИ

ПОКАЗАТЕЉИ

5.1. Регулисани су
међуљудски односи у
школи.

5.1.1. У школи постоји доследно
поштовање норми којима је регулисано
понашање и одговорност свих.
5.1.2. У личним обраћањима свих у школи
видљиво је међусобно уважавање.
5.1.3. За дискриминаторско понашање у
школи предвиђене су мере и санкције.
5.1.4. За новопридошле ученике и
наставнике примењују се разрађени
поступци прилагођавања на нову школску
средину.
5.2.1. Резултати ученика и наставника
јавно се истичу и промовишу.
5.2.2. Ученици и наставници међусобно
изражавају висока очекивања у погледу
резултата рада.

5.2. Резултати ученика и
наставника се подржавају
и промовишу.

5.2.3. У школи се примењује интерни
систем награђивања ученика и наставника
за постигнуте резултате.

ЕТОС

5.2.4. У школи се организују различите
школске активности за ученике у којима
свако може имати прилику да постигне
резултат/успех.
5.2.5. Резултати ученика са сметњама у
развоју се посебно промовишу.
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен
негативан став према насиљу.
5.3.2. У школи функционише мрежа за
решавање проблема насиља.
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5.3.3. У школи се организују превентивне
активности које доприносе безбедности у
школској заједници.
5.3. Школа је безбедна
средина за све.

5.3.4. У школи се прате и анализирају сви
случајеви насилног понашања.
5.3.5. Када се у школи догоди насиље,
примењују се мере интервенције у
случајевима насиља у складу са
Протоколом о заштити деце/ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама.
5.4.1. Улазни простор школе уређен је
тако да показује добродошлицу.

5.4. Школски амбијент је
пријатан за све.

5.4.2. Школски простор је прилагођен
потребама деце са сметњама у развоју.
5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања
права на приватност, користи посебан
простор за индивидуалне
разговоренаставника са ученицима и
родитељима.
5.4.4. У уређењу школског простора
преовладавају ученички радови.

5.5.1. У школи је организована сарадња
руководећих, стручних и саветодавних
тела.
5.5. У школи је развијена
сарадња на свим
нивоима.

5.5.2. Ученички парламент у школи добија
подршку за свој рад.
5.5.3. Наставно особље благовремено
разматра и прихвата иницијативе ученика.
5.5.4. Школа развија и негује различите
облике активног учешћа родитеља у
животу школе.
5.5.5. Ученици и наставници организују
заједничке активности чији је циљ јачање
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осећања припадности школи.
5.5.6. Школа сарађује са актерима у
заједници.
5.5.7. У школи функционише систем
редовног информисања родитеља о
активностима и делатностима школе.

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА

ТЕХНИКЕ

ИНСТРУМЕНТИ
Упитници на наставнике

АНКЕТИРАЊЕ

Упитник за ученике
Индивидуални и групни разговори

ИНТЕРВУИСАЊЕ
АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Увид у документацију
Чек листе

АНАЛИЗА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ПОЈЕДИНИХ СТАНДАРДА
СТАНДАРД

5.1. Регулисани су
међуљудски односи у
школи.

ПОКАЗАТЕЉ

ОСТВАРЕНОСТ

5.1.1. У школи постоји доследно
поштовање норми којима је
регулисано понашање и
одговорност свих.

Присутно у већој мери

5.1.2. У личним обраћањима свих
у школи видљиво је међусобно
уважавање.

Присутно у мањој мери

5.1.3. За дискриминаторско
понашање у школи предвиђене су
мере и санкције.

Присутно у мањој мери

5.1.4. За новопридошле ученике и

Присутно у мањој мери
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наставнике примењују се
разрађени поступци
прилагођавања на нову школску
средину.

5.2. Резултати
ученика и наставника
се подржавају и
промовишу

5.3. Школа је
безбедна средина за
све.

5.2.1. Резултати ученика и
наставника јавно се истичу и
промовишу.

Присутно у потпуности

5.2.2. Ученици и наставници
међусобно изражавају висока
очекивања у погледу резултата
рада.

Присутно у потпуности

5.2.3. У школи се примењује
интерни систем награђивања
ученика и наставника за
постигнуте резултате.

Присутно у мањој мери

5.2.4. У школи се организују
различите школске активности за
ученике у којима свако може
имати прилику да постигне
резултат/успех.

Присутно у потпуности

5.2.5. Резултати ученика са
сметњама у развоју се посебно
промовишу.

Присустно у већој мери

5.3.1. У школи је видљиво и јасно
изражен негативан став према
насиљу.

Присутно у потпуности

5.3.2. У школи функционише
мрежа за решавање проблема
насиља.

Присутно у потпуности

5.3.3. У школи се организују
превентивне активности које
доприносе безбедности у школској
заједници.

Присутно у потпуности

5.3.4. У школи се прате и
анализирају сви случајеви
насилног понашања.

Присутно у потпуности
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5.3.5. Када се у школи догоди
насиље, примењују се мере
интервенције у случајевима
насиља у складу са Протоколом о
заштити деце/ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама.

Присутно у потпуности

5.4.1. Улазни простор школе
уређен је тако да показује
добродошлицу.

Присутно у потпуности

5.4.2. Школски простор је
прилагођен потребама деце са
сметњама у развоју.

Присутно у великој мери

5.4. Школски амбијент 5.4.3. У школи се, ради
обезбеђивања права на
је пријатан за све.
приватност, користи посебан
простор за индивидуалне
разговоренаставника са
ученицима и родитељима.

5.5. У школи је
развијена
сарадња на свим
нивоима.

Присутно у великој мери

5.4.4. У уређењу школског
простора преовладавају ученички
радови.

Присутно у потпуности

5.5.1. У школи је организована
сарадња руководећих, стручних и
саветодавних тела.

Присутно у потпуности

5.5.2. Ученички парламент у
школи добија подршку за свој рад.

Присутно у потпуности

5.5.3. Наставно особље
благовремено разматра и
прихвата иницијативе ученика.

Присутно у потпуности

5.5.4. Школа развија и негује
различите облике активног учешћа Присутно у великој мери
родитеља у животу школе.
5.5.5. Ученици и наставници
организују заједничке активности
чији је циљ јачање осећања
припадности школи.
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5.5.6. Школа сарађује са актерима
у заједници.

Присутно у потпуности

5.5.7. У школи функционише
систем редовног информисања
родитеља о активностима и
делатностима школе.

Присутно у потпуности

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА

Учесници обухваћени истраживањем

У ком временском периоду је рађено
самовредновање

Анкетирањем су обухваћени наставници
разредне и предметне наставе,чланови
ученичког парламента, родитељи ученика,
педагог и психолог, сектерар и директор
школе.
Самовредновање је реализовано у периоду
од новембра 2017. године до прве половине
фебруара 2018. године а током друге
половине фебруара 2018. године сачињен
је извештај и акциони план.
Новембар 2017. – избор области и Тима на
редовној седници Наставничког већа
Новембар 2017. – планирање
самовредновања, подела задужења и
утврђивање динамике

Опишите фазе самовредновања

Децембар 2017. – реализација анкетирања
за наставнике, ученике и родитеље,
анализа документације
Јануар 2017. – обрада резултата
анкетирања, вођење разговора и размена
релевантнихинформација
Фебруар 2018. – анализа документације,
израда извештаја о самовредновању и
акционог плана
28. фебруар 2018. – презентација и
усвајање на седници Наставничког већа
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Да ли су чланови тима користили
искуства из ранијих едукативних
семинара и пројеката; ако јесу наведите
имена тих семинара и пројеката!?

Које је јаке стране школе идентификовао
процес самовредновања?
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Резултати ученика и наставника
јавно се истичу и промовишу
Ученици и наставници међусобно
изражавају висока очекивања у
погледу резултата рада.
У школи се организују различите
школске активности за ученике у
којима свако може имати прилику да
постигне резултат/успех.
У школи је видљиво и јасно изражен
негативан став према насиљу.
У школи функционише мрежа за
решавање проблема насиља.
У школи се организују превентивне
активности које доприносе
безбедности у школској заједници.
У школи се прате и анализирају сви
случајеви насилног понашања.
Када се у школи догоди насиље,
примењују се мере интервенције у
случајевима насиља у складу са
Протоколом о заштити деце/ученика
од насиља, злостављања и
занемаривања у образовноваспитним установама.
Улазни простор школе уређен је тако
да показује добродошлицу.
У уређењу школског простора
преовладавају ученички радови.
У школи је организована сарадња
руководећих, стручних и
саветодавних тела.
Ученички парламент у школи добија
подршку за свој рад.
Наставно особље благовремено
разматра и прихвата иницијативе
ученика.
Ученици и наставници организују
заједничке активности чији је циљ
јачање осећања припадности школи.
Школа сарађује са актерима у
заједници.
У школи функционише систем
редовног информисања родитеља о
активностима и делатностима
школе.

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.



Које области треба побољшати?




Ваш акциони план за побољшање
уочених слабости и време реализације
(максимално – једна, текућа школска
година)
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За дискриминаторско понашање у
школи предвиђене су мере и
санкције.
За новопридошле ученике и
наставнике примењују се разрађени
поступци прилагођавања на нову
школску средину.
У школи се примењује интерни
систем награђивања ученика и
наставника за постигнуте резултате.
Организовати што више дружења
запослених у школи. Време: до
почетка школске 2018/2019. године
Носиоци: руководиоци стручних већа
Начин праћења: увид у извештаје и
документацију
Носиоци праћења: директор,
помоћници и стручни сарадници
Организовати курсеве страних
језика за запослене.
Време: током школске године
Носиоци активности: Актив страних
језика
Начин праћења: увид у
документацију
Носиоци праћења: директор,
помоћници и стручни сарадници
Организовати неки вид рекреације
за запослене.
Време: током школске године
Носиоци: наставници физичког
васпитања
Начин праћења: посета часовима,
увид у документацију
Носиоци праћења: директор,
помоћници и стручни сарадници
Организовати неки вид друштвено
корисног рада.
Време: током школске године
Носиоци: наставници
Начин праћења: посета часовима,
увид у документацију
Носиоци праћења: директор,
помоћници и стручни сарадници
Организовати у школи семинар на
тему комуникација.
Време: током школске године
Носиоци активности: психолошкопедагошка служба
Начин праћења: посета часовима,
увид у документацију

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

Да ли су резултати самовредновања
коришћени при изради годишњег плана и
обухваћени њиме?

Носиоци праћења: директор,
помоћници и стручни сарадници
 Организовати што више излета за
запослене.
Време: у току школске године
Носиоци активности: наставници
Начин праћења: посета часовима,
увид у документацију
Носиоци праћења: директор,
помоћници и стручни сарадници
 За постигнуте резултате ученика и
наставника увести птавилник о
награђивању који би могао
садржати награду у виду поклона,
дипломе, новчаног поклона, а за
најуспешније награду у виду
излета
Време: током школске године
Носиоци: управа школе
Начин праћења: увид у документ
Носиоци праћења: директор и
помоћници
 Укључити све наставнике у процес
прилагођавања новопридошлих
наставника и евентуално
новопридошлимколегама
доделити неку врсту ментора.
Време: током школске године
Носиоци: психолошко-педагошка
служба, сви наставници
Начин праћења: увид у документ
Носиоци праћења: директор и
помоћници
Резултати самовредновања коришћени су
при изради Годишњег плана рада школе,
Школског развојног плана а акциони план
имплементиран је у Годишњи план рада
школе

Која је следећа кључна област коју
планирате за школску 2018/2019. годину?
Ко је задужен за праћење и
самовредноване области и реализацију
акционог плана?

Координатор Тима Милица Тошић Рудић у
сарадњи са директором, помоћницима и
педагогом школе
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4.1.6.3. Стручни тим за инклузивно образовање
(координатори Милица Тошић Рудић и Мирјана Попадић)
ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Избор координатора и
усвајање плана рада
Стручног тима за ИО

СЕПТЕМБАР

Процена потреба
израде ИОП а (ИОП-1,
ИОП-2 и ИОП-а 3)

Увид у израђене ИОП-е

СЕПТЕМБАР

Достављање ИОП-а
Педагошком колегијуму
на усвајање
Координирање радом
Тимова за пружањем
додатне подршке /ИОПтимови

ФЕБРУАР

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Именовање
координатора, договор о
усвајању плана рада

Размена мишљења са
координаторима тимова
за пружање додатне
подршке
Упознавање са
садржајима израђених
ИОП-а

Процена остварености
циљева и исхода у ИОП1, 2 и 3

Евалуација рада
Стручног тима

Увид у реализоване
активности, анализа

Израда извештаја о
раду

МАРТ/МАЈ/ЈУН

Чланови Стручног
тима/координатори
Тима-психолог и
педагог
и координатори
тимова за пружање
додатне подршке
Чланови Стручног
тима и
координатори
тимова за пружање
додатне подршке

Подсећање одељењских
старешина/координатора
ИОП-тимова на њихову
улогу и активности рада
Психолог и педагог
тимова

Вредновање ИОП-а

Подршка ученицама
VIII1 и 2 за полагање
завршног испита

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Прецизирање начина
подршке при
реализацији пробног
испита, изради и
бодовању тестова
Давање мишљења
Стручног тима о избору
три образовна профила
при упису у средње
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Стручни тим за
инклузивно
образовање и ИОП
тимови
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школу
Сарадња са
Интерресорном
комисијом

Вредновање ИОП-а

ЈУН

Израда акционог плана
Размена информација о
даљем школовању
ученица које су
завршиле VIII разред по
ИОП-у 2; упућивање
захтева школе,
мишљења дефектолога
и Стручног тима за
инклузивно образовање
ИРК-ји

Дефектолог,
психолог и педагог

Извештавање тимова за
пружањем додатне
подршке ученицимапроцена остварености
циљева, исхода за све
врсте ИОП-а, 6 ИОП-а 1,
7 ИОП-а 2, 2 ИОП-а 3

Координатори
тимова за
пружањем додатне
подршке

Израда тестова за
завршни испит за
ученице које су
завршиле VIII разред по
Припремање тестова за ИОП-у 2
завршни испит

Чланови Стручног
тима за инклузивно
образовање

Дефектолог и
чланови тимова за
пружањем додатне
подршке ученику

Израда извештаја о раду
Стручног тима
Психолог и педагог
Евалуација рада
Стручног тима за
инклузивно образовање
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4.1.6.4. Тим за психолошке кризне интервенције (координатор Мирјана Попадић)

ВРЕМЕ
СЕПТЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ТОКОМ ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формирање Тима и
избор координатора
Планирање рада
Упознавање
Наставничког већа са
члановима Тима,
задацима и
активностима
Психолошко-педагошка
подршка ученицима

Договор, именовање
координатора
Израда плана рада
Упознавање чланова
Наставничког већа са
планом рада Тима
(сегмент Годишњег
плана рада школе)
Саветодавни разговори
са ученицима
Разговори, савети,
начини превазилажења
проблема у породици,
упућивање на подршку
вршњака

Директор, чланови
Тима
Чланови Тима

Сарадња са
родитељима и
наставницима

Директор
Психолог и педагог

Психолог и педагог

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

Млађи разреди
ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар 2017.

- Свечани пријем
првака

- Организован
пригодан културнозабавни садржај за
прваке и њихове
родитеље

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

Октобар 2017.

- Обележавање Дана
здраве хране
- Обележавање Дечје
недеље
- Организовање
изложбе ученичких
ликовних радова на
тему ,,Дрво годишњих
доба ''

- 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
- У холу школе је
постављена изложба
ученика млађих
разреда ,Дрво
годишњих доба ''

Руководиоци
одељењских већа и
чланови стручног већа
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Руководиоци
одељењских већа и
чланови стручног већа
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Новембар, децембар
2017.

- Организовање
Новогодишњег
вашара и израда
честитки и украса за
Нову годину
-Организовање
Новогодишње
приредбе

- Новогодишњи вашар
је био продајног
карактера на
добровољносимболичној бази.
Сав приход је
усмерен у
хуманитарне сврхе
-Припрема,
организација,
реализација приредбе
- Планиране
активности су
реализоване кроз
договор, едукативни
рад, планирање,
учешће у припреми
културних и забавних
садржаја и
презентације

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

Јануар 2018.

- Обележавање
Савиндана
(постављање
изложбе ученичких
радова на тему
,,Светосавски
манастири’’)

Март 2018.

- Ускршња изложба

- Организована је
изложба ученичких
ликовних радова

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

Април, мај 2018.

-Припрема ,
тестирање и учешће
ученика на такмичењу
у организацији
Градске библиотеке
„Библиобубамара” ,
„Библиопчелица”

-Ученици I и II
разреда су
учествовали на
финалном такмичењу
„Библиобубамара”,
„Библиопчелица”

Руководиоци
одељењских већа и
чланови стручног већа,
учитељи I, II,III и 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

Припрема,
организовање,
реализација

Организовање
тематских изложби на
теме: Јесен, Зима...
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Руководиоци
одељењских већа и
чланови стручног већа,
учитељи I, II,III и IV
разреда, задужени
учитељи, ППС
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Старији разреди
ВРЕМЕ
Септембар 2017.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Манифестација
Европски дан језика

Организовање тематског
дана (планирање,
припремање,
реализација)

Гледање
позоришних
представа:
*Ујеж (СКЦ Пожега, у
извођењу Аматерског
позоришта из
Ивањице)

Октобар 2017.

Припремање
културних садржаја
Посета Сајму књига и
Музеју Савремене
уметности

Новембар 2017.

Гледање позоришне
представе:
*Проклета мода јако
је овладала (по
мотивима
Покондирене тикве Ј.
С. Поповића)

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦЈЕ
Стручо веће за српски
језик и стране језике

Организовано вођење
ученика

Планирање, припремање
Организован одлазак
наставника и ученика

Организовано вођење
ученика

Постављање тематског
паноа у холу школе,
подела листића са
порукама о толеранцији

Драмска и рецитаторска
секција
Стручна већа

Стручни актив за српски
језик, драмска и
рецитаторска секција
ППС, чланови Ученичког
парламента и Вршњачког
тима

Обележавање Дана
толеранције

Децембар 2017.

Новогодишња
приредба
Новогодишња додела
пакетића

Планирање,
припремање,
реализација

Наставници техничког и
информатичког
образовања

Прављење и поставка
Новогодишње јелке у
холу школе
Јануар 2018.

Прослава Дана школе

Управа школе, синдикат,
ђачки хор

Планирање,
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Стручни актив за српски
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– Савиндана

припремање,
реализација

језик и драмска и
рецитаторска секција,
Ђачки хор, СВ за уметност

Планирање,
припремање, издавање

Стручни актив за српски
језик, новинарска и
литерарна секција, СВ за
уметност

Гледање позоришне
представе: Стеријин
пут у Србе (Народно
позориште Ужице)

Организовано вођење
ученика

Стручни актив за српски
језик, драмска и
рецитаторска секција;
учитељи млађих разреда

Школска смотра
рецитатора; учешће
на Општинској и
Окружној смотри (2.
место освојила Јана
Савовић, ученица 7.
разреда)

Планирање, припремање
организовање

Гледање позоришне
представе: Зато
што те се плашим
(СКЦ Пожега; програм
превенције
вршњачког насиља;
предавач Ратко
Божовић)

Организовано вођење
ученика

Изложба радова
Зорана Звиздића,
Војислава
Недељковића и
ученика у холу школе
Јануар 2018.

Припрема и издавање
школског листа
„Сничак”
Израда bookmarker-а
са на којима су
штампани ученички
радови

Март 2018.

Април 2018.

Стручна већа

Обележавање Дана
планете Земље
Обележавае Дана
уметности (квиз,
приредба)
Изложба ученичких
радова са угледног
часа Поглед у
уметност Драгане
Прокопијевић Кандић

Одељењске старешине,
чланови Тима за узаштиту
ученика од насиља

СВ за уметност

Планирање,
организовање,
реализација
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Драгана Прокопијевић
Кандић
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Мај, јун 2018.

Посета Музеју
Савремене
уметности, Музеју
илузија

Организовано вођење
ученика

Задужени наставници

Током године

Читалачки маратон

Планирање, реализација

Литерарна секција,
наставник Љиљана
Јовановић

Током године

Учешће на
литерарним,
ликовним и фотоконкурсима

Планирање,
припремање, учешће

Секције

Током године

Обележавање
значајнијих датума из
националне и светске
историје

Израда паноа у
школском ходнику

СВ друштвених наука,
историјска секција

Током године

Изложбе Фото-секције

Поставке фотографија
фото-секције на
различите теме

Фото-секција

Током године

Припрема и извођење
позоришних
представа, изложбе
на различите теме,
концерата, карневала,
прела, празника
(Божић, Ускрс,
Видовдан…)

Планирање активности,
организација,
реализација

Стручни актив за српски
језик, драмска и
рецитаторска секција;
фотографска секција;
матична школа и подручна
одељења

4.1.7. Извештаји о раду стручних сарадника школе
4.1.7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА
Реализатор
Области рада/активности
Начин реализације

Време
реализације

Психолог и
педагог

I Планирање и програмирање
образовно – васпитног рада
Израда планова рада

Септембар

Учешће у комисији за израду Годишњег
плана рада школе
Израда акционог плана из Школског
развојног плана

Дефинисање задатака и
активности
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Педагог

Септембар
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Психолог
Допуна Школског програма

Септембар

Израда анекса
Јун

Годишње и месечно планирање
Помоћ наставницима у изради планова
додатног рада, допунске наставе,
секција, плана рада одељењског
старешине
Истраживање у школи о облицима и
учесталости насиља (узорак
ученици/наставници)
Да нам школа буде безбедна

Учествовање у припреми свих врста
ИОП-а

Учешће у формирању одељења првог и
петог разреда, распоређивање
новопридошлих ученика

Психолог и
педагог

Током школске
године

Психолог и
педагог

Септембар

Израда инструмената,
обрада података,
презентација резултата
истраживања и акционог
плана

Психолог и
педагог

Октобар

Прикупљање података о
ученику, израда/допуна
педагошког профила,
сарадња са родитељима,
рад у тимовима за додатну
подршку

Психолог и
педагог

Формирање одељења
према одређеним
критеријумима,

Психолог и
педагог

Израда планова

Консултације при изради
планова

Новембар
Јануар

Септембар/
октобар

Јун/Август

распоређивање ученика
Прикупљање и унос података у
Доситеј
II Праћење и вредновање образовноваспитног рада

Попуњавање табела

Посећени часови/
наставници:

Психолог

Друго
полугодиште

Психолог и
педагог

Мира Јордовић
Тања Ракић
Праћење и анализирање наставног
процеса, рада и развоја ученика

Светлана Илић
Милица Арсић
Мирјана Јовановић
Радиша Јовановић
Драгана Прокопијевић
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Током школске
године
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Кандић
Сандра Ђерић
Ивана Бошковић
Љиљана Јовановић
Весна Петровић
Драгица Штуловић
попуњавање протокола
посматрања часа, чек
листе посматрања
понашања ученика
Праћење поступака оцењивања и
оптерећености ученика

Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана

Увид у дневнике рада,
праћење на седницама
одељењских већа,
разговори са наставницима
/ученицима

Психолог и
педагог

Посете часовима, рад у
Стручном тиму за
инклузивно образовање,
тимовима за пружање
додатне подршке

Психолог и
педагог

Психолог и
педагог

Током школске
године

Током школске
године и по
плану
састанака
тимова

Учествовање у раду Комисије за
проверу савладаности програма
наставника-приправника Анђелке
Миловановић и Градимира Грујичића,
наставника математике,Славице
Мајсторовић, наставнице српског језика
и Јелене Стаматовић, наставнице
географије

Присуствовање часу,
анализа и израда
извештаја

Праћење анализе успеха и дисциплине
ученика на класификационим
периодима и предлагање мера за
побољшање

Израда табела,предлог
мера на седницама
стручних органа, анализе,
израда презентација за
седнице Наставничког већа

Психолог и
педагог

Психолог и
педагог

Новембар

Праћење адаптације ученика првог и
петог разреда

Посете часовима,
разговори са одељењским
старешинама, попуњавање
чек листе, евиденција
запажања у личним
картонима

Праћење успеха ученика у

Увид у одговарајућу

Психолог и

Током школске
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21. и 28. 11.
новембар
14. фебруар и
15. март

Новембар
Јануар/фебруар,
август
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ваннаставним активностима,
такмичењима,завршном испиту

евиденцију

педагог

године

Учешће у изради Извештаја о раду
школе

Систематизација
појединачних извештаја и
израда документа

Психолог и
педагог

Јун/август

Самовредновање области квалитета
Школски програм и годишњи план рада
школе и области квалитета Настава и
учење

Вредновање остварености
стандарда, израда
инструмента, преглед
документација, израда
акционог плана, праћење
реализације акционог
плана, израда извештаја

Психолог и
педагог

Самовредновање свог рада

Израда извештаја

Праћење реализације акционог плана
школског развојног плана

Психолог и
педагог

На крају првог
и другог
полугодишта

Педагог

На крају првог
и другог
полугодишта

Израда извештаја

III Рад са наставницима

Пружање помоћи наставницима на
унапређивању квалитета образовноваспитног рада/наставе

Током школске
године

Помоћ у оперативном
планирању часова, при
избору савремених
облика/метода рада,
наставних средстава,
припреми угледних часова

Психолог и
педагог
Током школске
године

Психолог и
педагог

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

Пружање помоћи наставницима у раду
са ученицима који имају проблеме у
понашању

Појачан васпитни рад са 60
ученика према захтевима,
и према потреби, израда
плана рада, извештавање,
саветодавни разговори

Психолог и
педагог

Праћење начина вођења педагошке
документације наставника

Увид/преглед дневника,
педагошке документације о
ученицима

Психолог и
педагог

Помоћ одељењским старешинама у
реализацији појединих садржаја на
часовима одељењског старешине и

Израда подсетника,
реализација предавања о
техникама успешног учења,

Психолог и
педагог
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Током школске
године

Током школске
године

Фебруар/јун/јул

Октобар
новембар
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родитељским састанцима

Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака професионалне
оријентације

Помоћ наставницима у сарадњи са
родитељима

Сарадња са координаторима тимова

Помоћ наставницима-приправницима у
процесу увођења у посао

пубертету, решавању
конфликата и
сл.,адаптацији у првом,
петом разреду,
реализација радионице у
III1 (Поруке), радионице у
VII1 и VII4 (Како решити
сукоб)
Реализација предавања у
одељењима, консултације
о пробном и завршном
испиту

Април-јун

Индивидуални/групни
разговори, израда
подсетника, савети за
родитељске састанке
(сценарио за родитељски
састанак у V разреду...)

Психолог и
педагог

Консултације при изради
планова/извештаја,
реализацији појединих
активности

Психолог и
педагог

Упознавање са свим
сегментима рада
наставника
На седницама стручних
органа, при посети
часовима

Сарадња на идентификовању
даровитих ученика

Психолог и
педагог

Психолог и
педагог

Психолог и
педагог

Рад у Тиму за израду
ИОП-а 3 за Д.С VII-2/енглеки
језик и П.Н.VI-4/техничко и

Током школске
године

Септембар/јун

Током школске
године

Прво
полугодиште
Септембар
Октобар

информатичко образовање/роботика

Психолог и
педагог

IV Рад са ученицима
Испитивање деце уписане у школу

Тестирање деце

Упућивање ученика петог разреда на
успешније и рационалније методе и
технике учења

Предавање, разговор на
часу одељењског
старешине, индивидуални
разговори
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Април,мај,јун
Психолог и
педагог

Октобар/током
полугодишта
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Потешкоће при преласку са разредне
на предметну наставу

Предавање и разговор са
ученицима V разреда

Психолог и
педагог

Октобар

Упознавање ученика шестог разреда о
променама у пубертету

Израда подсетника,
предавање, разговор

Психолог и
педагог

Октобар/новем
бар

Помоћ ученицима у раду Ученичког
парламента и Вршњачког тима

Помоћ у изради плана,
реализација активности и
предавања, радионица у
VII3 и VII4

Психолог и
педагог

Професионално
информисање и
професионално
саветовање, израда
извештаја за ученике,
организовање
представљања средњих
школа (техничких школа из
Пожеге, Ужица,
Пољопривредне школе,
Уметничке школе из Ужица,
средње школе из Лучана)

Психолог и
педагог

Појачан васпитни рад са ученицима
који имају проблеме у понашању

Саветодавни разговори,
активности према плану
појачаног васпитног рада
за 60 ученика

Психолог и
педагог

Пружање додатне подршке ученицима
(са тешкоћама у учењу, сметњама у
развоју и даровитим ученицима)

Рад у складу са плановима
индивидуализације, ИОПима, саветодавни
разговори, упућивање на
технике учења

Психолог и
педагог

Израда упитника,
реализација, сређивање
података, реализација у
свим одељењима IV
разреда и у V4,VII3, VII С.Д.
,VIII Пр.

Педагог и
психолог

Рад на професионалној оријентацији
ученика

Социометријска испитивања
Социометријско испитивање ученика IV
разреда

Педагошко-психолошко образовање

Април/мај

Током школске
године

Током школске
године

Током школске
године
Мај/јун

Психолог и
педагог

V Рад са родитељима

Рад са родитељима на прикупљању
података о деци

Октобар/новем
бар

Разговори, попуњавање
упитника при
упису/тестирању деце у
школу
Педагошко-инструктивни
разговори,израда
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године

Психолог и

Током школске

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
родитеља

подсетника нпр. O
прилагођавању првака,
васпитним стиловима...
подсетници са саветима

Пружање помоћи родитељима чија
деца имају проблеме у развоју,
понашању и учењу

Педагошко-инструктивни
разговори, подсетници са
саветима

Сарадња са родитељима у раду
тимова за пружањем додатне подршке
деци

Сарадња на састанцима и
индивидуално

Сарадња са родитељима ученика
осмог разреда у циљу професионалне
оријентације

Индивидуални и групни
разговори, израда
подсетника у вези
завршног испита

педагог

године

Психолог и
педагог

Током школске
године

Психолог и
педагог у
сарадњи са
дефектолого
м
Психолог и
педагог

Током школске
године

Друго
полугодиште

VI Сарадња са директором,
помоћницима директора, стручним
сарадником на:
- истраживању постојеће образовневаспитне праксе, специфичних
проблема школе и предлагање мера за
унапређивање;
- пословима у вези са радом стручних
органа, одељењских и стручних већа,
стручних актива, тимова, комисија

Психолог и
педагог
Увид у досадашња
истраживања, ШРП, план
самовредновања, избор
теме за истраживање,
договори на састанцима,
рад у комисији

Током школске
године

- изради извештаја
- пословима унапређивања квалитета
образовно-васпитног рада
- приговорима, жалбама
ученика/родитеља на оцену из
предмета и владања и захтевима за
променом одељења;

Увид у документацију
учитеља, уједначавање
према одређеним
критеријумима

VII Рад у стручним органима и
тимовима
Учешће у раду Наставничког већа,
Одељењских већа, Стручног актива за
разредну наставу, Стручног актива за
развојно планирање, Стручног актива
за развој школског програма,

Анализе, извештаји на
састанцима, решавање
актуелних васп.образовних
проблема
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Педагошког колегијума
Предлагање мера за унапређивање
рада стручних органа
Рад у тимовима: за заштиту ученика од
насиља, за кризне ситуације, за
стручно усавршавање, стручном тиму
за ИО, тимовима за пружање додатне
подршке ученицима, Тиму за
професионалну оријентацију, Тиму за
самовредновање области квалитета
Годишњи план рада и Школски
програм,Настава и учење, Тиму за
израду распореда часова

Савети на седницама
одељењских већа и
наставничког већа

Израда планова рада,
превентивних активности,
координирање рада тима
за ИО, реализација
активности, писање
извештаја

Дописи, посете, извештаји,
реализација заједничких
активности

Током школске
године
Психолог и
педагог

Бележење дневних
активности

Вођење евиденције о сарадњи са
ученицима, наставницима,
родитељима

Током школске
године/према
динамици рада
тимова

Психолог и
педагог

IX Вођење документације, припрема
за рад, стручно усавршавање
Вођење дневника рада

Евиденције садржаја
разговора, мера/савета

Током школске
године
Психолог и
педагог

Припрема за послове предвиђене
годишњим и месечним плановима рада
педагога и психолога

У складу са плановимаизбор метода, техника,
израда подсетника...

Психолог и
педагог

Припремање анализа и саопштења

Излагање на седницама
наставничког већа,
састанцима

Психолог и
педагог

Разговор са родитељима,
анкетирање васпитача и
израда личних картона
ученика

Психолог и
педагог

Прикупљање података о ученицима
уписаним у први разред

Током школске
године

Психолог и
педагог

VIII Сарадња са надлежним
установама, организацијама и
локалном заједницом
Сарадња са Дечијим диспанзером,
Центром за социјални рад,
Предшколском установом, ОШ «Петар
Лековић» , средњим школама, Црвеним
крстом

Психолог и
педагог
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Мај, јун, август
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Стручно усавршавање

Израда ПЛР и реализација
интерних облика стручног
усавршавања у школиприсуство и дискусија на
угледним часовима,
излагање садржаја са
семинара Да нам школа
буде
сигурна,координирање
рада Ученичког
парламента и Вршњачког
тима, израда
Информатора, вођење
Летописа... увид у стручне
чланке часописа Настава
и васпитање, праћење
садржаја на сајтовима,
похађање семинара у
складу са приоритетном
области стручног
усавршавања у школи

Психолог и
педагог

Током школске
године

4.1.7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕФЕКТОЛОГА – ОЛИГОФРЕНОЛОГА (Марина Зечевић)

АКТИВНОСТИ
1. Планирање и
програмирање
васпитно-образовног
рада

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
- Идентификовање нових ученика,
који су показали слабије резултате
на тестирању за полазак у први
разред, или су њихови учитељи
указали на спорије напредовање
- После извршене процене,
планирање мера, у сарадњи са
учитељима, који облик подршке је
најефикаснији (писање плана
индивидуализације, ИОП-1 или ИОП2)
- Израда плана корективностимулативног рада са ученицима
који имају психофизичка оштећења
- Ажурирање документације о
ученицима са којима је у претходним
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Прво полугодиште, септембар
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школским годинама започет
дефектолошки третман (ИОП1,
ИОП2, индивидуализација)
2. Праћење и
вредновање
васпитно-образовног
рада

- Континуирано праћење
напредовања ученика

Током школске године

- Процена ефикасности примењених
метода и облика рада, усклађености
програмских садржаја у раду са
ученицима који имају тешкоће у
учењу
- Учешће у вредновању примењених
мера индивидуализације и ИОП-а,
предлагање нових мера за
отклањање или ублажавање узрока
неуспеха или споријег напредовања
код ученика

3. Рад са
наставницима

- Свакодневна сарадња са
наставницима
- Помоћ у изради плана
индивидуализације и ИОП-а, а на
основу претходне процене
ученикових способности
- Посета часовима, пружање
подршке и савета наставницима,
које методе и облике рада да
примењују у раду са ученицима који
се школују по ИОП-у
- Посебна сарадња са учитељима
првог разреда, у циљу добијања
информација о напредовању
ученика, на које је ПП-служба
скренула пажњу, али и запажања
учитеља о напредовању појединих
ученика
- Сарадња са разредним
старешинама и предметним
наставницима осмог разреда у циљу
што боље припреме ученика са ИОПом за завршни испит; предлог
области и наставних садржаја, које
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наставници са њима треба да
утврде; пажња је усмерена на
садржаје који ће ученицима
користити у даљем школовању, али и
у свакодневном животу;
савладавањем ових садржаја,
ученици ће из основне школе понети
функционално, употребљиво знање
4. Рад са ученицима

- Спровођење дефектолошког
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

Током школске године

- Идентификовање ученика првог
разреда који имају потребу за
додатном подршком и пружање
додатне подршке из области и
предмета, за које које је подршка
неопходна, на часовима
индивидуализоване наставе
- Припрема ученика осмог разреда
(две ученице које се школују по ИОПу) за завршни испит
- Рад на процени њихових
способности и афинитета, а у циљу
професионалне оријентације и помоћ
у одабиру приликом уписа
одговарајућу средњу школу
5. Рад са родитељима

- Јачање компетенције родитеља
како да препознају и разумеју
развојне потребе, тешкоће и
проблеме своје деце
- Давање стручних савета како да
реагују у критичним ситуацијама, у
којима се евентуално нађу у току
одрастања и развоја своје деце
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- Свакодневно информисање
родитеља о напредовању ученика,
као и како да им пруже помоћ и
подршку у учењу и другим
активностима у породичном дому
6. Рад са директором
и педагогом

- Сарадња са педагогом у виду
прикупљања података са тестирања
ученика

Током школске године

- 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

7. Вођење
документације,
припрема за рад и
стручно усавршавање

- Свакодневно вођење евиденције о
раду са ученицима, као и о њиховом
напредовању

Током школске године

- Припремање индивидуалног плана
дефектолошког третмана за сваког
ученика
- Писање извештаја о раду са
ученицима
- Стручно усавршавање праћењем
стручне литературе и похађањем
акредитованих семинара

4.1.7.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

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

II разред – указивање на основне
принципе при читању
III разред- оспособљавање за
самостално тражење и
коришћење књижне и некњижне
грађе

Развијање читалачких навика
Подстицање ученика да
користе библиотечке ресурсе
према својим
интересовањима и знањима
Кроз разговор указивано на

119

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Библиотекар

Библиотекар
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V разред – упућивање ученика у
коришћење литературе

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР,
ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

вредност књиге, укључивани
ученици у самостално
коришћење библиотечког
фонда

IV разред – упућивање ученика у Презентовање фондова и
коришћење лексикона,
различитих извора
енциклопедија, речника
информација и књихова
популаризација

Библиотекар
Одељењско веће
учитеља IV разред

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

Кроз разговор и презентацију
ученици упознавани са
појмовима везаним за књигу

Библиотекар

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

III разред – појмови: издавач,
аутор, илустратор

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

Библиотекар

Усменим излагањем подстаћи
ученике да уоче основне
разлике међу занимањима и
разговарати о њима
II разред – дечја штампа
Израда помоћних
библиографија и
VIII разред – упућивање ученика библиографских података у
у израду извода и библиографија вези са наставним
предметима а у циљу
проширења знања ученика

Библиотекар

Пријем предшколаца,
упознавање са библиотеком

Кроз разговор и читање
предшколци се упознају са
радом библиотеке

Директор, педагог и
психолог, учитељи,
библиотекар

Реализација стручних
послова, каталошка обрада,
формирање картотеке
корисника

Библиотекар

Издавање књига, обрада књига,
унос књига
Информисање стручних већа о
набавци нових наслова

Информисање наставника са
новим насловима

Рад у стручним органима

Присуство седницама и
састанцима

V разред – појмови: стручна
књига, приручник, издање,
година издања
II разред – разлике међу
занимањима, библиотекар,
књижничар, књижар

АПРИЛ

МАЈ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

ЈУН
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

наставника за српски
језик
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Учитељи IV разреда
Стручно веће
наставника за српски
језик

Учитељи III разреда
Стручно веће
наставника за српски
језик

Учитељи II разреда
Стручно веће
наставника за српски
језик

Библиотекар
Библиотекар
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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

4.2. Извештај о раду руководећих органа
4.2.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ - Александар Весовић (од 31. 8. 2017. до 26. 12. 2017.
године)
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 васпитнообразовног рада у школи и
стварање услова током
школске године да се он
неометано и континуирано
реализује (замене за одсутно
наставно особље

У оквиру тима директор,
помоћници, ПП служба

Од 31. 8. 2017. до 26. 12.
2017. године

Обезбеђивање одговарајуће
опреме, намештаја и
наставнихсредстава у
сарадњи са локалном
самоуправоми
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.

Од 31. 8. 2017. до 26. 12.
2017. године
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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
Спровођење поступка јавне
набавке

Према распореду у
Годишњем плану

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

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
Рад са родитељима и
ученицима

Присуство састанцима,
дискусија, промовисање
активности школе

Током године

Саветодавни рад-кроз
индивидуалне и групне
разговоре, у сарадњи са ПП
службом

Током школске године

Стручно усавршавање

Интерно и екстерно

Током школске године

Учествовао у спровођењу
јавне набавке за екскурзије и
наставу у природи

Према распореду за
спровођење јавних набавки

4.2.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ - Мирјана Василијевић (од 26.12.2017. до 31.8.2018. године)
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Примопредаја дужности
(није у складу са
Правилником)

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Потписан Записник
без увида у комплетну
документацију
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НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Директор, бивше
руководство

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
26. 12. 2017.
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Констатовано да
помоћник директора није
на време доставио
документацију која је
битна за даљи рад школе

Део документације
достављен је након
два месеца

Директор,
помоћник

децембар/јануар

Уочене неправилности у
склапању уговора у вези
са расподелом мобилних
апарата, чији је власник
школа, као и са начином
издавања фискултурне
сале

Увид у документацију
и заведене писане
изјаве радника

Директор,
помоћник, Правна
служба,
рачуноводство

јануар

Учествовала у усвајању
Завршног рачуна за
претходну годину и
Извештају о трошењу
новчаних средстава

Усвајање завршног
рачуна

Управа школе
директор,
помоћници,
рачуноводствo,
правна служба
Школски одбор

децембар

Извршене кадровске
промене у складу са
законом

Реализација

Директор и Правна
служба

децембар/јануар

Структуру радног времена
ускладила са законом

Реализација

Директор,
помоћник и Правна
служба

децембар/јануар

Усвојен финансиски план
предвиђен за текућу
годину

Усвајање
финансијског плана

Директор, Школски
одбор,
рачуноводство

децембар/јануар

Нормативне акте
усклађене са Законом о
основама система
образовања и васпитања

Реализација

Директор

током године

Посета Школској управи у
Ужицу

Посета, саветодавни
разговор,
консултације

Директор,
помоћник

током године
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Праћење реализације
плана и рационално
распоређивање
финансијских средстава

Праћење

Директор,
помоћник

Покренута инцијатива у
Локалној самоуправи –
Канцеларија за јавна
улагања, предлогом
инвестиција које би
допринеле унапређењу
квалитета рада и боравка
ученика и запослених

Састанци (разговори,
предлози)

Директор,
помоћник и Правна децембар/март
служба

Припрема за реализацију
плана који је представљен
Канцеларији за јавна
улагања

Планирање

Директор,
помоћник, Правна
служба,
рачуноводство,
Канцеларија за
јавна улагања

План обухвата:
-Реконструкција старе
котларнице
-Реконструкција сале за
физичко васпитање
-Замена кровне
конструкције
-Замена столарије
-Реконструкција
електроинсталација
-Хобловање и лакирање
паркета
-Молерско – фарбарски
радови
-Реконструкција мокрих
чворова и свлачионица
-Доградња спољних
степеница за спрат
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током године
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-Лед расвета у свим
школским објектима
матичне школе
-Реконструкција цевне
мреже и система за
грејање
-Доградња канцеларијског
и ученичког простора
-Ограђивање школског
дворишта
-Опремање учионица за
кабинетску наставу
-Израда амфитеатра у
школском дворишту за
реализацију наставних
садржаја и других
манифестација
-Лифт за децу са
посебним потребама
-Интерактивне табле у
свим кабинетима
-Термофолије за прозоре

Планиране су и
активности за
реконструкцију школе у
Прилипцу у току распуста:

Планирање, припреме
за реализацију,
састанци, договори

-Замена кровне
конструкције
-Замена столарије
-Постављање система за
грејање
-Ограђивање дворишта
-Молерско – фарбарски
радови планирани су, како
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СО Пожега,
директор и
помоћник

април/мај
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у Прилипцу тако и у свим
Издвојеним одељењима
током распуста
-У сарадњи са
Предшколском установом
из Пожеге и Локалном
самоуправом биће
опремљен простор за
предшколце и вртић у
просторијама школе у
Прилипцу
-У сарадњи са Месном
заједницом Пилатовићи
планирано је уређење
дечијег игралишта и
школског дворишта
Уградња електронског
звона

Реализација

Директор,
помоћник

фебруар

Набавка рачунара, алата
и материјала за
наставнике ТТ и ТИО

Набавка

Директор,
помоћник,
рачуноводство

фебруар

Постављање сигурносних
камера

Реализација

јануар

Набавка рачунара за ИО
С. Добриња

Набавка

Поставка паметне табле у
нову мултимедијалну
учионицу у матичној
школи

Опремање
мултимедијалне
учионице

Директор,
помоћник,
рачуноводство
Директор,
помоћник,
рачуноводство
Директор,
помоћник

Директор,
помоћник,
рачуноводство

април

Постављање термофолија Опремање
у кабинет информатике и
рачуноводство
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Организовање васпитноОрганизовање
образовног рада у школи
и стварање услова током
школске године да се он
неометано и континуирано
реализује (замене за
одсутно наставно и
ненаставно особље)

Директор,
помоћник

током године

Обезбећивање услова
одсуства запослених који
су изабрани за спољне
сараднике од Завода за
вредновање квалитета
образовања и васпитања

Организовање,
праћење

Директор,
координатор тима
за SHARE пројекат
Александра
Весовић, спољни
сарадници

током године

Обезбеђивање
одговарајуће опреме,
побољшање услова рада,
опремање просторија
намештајем и наставним
средствима

Реализација

Директор,
помоћник

током године

Учествовање у раду
Комисије за проверу
савладаности програма за
приправника

Праћење

Директор, комисија

током године

Присуствовање угледним
и наставним часовима

Праћење,
вредновање,
попуњавање
евалуационих
листова, инструктивно
педагошки рад са
наставницима,
попуњавање
протокола
Праћење,
вредновање,
попуњавање
евалуационих
листова, инструктивно
педагошки рад са
наставницима,
попуњавање
протокола
Припремање, вођење,
реализација
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Директор,
помоћници, ПП
служба, наставни
кадар

током године

Директор,
помоћници, ПП
служба

током године

Директор,
помоћник,

током школске
године

Праћење наставног
процеса

Припремање и вођење
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седница Наставничког
већа, учествовање у раду
Одељењских већа,
Школског одбора и Савета
родитеља као и
Педагошког колегијума

Учествовање у раду свих
Тимова и Стручних већа

Посета Издвојеним
одељењима у Прилипцу,
Пилатовићима, Рогама,
Средњој Добрињи

Учествовање у промоцији
правих и добрих
вредности школе,
ваннаставне активности,
презентација школе

Саветодавни рад и
увид у рад Тима
Извештај о
самовредновању за
област квалитета
Настава и учење
Извештај за рад Тима
Етос
Анализа остварености
Акционог плана
самовредновања за
област квалитета
Школски програм и
Годишњи плана рада
Анализа плана
самовредновања за
област квалитета
Подршка ученицима
Праћење реализације
плана
Планом посете
предвђено
унапређивање услова
рада и простора






Прослава
школске славе
Савиндана
Активности на
градском тргу
поводом Дана
општине
презентовање
школе на Тргу
слободе
Приредбe,
музичке
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Сарадња са
председником
Школског одбора,
преседником
Савета подитеља,
школским
секретаром,
педагогом,
психологом,
помоћницима...
Директор и
чланови тимова

Директор,
помоћник

Директор, наставни
кадар, стручна
већа, тимови,
помоћник
директора, ПП
служба

током године

током године

током године
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нумере,
позоришни
комади,
презентације..
Божићни и
Новогодишњи
концерт ИО
Роге



Васкршњи
концерт у ИО
Роге



Обележен
Светски дан
уметности
Музички
концерт у КЦП,
квиз знања
постављен на
сајту школе,
изложбе...
Тематски дани
Конкурс за
избор химне
Промоција
изборног
предмета
Народна
традиција
(учитељица
Весна
Миловановић)
Сарадња са
Основном
школом у
Лучанима –
ученици наше
школе освојили
су прво место
на Првом
меморијалном
кашаркашком
турниру
Слободан
Бобан
Јанковић
Едукативна
радионица
Доживи
Дивчибаре,











129

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

Учешће у раду Тима за
заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања

сарадња са
Туристичком
организацијом
Ваљево
 Учествовала у
организацији
поставке
највеће макете
на Балкану
Свет око нас
аутора
Боривоја
Вујића
Учешће у раду

У оквиру тима:
директор,
помоћници, ПП
служба

Праћење спровођења
Акционог плана у вези са
побољшањем рада школе

Учешће у реализацији
акционог плана,
Упознавање свих
запослених са
акционим планом

Директор,
помоћник, Тим за
ШРП

Учествовање у
реализацији плана
извођења екскурзија и
наставе у природи

Реализација
екскурзије (извештаји)

Директор, Тим за
планирање и
организовање
екскурзија и
наставе у природи

Стручна усавршавања
директора









током године

током године

април-мај

Директор
Присуство
конференцији
Подели знање
–Share
пројекта
Унапређивање
квалитета
образовања у
Србији,
Београд
Међународни
донаторски
семинар како
до донација,
амбасада и ЕУ
Фондова
Примена
информатичких
технологија у
основном
130

током године
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Обезбеђивање стручног
усавршавања за
запослене

Организовање пробног
завршног испита за
ученике осмог разреда,
преседник комисије за
завршни испит

исредњем
образовању
 Електронске
оцене –
праћење
оцењивање и
изостајање
ученика путем
интернета
 Друштво
директораСтручни скуп
директора
од 22. 3. 2018.
до 24. 3. 2018.
на Тари
 Припрема за
полагање
испита за
лиценцу
 ,,Улога
директора
образовно –
васпитних
установа”
 Електронски
портфолио за
директоре 15.
5. 2018. на
Златибору
 ECDL семинар
јун/август
Присуство
семинарима у оквиру
наставних премета
(потврде, сертификат)

Организовање, улога
председника
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Тимови
предметних
наставника и
учитеља, ПП
служба, Правна
служба и
рачуноводство
Директор,
помоћници
директора, ПП
служба, дежурни
наставници,
прегледачи

током године

април
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Припрема ученика и
наставника за одлазак на
такмичење –
организовање превоза,
смештаја за наставнике
менторе и ученике
учеснике Републичких
такмичења

Организација

Директор,
помоћници,
рачуноводство

март/април/мај

Обезбеђивање
матријалних, техничких и
других услова неопходних
за реализацију такмичења
на којима смо били
домаћини (Општинска
такмичења: страни језици,
техника и технологија,
техничко и информатичко
образовање, географија,
историја; Окружна
такмичења: Књижевна
олимпијада, РОБО-ИНТ)

Организација

Тимови
предметних
наставника,
директор,
помоћници, Тим за
промоцију школе

друго полугодиште

Организовање семинара у
оквиру установе:

Организација,
присуство

Тимови
предметних
наставника и
учитеља, директор,
помоћници, ПП
служба

током године

Организација

Директор, ПП
служба, помоћници

април/мај/јун/јул

Електронске оцене –
праћење оцењивање и
изостајање ученика
путем интернета
Електронски дневник
Eлектронски портфолио
наставника
Учествовање у
распоређивању комисије
за завршни испит
Реализовање припрема и
праћење упутстава
примљених од стране
Школске управе из Ужица
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око спровођења завршног
испита
Присуствовање
састанцима Актива
директора на нивоу
Општине и међусобна
сарадња

Присуствовање,
учешће у раду

Сарадња са Локалном
самоуправом, ликалним
медијима ТВ Пожега и
Радио Пожега,
Телевизијом Лав Ужице

Учешће у емисијама
(ТВ дневник)

Постављање система за
грејање у ИО Прилипац

Директори свих
школа: Гимназија
„Свети Сава”
Пожега,Техничка
школаПожега,
Основна школа
„Петар Лековић”,
Пољопривредна
школа „Љубо
Мићић” Пожега
Директор,
наставници,
ученици

током године

Припремање,
реализација

Управа школе

август/септембар

Реализација

Управа школе

август

током године

Молерско–фарбарски
радови
Реновирање и проширење
учионичког простора за
наставу ТТ и ТИО
Реализовање друштвене
активности – учешће на
трибини о припреми деце
за полазак у школу за
родитеље предшколаца у
Вртићу Маштаоница
Организовање
друштвене/културне
активности – свечана
уручење награда
ученицима који су
постигли запажене
резултате на Републичким
такмичењима и њиховим
менторима

Директор,психолош
ко – педагошка
служба,
Учитељи

Реализација

Награђивање

Управа школе
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1. 6. 2018.

31. 5. 2018.
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Организовање
друштвене/културне
активности – свечана
уручење награда
ученицима млађих
разреда који су постигли
запажене резултате на
највишем рангу
такмичења и њиховим
менторима

Награђивање

јун

Организовање
друштвене/културне
активности – свечана
додела диплома Вук
Караџић и признања
Ученик генерације

Организовање,
награђивање

Управа школе

јун

Организовање завршног
испита за ученике осмог
разреда, преседник
комисије за завршни
испит

Организовање,
реализација

18. 6. 2018.
19. 6. 2018.
20. 6. 2018.

Рад са родитељима и
ученицима

Утврђивање технолошких
вишкова, слободних
радних места и
запослених са непуним
радним временом

Саветодавни рад кроз индивидуалне и
групне разговоре, у
сарадњи са ПП
службом
Израда листа
технолошких вишкова,
слободних радних
места и запослених са
непуним радним
временом

Директор,
помоћници
директора,
психолошко –
педагошка служба,
прегледачи,
супервизори,
дежурни
наставници,
Школска управа
Директор,
помоћник, ПП
служба
Директор,
помоћник, комисија

август

Састанак директора

Присуство, учешће

Састанак директора са
представницима из
Министарства просвете и
технолошког развоја и

Учешће

Директори свих
школа Општине
Пожега
Директор,
представници
МПТР и МУП

11. 7. 2018.
13. 8. 2018.
15. 8. 2018.
21. 8. 2018.
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године
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МУП-а

Састанак директора
школа, Општине Пожега,
Косјерић, Ариље и
представника синдиката
школа са члановима
Школске Управе Ужице

Организација
састанка

Директори,
Школска управа

31. 8. 2018.
матична школа

4.2.2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ - Милутин Игњатовић (од 31. 8. 2017. до 26. 12. 2017);
Младенко Анђелић (од 26. 12. 2017) и Бојана Милетић

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

август,
септембар

током целе
године

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Изради распореда часова

Распоред је израђен
у августу. Корекције
распореда су рађене
у току септембра.

Милица Тошић
Рудић

Прикупљање и унос података у
ДОСИТЕЈ

Током целе године

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

Решења урађена у
августу и почетком
септембра

децембар –
јануар

Учешће у припреми активности обележавање Савиндана и
Новогодишње приредбе

Пружена техничка
подршка
наставницима и
ученицима који су
учествовали у
припреми Савиндана

децембар –
јануар

Помоћ на изради извештаја о
годишњем пословању и
годишњем обрачуну

октобар 2017.

Учешће у организацији такмичења

септембар
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Помоћ у изради
извештаја током
целог децембра.
Учешће у

Милутин
Игњатовић
помоћник
директора,
психолог,
директор,
секретар
Директор,
помоћник
директора,
психолог,
секретар школе

директор.
Наставници,
помоћник
директора,

Рачуноводство,
помоћник
директора,
Директор,
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године

у шаху

организовању

током првог
полугодишта

Рад у стручним органима и
тимовима

помоћник
директора

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

Израда распореда одељења по
учионицама и распореда
дежурства наставника

Распоред одељења
по учионицама
урађен у августу
месецу 2017. године

август

током првог
полугодишта

Чување и одржавање опреме и
наставних средства

током године

Помоћ у одржавање школског
сајта и ажурирање података

током године

Учешће у припремама пројектне
документације за Канцеларију за
јавна улагања

током године

Одржавање и
набавка дотрајале
опреме и наставних
средстава, током
целе школске године,
у матичној школи и
подручним
одељењима

Сајт је активиран у
јануару 2013. године.

Учешће у
припремама
Посета часовима
према већ унапред

Посете часовима
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Директор,
помоћник
директора
психолог и
педагог

Помоћник
директора
Руководиоци
стручних већа

Верица Петровић,
Младенко
Анђелић
помоћник
директора,
директор школе
психолог,
помоћник
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током године

током целе
године

током целе
године

током целе
године

током целе
године

током целе
године

утврђеном распореду

директора

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

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,

Помоћ у
организовању и
спровођењу
родитељских
састанака

Директор,
психолог и
педагог, помоћник
директора

Пружање помоћи разредним
старешинама на родитељским
састанцима

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.

Саветодавни рад са ученицима

Одржани
саветодавни
разговори са
ученицима као и
помоћ у организацији
ученичких активности

Саветодавни рад са родитељима
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Одржани
саветодавни
састанци са
родитељима у вези
са проблемима у

помоћник
директора

Психолог и
помоћник
директора

Директор,
психолог и
педагог,
помоћник
директора

Директор,
психолог и
педагог,
помоћник
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дисциплини и успеху
појединих ученика
као и разговори са
родитељима ученика
осмог разреда око
завршног испита и
уписа у средње
школе...

директора

Директор,
психолог и
педагог,

Помоћ разредним старешинама у
вођењу школске евиденције

Пружање помоћи
одељенским
старешинама у вези
са текућим
проблемима у
одељењу

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
проблеме са
дисциплином

Психолог,
помоћник
директора,
директор школе

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

током целе
године

Сарадња са другим школама
током целе
године

током целе
године

Сарадња са предузећима и
другим организацијама
138

помоћник
директора

Писање протокола за
посматрање
школског часа

психолог,
помоћник
директора

Остварена сарадња
са ОШ „Петар
Лековић” Пожега, ОШ
„Милан Благојевић”
Лучани и са средњим
школама
Златиборског округа

помоћник
директора,
директор школе,
психолог, педагог
школе

Остварена сарадња
са: Домом здравља
Пожега, ДОО

помоћник
директора,
директор школе,
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Теленор, МУП,
предузеће ИНМОЛД,
ИНОКОМ рачунари,
БИРО СИСТЕМ
Ужице...

психолог, педагог
школе

Директор,
психолог и
педагог,
Мај-август
2018.

Мај-јул 2018.

Август 2018.

Организовање
разредних,поправних,матурских,
завршних и допунских испита

Учешће у
организацији и
спровођењу

помоћник
директора,
предметни
наставници,
секретар школе

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, Горан
Мићовић

Распоред је израђен
у августу

Верица Петровић,
директор и
помоћник

Израда распореда часова за
2018/2019. школску годину

4.2.3. ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА И НАДЗОРА ДИРЕКТОРА,
ПОМОЋНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

РЕАЛИЗАТОРИ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА
ПЕДАГОГ
ВРЕМЕ

предмет/одељење

Учитељ/предметни

ВРЕМЕ

наставник

ПСИХОЛОГ
Учитељ/предметни

предмет/одеље
ње

наставник

Енглески језик
– додатна
настава

Драгана
Прокопијевић
кандић

30. 10. 2017.

Математика/Српски
језик, I, III и IV, ИО
Прилипац

Радиша Јовановић

29.10.
2017.

30. 10. 2017.

Српски
језик/Математика,
I и II,
ИО Лошаш

Мирјана Јовановић

6.11.
2017.

Математика
V2

Сандра Ђерић

22.11. 2017.

Српски језик, I2

Татјана Ракић

6.11.
2017.

Математика
VIII2

Сандра Ђерић
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Српски језик,
I3
Српски језик,
I1
Српски језик,
I4
Српски језик
VI ИО
С.Добриња

24. 11. 2017.

Српски језик, I3

Светлана Илић

24. 11.
2017.

24. 11. 2017.

Српски језик, I1

Мира Јордовић

24. 11.
2017.

28. 11. 2017.

Српски језик, I4

Милица Арсић

28.
11.2017.

21. 12. 2017.

Српски језик/
додатна настава,
VI4, VII1 и 2

Љиљана Јовановић

9.12.
2017.

21. 2. 2018.

Музичка култура,
V4

Весна Петровић

21.
2.2018.

Музичка
култура, V4

Весна Петровић

27. 2. 2018.

Математика, V2

Сандра Ђерић

27. 2.
2018.

Математика,
V2

Сандра Ђерић

Математика/
допунска настава,
II1

Драгица Штуловић

28. 3. 2018.

Светлана Илић
Мира Јордовић
Милица Арсић
Ивана Бошковић

4.3. Извештај о раду управних органа
4.3.1. Извештај о раду Школског одбора
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
Предраг Маркићевић
Љиљана Костић, председник
Бранко Гордић до 6. 2. 2018.
замена Марија Радивојевић
Драган Мићић
Снежана Стаматовић до 6. 2.
2018. замена Тања Луковић
Александар Вучковић
Зорица Никовић
Никола Крговић

Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће
Савет родитеља
Савет родитеља
Савет родитеља
СО Пожега
СО Пожега
СО Пожега
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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 15 седница. Реализоване су следеће активности:
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

8. 9. 2017.

15. 9. 2017.

20. 10. 2017.

АКТИВНОСТ

 Усвајање записника са 36. седнице
Школског одбора
 Доношење одлуке о расписивању
конкурса за избор директора Школе
 Именовање конкурсне комисије
(председника, чланове и заменике)
за спровођење поступка за избор
директора Школе по конкурсу
 Текућа питања из делокруга рада
Школског одбора.
 Усвајање записника са 37. седнице
Школског одбора
 Избор заменика председника
Школског одбора
 Разматрање и усвајање Извештаја о
реализацији годишњег плана рада
ОШ „Емилија Остојић” Пожега за шк.
2016/2017.
 Разматрање и доношење Годишњег
плана рада ОШ „Емилија Остојић”
Пожега за 2017/2018. годину
 Анекс Школског програма за V
разред
 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. годину
 Разматрање и усвајање Извештаја о
раду директора и школе за период
16. 3. 2017-31. 8. 2017. године
 Доношење одлуке о давању на
коришћење школског простора,
одређивање цене закупа и
формирање комисије за спровођење
поступка издавања непокретности у
закуп
 Текућа питања из делокруга рада
Школског одбора
 Усвајање записника са 38. Седнице
Школског одбора
 Подношење Извештаја о раду
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НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И
САРАДНИЦИ

Школски одбор, директор,
председник синдиката

Школски одбор, директор,
председник синдиката
Шеф рачуноводства

Школски одбор, директор,
председник синдиката
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20. 10. 2017.




8. 11. 2017.






22. 12. 2017.




27. 12. 2017.



директора школе о свом
досадашњем раду
Текућа питања
Усвајање записника са 39. седнице
Школског одбора
Доношење одлуке о избору
директора ОШ „Емилија Остојић”
Пожега по расписаном конкурсу од
27. 9. 2017.
Текућа питања из делокруга рада
Школског одбора
Усвајање записника са 40. седнице
Школског одбора
Поступање по молби-приговору
Николић Слађане из Пожеге,
Златиборска 13, доставњен од
стране Општинске управе Пожега –
Просветне инспекције број: службено
од 4. 10. 2017.
Захтев родитеља ученика у
издвојеном одељењу у Рогама
Текућа питања из делокруга
Школског одбора
Усвајање записника са 41. седнице
Школског одбора
Доношење одлуке о престанку
дужности директора ОШ „Емилија
Остојић” Пожега Александра
Весовића
Упознавање Школског одбора са
службеном белешком Милице Тошић
Рудић, психолога школе а у вези
молбе-приговора Николић Слађане
из Пожеге, Златиборска 13,
достављен од стране Општинске
управе Пожега – Просветне
инспекције број: службено од 4. 10.
2017.
Текућа питања из делокруга
Школског одбора
Усвајање записника са 42. седнице
Школског одбора
Упознавање Школског одбора са
решењем министра просвете о
постављењу в.д.директора бр.11901-00067/2017-07/281/1 од 25. 12.
2017, закњучивање Уговора о раду и
доношење решења о обрачуну и
исплати плате вд директору школе
Разматрање и доношење одлуке о
усвајању измена и допуна
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Школски одбор, директор,
председник синдиката

Школски одбор, директор,
помоћници директора,

Школски одбор, директор,
помоћници директора

Школски одбор, директор,
помоћници директора, шеф
рачуноводства
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18. 1. 2018.

26. 2. 2018.

финансијског плана за 2017. г.
 Разматрање и доношење одлуке о
усвајању измена и допуна плана
јавних набавки за 2017. г.
 Текућа питања из делокруга рада
Школског одбора
 Усвајање записника са 43. седнице
Школског одбора
 Разматрање и доношење одлуке о
Изменама и допунама Финансијског
плана школе за 2018. год.
 Разматрање и доношење одлуке о
изменама и допунама Плана набавки
за 2018. г.
 Текућа питања из делокруга рада
Школског одбора
 Усвајање записника са 44. седнице
Школског одбора
 Доношење одлуке о расписивању
конкурса за избор директора школе
 Именовање конкурсне комисије за
спровођење поступка за избор
директора школе по конкурсу
 Усвајање извештаја о извршеном
попису мна дан 31. 12. 2017.
 Доношење одлуке о одређивању
Мирјане Василијевић, в.д. директора
за стручног вођу пута за реализацију
екскурзије ученика седмих разреда у
шк.2017/2018. г.
 Текућа питања из делокруга рада
Школског одбора




27. 2. 2018.





Усвајање записника са 45.
седнице Школског одбора
Разматрање и усвајање Годишњег
извештаја о материјалнофинансијском пословању и
Завршном рачуну за 2017. г.
Разматрање и одлучивање по
Захтеву Митровић Милинка и
Митровић Жељка из Пожеге, за
давање сагласности за
озакоњење објекта, дел.бр.116/18
од 26. 2. 2018. г.
Текућа питања из делокруга
Школског одбора
Усвајање записника са 46.
седнице Школског одбора
Оставка Љиљане Костић на
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Школски одбор, помоћници
директора, представници
Ученичког парламента,
председник синдиката, шеф
рачуноводства

Школски одбор, помоћници
директора, шеф
рачуноводства, представници
Ученичког парламента,
председник синдиката

Школски одбор, директор,
шеф рачуноводства,
председник синдиката

Школски одбор, директор,
председник синдиката
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9. 3. 2018.







22. 3. 2018.






29. 3. 2018.









чланство и функцију председника
школског одбора у школски одбор
ОШ „Емилија Остојић” Пожега,
дел.бр.145/18 од 05.03.2018. г.
Избор председника и заменика
председника школског одбора
школе
Текућа питања из делокруга рада
Школског одбора
Усвајање записника са 48.
седнице Школског одбора
Доношење Статута ОШ „Емилија
Остојић” Пожега
Доношење Пословника о раду
Школског одбора ОШ „Емилија
Остојић” Пожега
Давање сагласности на Правилник
о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Емилија Остојић”
Пожега
Одлучивање по захтеву Славице
Мајсторовић, дел.бр.154/18 од 07.
3. 2018. г.
Одлучивање по приговору
Милутина Игњатовића,
дел.бр.156/18 од 08.03.2018. г. на
решење бр.90-2/1 од 14.02.2018. г.
Текућа питања из делокруга рада
Школског одбора
Усвајање записника са 48.
седнице Школског одбора
Давање мишљења и предлог
Министру за избор директора ОШ
„Емилија Остојић” Пожега
Текућа питања из делокруга рада
Школског одбора
Усвајање записника са 49.
седнице Школског одбора
Доношење Правилника о
васпитно-дисциплинској и
материјалној одговорности
ученика ОШ „Емилија Остојић”
Пожега
Доношење Правилника о
дисциплинској и материјалној
одговорности запослених у ОШ
„Емилија Остојић” Пожега
Доношење Правилника о
испитима у ОШ „Емилија Остојић”
Пожега
Доношење Правилника о накнади
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Школски одбор, директор,
председник синдиката

Школски одбор, директор,
председник синдиката
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5. 4. 2018.









путних трошкова запослених у
ОШ „Емилија Остојић” Пожега
Доношење Правилника о мерама,
начину и поступку заштите и
безбедности ученика за време
остваривања образовноваспитног рада и других
активности које организује ОШ
„Емилија Остојић” Пожега
Доношење правила понашања у
ОШ „Емилија Остојић” Пожега
Доношење одлуке о изменама и
допунама (измена преамбуле)
1. Правилника о поступку
унутрашњег узбуњивања у
ОШ „Емилија Остојић”
2. Правилника о набавкама
3. Правилника о награђивању
запослених у ОШ „Емилија
Остојић”
4. Правилника о похваљивању и
награђивању ученика у ОШ
„Емилија Остојић” Пожега
5. Правилника о оцењивању у
ОШ „Емилија Остојић” Пожега
6. Правилника о употреби
службених моторних возила и
употреби сопственог возила у
службене сврхе у ОШ
„Емилија Остојић” Пожега
7. Правилника о ванредним
ученицима у ОШ „Емилија
Остојић” Пожега
Предлог измена и допуна
Финансијског плана за 2018. г.
Предлог измена и допуна Плана
јавних набавки за 2018. г.
Разматрање и усвајање
Извештаја о самовредновању за
област квалитета Етос
Поновно одлучивање по
приговору Милутина Игњатовића
дел.бр.156/18 од 08.03.2018. г. на
решење бр.90-2/18 од 14.02.2018.
Текућа питања
Усвајање записника са 50.
седнице Школског одбора
Извештај о раду в.д. директора
школе Мирјане Василијевић
Доношење Закључка којим се
констатује престанак дужности
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Школски одбор, директор,
секретар
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12. 6. 2018.





29. 6. 2018.


вршиоца дужности директора ОШ
„Емилија Остојић” Пожега,
Мирјане Василијевић
Закључење Уговора о уређењу
међусобних права и обавеза
између Мирјане Василијевић,
директора школе и Школског
одбора
Доношење решења о мировању
радног односа Мирјане
Василијевић
Усвајање Извештаја о
реализацији екскурзија и наставе
у природи за шк. 2017/2018. г.
Разматрање и доношење одлуке
о Изменама и допунама
Финансијског плана школе за
2018. г.
Разматрање и доношење одлуке
о Изменама и допунама Плана
набавки школе за 2018. г.
Именовање комисије за
утврђивање запослених за чијим
је радом престала потреба
Текућа питања
Усвајање записника са 51.
седнице Школског одбора
Доношење Анекса школског
програма за I разред и V разред
Именовање чланова Стручног
актива за школско развојно
планирање
Доношење решења о коришћењу
годишњег одмора за 2018. г.
Мирјани Василијевић, директору
Школе
Текућа питања

Школски одбор, директор,
секретар, шеф рачуноводства,
председник синдиката

Школски одбор, директор,
Секретар, шеф
рачуноводства, представници
синдиката

5. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
5.1. Друштвене, културне,техничке, хуманитарне и спортске активности (млађи
разреди)
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
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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 2017.

- Формирање секције и
избор руководства

- Одабир чланова
секције

драмска секција

- Упознавање са
Планом рада

- Упознавање са
Планом рада

- Упознавање са
основним појмовима из
позоришне уметности и
проучавање драмског
текста

- Тумачење
драмског текста и
упознавање са
основним
појмовима драмске
и позоришне
уметности

- Гледање представе
„Ујеж” Аматерског
позоришта из Ивањице
у КЦ Пожега

- Организовано
вођење ученика и
гледање
позоришног дела
- Разговор,
запажања

Октобар 2017.

- Упознавање са
драмским текстом
- Припрема
предвиђених културних
садржаја (драмски
текст Ане Никвул Муке
по црвенкапи)

Новембар/децембар - Гледање позоришне
2017.
представе у СКЦ у
Пожеги (Проклета
мода јако је овладала;
по мотивима
Покондирене тикве Ј.
С. Поповића)

- Припрема драме
(Муке по
црвенкапи)
ревизија, подела
улога, читачке
пробе

драмска секција,

- Организовано
вођење ученика и
гледање
позоришног дела

драмска секција и
рецитаторска
секција

- Разговор,
запажања
- Читачке пробе

- Разговор о гледаној
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представи

(рад за столом)

- Увежбавање драмског
текста Ане Никвул
Муке по црвенкапи

- Распоредне
пробе

- Упознавање са
Андрићевим
текстовима; припрема
нових садржаја (Сусрет
са Андрићем)

- Подела улога,
читачке и
распоредне пробе

- Ревизија нових
текстова
- Припрема за
обележавање
Савиндана - дана
школе
Јануар 2018.

- Читачке пробе
(рад за столом)

- Припрема за
обележавање
Савиндана - дана
школе

- Распоредне
пробе

драмска секција,
рецитаторска
секција, ликовна
секција, литерарна
секција, хорска
секција, новинарска
секција,
фотографска
секција

- Припрема и
реализација културних
садржаја у оквиру
обележавања
Савиндана - дана
школе (приредба у
школи)

- Премијера

- Анализа рада секције
у првом полугодишту

- Анализа рада
секције

Фебруар 2018.

- Увежбавање драмског
текста

- Вежбе дикције и
сценског покрета

драмска секција

Март 2018.

- Гледање позоришног
дела у Народном
позоришту у Ужицу
(Стеријин пут у Србе)

- Организовано
вођење ученика и
гледање
позоришног дела

драмска секција,
рецитаторска
секција

- Разговор о гледаној
представи

- Разговор,
запажања

- Увежбавање драмског

- Читачке пробе,
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текста Ане Никвул
Муке по црвенкапи

вежбе дикције и
сценског покрета

- Школска смотра
рецитатора

- Читачке пробе:
изражајно читање
и говорење поезије

- Припрема за
Општинску смотру
рецитатора

- припрема за
такмичење (вежбе
акцента и паузе,
интонације и
интензитета
(јачине) гласа…)

- Учешће на
Општинској смотри
рецитатора

- На Општинску
смотру пласирала
се ученица седмог
разреда Јана
Савовић и освојила
2. место и пласман
на Окружну смотру
(песма Биљане
Станојевић
Обичним речима
речено)
Април 2018.

- Припрема за Окружну
смотру рецитатора
- Учешће на Окружној
смотри рецитатора
Песниче народа мог у
Косјерићу
- Гледање позоришне
представе у СКЦ
Пожега Зато што те
се плашим; форум
театар (програм против
вршњачког насиља)

Мај и јун 2018.

- На Окружној
смотри рецитатора
ученица Јана
Савовић освојила
2. место у
категорији средњег
узраста
- Организовано
вођење ученика и
гледање
позоришног дела

- Разговор,
запажања
- Увежбавање драмских - Вежбе дикције и
садржаја
сценског покрета
- Разматрање
извештаја о раду
секције

- Анализа рада
секције
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- Предлог чланова
секције за похвале и
награде

5.2.2. Литерарна секција (наставник: Љиљана Јовановић)
ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

септембар-октобар

Организовање рада
секције, план и програм
секције; проучавање
књижевноуметничких
дела, жанрови и врсте
стваралачког писања,
читање самосталних
радова поезије и прозе;
осврт на Андрића;
сарадња са
Новинарском секцијом
Сарадња са
Новинарском
секцијом;анализа
примера различитих
обрада једног мотива;
припрема радова за
конкурс, читање
изабраних радова,
анализа радова
одабраних за Сничак;
припремна радионица за
све чланове Клуба
читалаца; анкета Зашто
читам и шта сазнајем;
Подела књига и увод у
читањеЈа, Алексија;
Анализа друге књиге
Зашто су се други
пут развели моји
родитељи

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

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

НОСИОЦИ
АКТИВНОС
ТИ
Чланови
Литерарне
секције

чланови
Литерарне
секције
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јануар

фебруар
март
април
мај
јун

Анализа претходно
поменутих књига
Анализа треће књиге
,,Перо птице Додо''

Анализа треће књиге
,,Блогерка’’ Квиз
такмичење КАКО
ПОЗНАЈЕМ ПИСЦА И
ЊЕГОВО КЊИЖЕВНО
ДЕЛО;
Прављење зидних
новина;
Анализа последње
књиге за ову годину
,,Необични ђаци’’
Сређивање
документације
Литерарне секције
Разматрање извештаја
Литерарне секције

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

чланови
Литерарне
секције

чланови
Литерарне
секције,
Рецитаторске
и Драмске
секције

Литерарна секција почела је са активним радом већ од краја септембра. Ове школске године
стартовало је двадесет осам ученика. Проучавали смо књижевноуметничка дела, бавили се
жанровима и врстама стваралачког писања, писали смо литерарне радове и завршавали
заједничке пројекте. За Дан језика писали смо кратку причу од шест речи. Најбоље приче
нашле су се на обележивачима с једне стране и ликовним радовима наших ученика с друге
стране.
Током првог полугодишта активно смо сарађивали са Новинарском секцијом. Чланови
секције били су вредни и својим радовима допринели квалитету школског часописа.
На часовима Литерарне секције анализирају се Дневници читања. Дневници читања су права
уметничка дела, а то ученичко умеће представили смо и у школском часопису „Сничак''.
Током целе школске године прављене су зидне новине које су пратиле значајне датуме и
дешавања у школи. Свој активни рад секција наставља и у другом полугодишту.Чланови
Литерарне секције током другог полугодишта учествовали су на разним конкурсима (,,Ала је
леп овај свет'', ,,Био једном један'', Књижевни сусрети Гордана Брајовић, Лимске
вечери дечје поезије, Прича од шест речи, Сто младих талената~организатор
Српска кућа Пожаревац, Џеп за успомене, Голубић, Пролећне риме и ноте). Ученици су
своје радове слали на претходно наведене конкурсе. Нарочито бих истакла
заинтересованост ученика за конкурс Сто младих талената~организатор Српска кућа,
Пожаревац. Посебно бих издвојила Михајла Шишића и његову уметничку бајку ДЕЧАК И
ЗЛАТНА РИБИЦА која је учествовала на конкурсу Радовићев венац. Нашла се у Зборнику
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радова Дечјег центра Ниш. Књижевни сусрети Гордана Брајовић изнедрили су признање
и то прву награду Вуку Јовановићу, ученику IV1 РАЗРЕДА. Током целе школске године
прављене су зидне новине које су пратиле значајне датуме и дешавања у школи. Чланови
Литерарне секције износили су своје идеје о организацији секције за наредну школску
годину и говорили су о начину реализације планираних активности.
ИЗВЕШТАЈ КЛУБА ЧИТАЛАЦА
Читалачки маратон
Школска 2017/2018. година
Извештај са радионице
Назив радионице: Ја, Алексија
Датум одржавања: 13. 12. 2017. 20. 12. 2107.
Број присутних ученика: 20
Коментари ученика: *,,Књига ,,Ја, Алексија’’ ми се највише допала јер нас учи да прихватимо
промене у животу колико год то тешко било.’’
*,,Ја, Алексија је била прва књига коју смо анализирали у Клубу читалаца, а уједно и
најпоучнија књига коју сам икада прочитала. Свиђа ми се јер се у њој говори о девојчици која је
сличних година као ја и пролази кроз пубертет.’’
*,,По мени је ово једна од бољих књига које сам прочитала. Свиђа ми се карактер главне
јунакиње као и начин прихватања промена у животу.’’
Белешке/запажања
Књига која је подстакла ученике да на неки себи својствен начин обрате пажњу на своју
унутрашњост, да схвате шта им је стварно важно у животу, са ким могу да ћуте, има ли икакве
логике у љубави, како се чува оно у шта верују. Сама тематика романа их је подстакла да се
идентификују са главном јунакињом и коментаришу како би се они понашали да су у њеној
позицији.
Читалачки маратон
Школска 2017/2018. година
Извештај са радионице
Назив радионице: Када су се други пут развели моји родитељи
Датум одржавања: 24. 1. 2018. 21. 2. 2108.
Број присутних ученика: 15
Коментари ученика: *,,Књига Када су се други пут развели моји родитељи ми се веома
допала, подстиче ме на размишљања колико само жеља и упорност утичу на остваривање
онога што у првом тренутку делује неостварљиво.’’
*,,Ова књига је на мене оставила веома јак утисак иако ми можда није међу омиљенима.
Мислим да ми се највише свидео крај, а то је када су се Анини родитељи помирили. Посебно
сам импресионирана Анином амбициозношћу и трудом, а то се све провлачи кроз читав роман.
Док ми се несклад и непријатељски однос у Аниној породици баш и није свидео.’’
*,,Ова књига ме посебно заинтересовала јер је дала слику једне породице која је у распаду.
Није ми се допао протисак који је дете трпело од стране родитеља. Сваком детету је веома
тешко да одлучи да ли ће живети са мамом или татом. После сам дуго размишљао како не бих
волео да ми се ово икада деси.
Белешке/запажања
Књига је ученике навела на закључке шта је то најважније у животу, за шта се треба борити и
како. Колико је битно само не одустајати, самим тим смо сигурни победници. Било је веома
занимљиво слушати њихово тумачење лексеме НАЈНАНИЈЕ( то су они или оно што им улива
храброст или даје им крила.)
152

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
Читалачки маратон
Школска 2017/2018. година
Извештај са радионице
Назив радионице: Перо птице Додо
Датум одржавања: 14. 3. 2018. 21. 3. 2108.
Број присутних ученика: 10
Коментари ученика: *,,Књига Перо птице Додо је веома занимљив роман, али необичан.
Дирнуо ме је тренутак када се главни јунак присећао своје мајке, али ми се не свиђа што у
роману има превише невероватних и немогућих ствари као што је да перо има бесконачно
црвено мастило или да је призвало Краљевића Марка или капетана Нема.
Белешке/запажања
Књига је покренула многа питања код ученика- Питали смо се када се јуначе или зачикавају ли
друге. Расправљали смо о томе шта може да се деси када одговоримо на зачикавање.
Подстакнути порукама из књиге умели су веома мудро да закључују и схватају колико је
зачикавање опасно. Сложили смо се да морамо остати мирни ако је задиркивање упорно и
само вербално можемо се супротставити досадном наметљивцу. Схватили су зашто никада не
смемо дозволити да викенди буду досадне приче.
Читалачки маратон
Школска 2017/2018. година
Извештај са радионице
Назив радионице: Блогерка
Датум одржавања: 11. 4. 2018. 18. 4. 2108.
Број присутних ученика: 10
Коментари ученика:
*Блогерка је веома необична књига која ми је показала како могу себи олакшати живот, аи
улепшати.
*Књига ми је омогућила да се поистоветим са главном јунакињом, да проживим блогеркине
бриге и патње и схватим шта је смисао живљења. У томе ми је помогла њена тетка која је
невероватан лик.’’
*Схватила сам шта значи када кућа пусти корење. Колико је то битно. Сетила сам се и Малога
Принца и дрвета баобаб, колико је битно неговати и уређивати свој простор, не дозволити да
семе зла завлада планетом.’’
Белешке/запажања
Научили смо како када порастемо понашамо се као свемир, а не као његов део. Разговарали
смо о томе колико је битно да у породици влада здрава атмосфера и позитивна клима.
Схватили су како треба да се понашају, а и да толеришу када и родитељи уђу у свој пубертет.
Читалачки маратон
Школска 2017/2018. година
Извештај са радионице
Назив радионице: Необични ђаци
Датум одржавања: 16. 5. 2018. 23. 5. 2108.
Број присутних ученика: 10
Коментари ученика: *Ово је моја омиљена књига. Много ми се свидела због креативног писца.
Чувено одељење са знаком узвика ме веома подсећа на моје одељење. Као што су
НЕОБИЧНИ ЂАЦИ спремни на све тако смо ми способни да оно што професорима делује
немогуће, ми починимо.
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*НЕОБИЧНИ ЂАЦИ су готово исти као моји другари враголани. Док сам читала књигу,
схватила сам да имамо наставнике који умеју да нас салушају и истолеришу оно што можда ни
ми сами не бисмо толерисали.
Белешке/запажања
Ученици су уживали анализирајући ову књигу. Савршено су умели да се поистовете са
НЕОБИЧНИМ ЂАЦИМА. Било им је веома пријемчиво да анализирају поступке својих
наставника. Причали су о часовима које никада не преспавају, шта посебно цене код својих
наставника. На крају радионице закључили смо да деци треба омогућити неограничену
одговорност, тада нас може изненадити њихова способност.
Наставник/ментор Клуба читалаца
Љиљана Јовановић
5.2.2.1. Драмско-рецитаторска секција (наставник: Славица Мајсторовић)

ВРЕМЕ

14. 9. 2017.

21. 9. 2017.

28. 9. 2017.

5. 10. 2017.
12. 10. 2017.
19. 10. 2017.
26. 10. 2017.
2. 11. 2017.
16. 11. 2017.
23.11.2017.
28. 11. 2017.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формирање секције и
упознавање са
годишњим планом
Ученици вежбају и
изражајно читају
омиљене песме
Рецитовањеи
изражајно читање
поезије на руском и
енглеском језику
Упознавањеса
историјом драмске
уметности
Гледање драмског дела

уводни час

ученици и
наставница

вежбање

ученици и
наставница

вежбање

ученици и
наставница

обрада

ученици и
наставница

вежбање

Разговор о гледаној
представи
Одабир текстова за
новогодишњу приредбу
Увежбавање текстова
за новогодишњу
приредбу
Гледање драмског дела

вежбање

ученици и
наставница
ученици и
наставница
ученици и
наставница
ученици и
наставница

Увежбавање текстова
за приредбу
Рецитовање на

вежбање

вежбање
вежбање
вежбање

вежбање
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ученици и
наставница
ученици и
наставница
ученици и
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30. 11. 2017.
7. 12. 2017.

14. 12. 2017.
21. 12. 2017.
28. 12. 2017.
11. 1. 2018.
18. 1. 2018.
25. 1. 2018.
26. 1. 2018.
15. 2. 2018.

22. 2. 2018.

1. 3. 2018.

8. 3. 2018.

15. 3. 2018.
22. 3. 2018.
29. 3. 2018.

12. 4. 2018.

19. 4. 2108.

страном језику

наставница

Гледање драмског дела вежбање

Ученици и
наставница
Ученици и
наставница

Увежбавање текстова
за новогодишњу
приредбу
Припрема и
увежбавање за
новогодишњу приредбу
Избор текстова о
Светом Сави
Одабир текстова за
Савиндан
Припремање порограма
за Савиндан
Припремање порограма
за Савиндан
Генерална проба за
Савиндан
Генерална проба за
Савиндан
Вежбе читања и
рецитовања
Вежбе читања и
рецитовања
Избор песамам и
кандидата за
рецитаторско
такмичење
Избор песамам и
кандидата за
рецитаторско
такмичење
Драмски текстови по
избору ученика
Драмски текстови по
избору ученика
Драмски текстови по
избору ученика
Драматизација
одломака романа „ Поп
Ћира и поп Спира”
Стевана Сремца
Драматизација
одломака романа „Поп
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вежбање
вежбање

Ученици и
наставница

вежбање

Ученици и
наставница
Ученици и
наставница
Ученици и
наставница
Ученици и
наставница
Ученици и
наставница
Ученици и
наставница
ученици и
наставница
ученици и
наставница
ученици и
наставница

вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
вежбање

вежбање

ученици и
наставница

вежбање

ученици и
наставница
ученици и
наставница
ученици и
наставница
ученици и
наставница

вежбање
вежбање
вежбање

вежбање

ученици и
наставница
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26. 4. 2018.

3. 5. 2018.
10. 5. 2018.
17. 5. 2018.
24. 5. 2018.
31. 5. 2018.
7. 6. 2018.

Ћира и поп Спира”
Стевана Сремца
Драматизација
одломака романа „Поп
Ћира и поп Спира”
Стевана Сремца
Одабир текстова и
припрема за приредбу
Одабир текстова и
припрема за приредбу
Одабир текстова и
припрема за приредбу
Припрема за приредбу
за Видовдан
Генерална проба
Генерална проба

вежбање

ученици и
наставница

вежбање

ученици и
наставница
Ученици и
наставница
Ученици и
наставница
Ученици и
наставница
Ученици и
наставница
Ученици и
наставница

вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
вежбање

5.2.3.Рецитаторска секција (наставник: Ивана Бабић)

ВРЕМЕ

септембар 2017.
28. 9. 2017.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Формирање секције
План рада за текућу
школску годину
Избор чланова секције

Манифестација
Европски дан језика
(ученици су
осмишљавали причу
од шест речи на
различитим језицима
по угледу на Е.
Хемингвеја „ Six word
story”)

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-упознавање са
Планом рада за текућу
школску годину
-одабир чланова
секције
- одабир и анализа
садржаја текста
-обрада изабраног
текста, подела улога
члановима секције;
-истраживање облика
изражавања текста

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Рецитаторска и
Драмска секција,

Стручно веће за
српски језик и стране
језике

октобар 2017.

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 2017.

Припрема драмског

-акценатске вежбе

Рецитаторска и
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текста Ане Никвул
„Муке по Црвенкапи”
Осмишљавање
кореографије и
изгледа сцене,
костимографије
Увежбавање за наступ
Избор чланова
секцијеза учешће на
прослави Савиндана

децембар 2017. и
јануар 2018.

Учешће на прослави
дана школе –
Савиндана
( извођење и
драматизација текста
„Свети сава виђен
очима жена” (Ана,
мајка Растка
Немањића, Ђурђинка,
монахиња Евдокија)
Анализа рада секције у
првом полугодишту
Анализа наступа
Посета другим
секцијама
(драмска,новинарска,л
итерарна)
Анализа рада секције

фебруар и март 2018.

Школска смотра
рецитатора
одржана је 14. 3.
2018. године у 18.25
за ученике старијих
разреда, 12.00 за
ученике млађих
разреда у ОШ
„Емилија Остојић”.
Старији узраст
На такмичењу је
учествовало 12
ученика V, VI, VII и
VIII разреда из
матичне школе.
Учесници: Ученици
који су се
пласирали на
Општинску смотру
рецитатора:
Анастасија
Милованчевић (VIII
р.)
Јана Савовић
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-вежбе темпа,мимике и
гестикулације
-распоредне и читачке
пробе

Драмска секција

- избор анализе

Рецитаторска и
Драмска секција

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. 2018.
- извештавање
-разговор, запажања
- извештавање

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

Драмска и
Рецитаторска
секција
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( VII р.) Љубица
Продановић (VI р.)
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. Ива Младеновић
III разред
(учитељица
Славенка Митровић)
2. Сузана Давинић III
разред ( учитељица
Славенка Митровић)
3.Марија Бабић I
разред (учитељица
Татјана Ракић)
Општинска смотра
рецитатора одржана
је у „Клубу младих”
23. 3. 2018. године у
18.00 часова.
Ученици који су се
пласирали на
Окружну смотру
рецитатора:
Јана Савовић
(VII разред) I место
на Општинској
смотри рецитатора и
Сузана Давинић II
место
Окружна смотра
рецитатора одржана
је у Косјерићу 19.
априла 2018. године
у „Народној
библиотеци”, Јана
Савовић (VII разред)
II место на Окружној
смотри рецитатора
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Припремање
ученика за Окружну
смотру рецитатора

-увежбавање за наступ

Рецитовање најбољих
садржаја из протеклих
година
Анализа рада секције

-вежбе темпа, мимике
и гестикулације

-истраживање облика
изражавања текста
-вежбе интонације
-вежбе интензитета
-паузе у рецитовању,
понављање и рефрени
-вежбе темпа, мимике
и гестикулације

април 2018.

мај и јун 2018.

Драмска и
Рецитаторска
секција

Рецитаторска
секција

-извештавање

5.2.3.1. Литерарна секција (наставник Снежана Ружичић)

ВРЕМЕ
8. 9. 2017.

15. 9. 2017.

29. 9. 2017.
6. 10. 2017.

13. 10. 2017.
20. 10. 2017.
27. 10. 2017.

3. 11. 2017.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Организовање
секције, план и
програм рада секције
Проучавање
књижевноуметничких
текстова
Жанрови и врсте
стваралачког писања
Читање самосталних
радова (поезије и
призе)
Како да побољшамо
стил писања?
Читање стихова по
избору ученика
Читање тематских
радова на слободну
тему
Одабир радова и
уређење паноа

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
вежбање

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник

вежбање

Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник

вежбање

Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник

вежбање

Вежбање
вежбање
вежбање

вежбање
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Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
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17. 11. 2017.
24. 11. 2017.
1. 12. 2017.

8. 12. 2017.
15. 12. 2017.
19. 1. 2018.

26. 1. 2018.

2. 3. 2018.
9. 3. 2018.
16. 3. 2018.

23. 3. 2018.
30. 3. 2018.
13. 4. 2018.
20. 4. 2018.
27. 4. 2018.
4. 5. 2018.
11. 5. 2018.
18. 5. 2018.

Одабир радова и
уређење паноа
Читање драмског
текста по улогама
Књига коју
препоручујем својим
вршњацима
Осврт на Његоша

вежбање

Читање Његошеве
поезије
Припрема за наступ
поводом школске
свечаности
Припрема за наступ
поводом школске
свечаности
О мајци и за мајку
(поезија и проза)
О мајци и за мајку
(поезија и проза)
Покушај жанровског
преобликовања
текста
(драматизација
краћих и прозних и
поетских текстова)
Вежбе читања и
рецитовања
Уређивање изложбе
радова
Читање радова о
одабраном писцу
Квиз знања (теорија
књижевности)
Врсте новинских
састава
Одабрани текстови из
штампе
Радови на тему:
Интервју са...
Говорна вежба: Један
мој хоби

вежбање

вежбање
вежбање

вежбање

вежбање

Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник

вежбање

Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник

вежбање

Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник

вежбање
вежбање

вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
вежбање
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Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
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21. 5. 2018.
25. 5. 2018.

1. 6. 2018.
8. 6. 2018.
11. 6. 2018.

14. 6. 2018.

Стилска изражајна
средства
Квиз знања: Колико
познајемо дело писца
по избору
Вежбе читања и
рецитовања
Описивање природе
по задатом плану
Излет у природу
(аналитичко
посматрање неког
предела)
Разматрање
извештаја о раду
секције

вежбање
вежбање

вежбање
вежбање
вежбање

вежбање

Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник
Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник

Ученици 5, 6, 7. и 8.
разреда, наставник

5.2.4. Новинарска секција (наставник Соња Стоковић)
Новинарска секција је у школској 2017/2018. год. окупила око себе ученике петог и шестог
разреда ОШ „Емилија Остојић” (о чему постоји евиденција у Дневнику слободних и
ваннаставних активности за шести 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, при чему сам
провела велики број сати рада код куће, на програму Corel, у потпуности припремивши 40
страна новог броја школског листа, што сам у евиденцији уписала као 17 наставних часова.
35. број школског листа је изашао из штампе за Савиндан 2018. године.
Реализовано је 27 часова.
ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

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,
коментарисање,
давање и усвајање

чланови
Новинарске
секције

161

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
Планирање учествовања у
предстојећим школским
свечаностима.

Новембар

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

Стварање нових
радова, читање,
коментарисање,
давање и усвајање
упутстава,
бележење,
сакупљање радова,
класификација,
одабир радова,
лекторисање,
кориговање, техничко
обликовање
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5.2.5. Драмско-рецитаторска секција (наставник Жељка Ристовић)
У школској 2017/ 2018. години одржано је укупно 32 часа секције (17 у првом, 15 у
другом полугодишту.

ВРЕМЕ

септембар

октобар

новембар

децембар

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
формирање секције;
ученици смишљају
„Причу од шест
речи” па је уз
помоћ наставника
преводе на руски и
енглески језик;
припрема за Дан
језика

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
договор око термина,
усвајање плана
секције, давање
упутстава, израда
паноа

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
чланови секције

припрема за
приредбу на нивоу
школе „Прело”;
увежбавање
драмског текста
„Хајдук Станко”
Генерална проба
за приредбу на
нивоу школе
„Прело”; одлазак на
позришну представу
„Проклета мода
јако је овладала” и
разговор о њој
избор текстова за
Савиндан;
припремање
програма за
Савиндан

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

чланови секције

драмско извођење,
коментарисање,
давање упутстава,
подела утисака о
представи

чланови секције

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

март

април

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

рецитовање, драмско
извођење,
коментарисање,
давање упутстава

чланови секције

одабир текстова и
кандидата за
такмичење у
рецитовању;
увежбавање
изражајног
рецитовања

рецитовање,
коментарисање,
давање упутстава

чланови секције

припрема програма
за промоцију
школе; припремање
и извођење
одломка из драме
„Избирачица” по
жељи ученика

драмско извођење,
коментарисање,
давање упутстава

чланови секције

припреме за
обележавање
Видовдана

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

чланови секције

мај/јун

5.2.6. Секција енглеског језика (наставник Драгана Прокопијевић Кандић)

ВРЕМЕ

22. 9. 2017.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Договор и одабир теме и
ученика који ће
учествовати у
обележавању Дана
језика

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Састанак наставника
и прављење плана
активности за
обележавање Дана
језика; информисање
ученика и

164

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Стручно веће за
српски језик и стране
језике ОШ „Емилија
Остојић” и ученици
од четвртог до осмог
разреда
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25. 9. 2017.

26. 9. 2017.

Припрема презентације
о Ернесту Хемингвеју и
његовој причи од шест
речи
Радионица за ученике
од четвртог до осмог
резреда на тему
Хемингвејеве приче од
шест речи
Прављење чланка за
школски часопис Сничак

Јануар 2018.
Прављење постера о
причи о Екскалибуру и
краљу Артуру

16. 3. 2018.

припремање
активности
Презентација у
Power Point програму
на основу чега
ученици састављају
своје приче од шест
речи
Ученици самостално
или у паровима и
мањим групама
састављају приче од
шест речи на
језицима који се
изучавају у школи
Кратак есеј о
Ернесту Хемингвеју и
причи од шест речи
за школски часопис
Сничак
У сваком одељењу
седмог разреда
самостално или у
групи од неколико
ученика направљен
је по један постер
који илуструје целу
причу у облику
стрипа, низова
сличица и текста,
итд..

Стручно веће за
српски језик и стране
језике ОШ „Емилија
Остојић” и ученици
од четвртог до осмог
разреда
Стручно веће за
српски језик и стране
језике ОШ „Емилија
Остојић” и ученици
од четвртог до осмог
разреда
Наставник енглеског
језика и ученица
Дуња Смиљанић
Наставник енглеског
језика и ученици
седмог разреда

5.2.7. Математичка секција (наставник Александра Весовић)

ВРЕМЕ
Септембар
Септембар
Септембар
Октобар

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Од идеје до
презентације
Проналажење
релевантних
података
О бројевима и
бројању кроз
историју
Цртање
математиком

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Презентације
наставника
Дискусаија

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Насставници

Презентације
ученика

Чланови секције

Демонстрација

Чланови секције
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Насставници
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Октобар
Новембар
Новембар

Децембар

Децембар
Фебруар
Март
Март

Април

Април
Април
Мај
Мај
Мај

Мај

Јун

Математичке шале и
анегдоте
Игре у којима се
користи математика
Примена математике
за заштиту тајности
података
Израда
математичких
новогодишњих
украса
Продајна изложба
математичких украса
у хуманитарне сврхе
Игре у којима се
користи знање
математике
Низови бројева

Презентације
ученика
Дискусаија и
презентације игара
Предавање

Чланови секције

Радсионица

Чланови секције

Продајна изложба

Чланови секције

Презентације
ученика

Чланови секције

Демонстрација

Насставници

Математика и
уметност
Радионици израде
оригамија у вртићу
„Пчелица” и
презентација радова
у холу вртића
Давање идеја за
поставке на
фестивал
математике
Прича о занимљивим
бројевима
Прича о занимљивим
бројевима
Прича о занимљивим
бројевима
Припремање
изложбе о
занимљивим
бројевима
Припремање
изложбе о
занимљивим
бројевима
План за следећу
годину

Демонстрација

Насставници

Радионица

Чланови секције

Дискусаија

Чланови секције

Дискусаија

Чланови секције

Тимски рад

Чланови секције

Тимски рад

Чланови секције

Давање идеја

Чланови секције

Давање идеја

Чланови секције

Дискусаија

Чланови секције
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Чланови секције
Наставници
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5.2.8. Ликовна секција (наставник Зоран Звиздић)
Време
реализације

Начини
реализације

Реализоване активности

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

вежбе

наставник ликовне
културе

-Израда радова за конкурс за конкурисање
дан Св. Саве
јануар

-Цртање и сликање

вежбе

-Израда радова за конкурс за конкурисање
дан Св. Саве

наставник ликовне
културе

фебруар

-Цртање и сликање

вежбе

наставник ликовне
културе

март

-Цртање и сликање

вежбе

наставник ликовне
културе

април

-Цртање и сликање

вежбе

-Израда радова за конкурс

конкурисање

наставник ликовне
културе

-Израда радова за промоцију конкурисање
рада
школе
у
оквиру
обележавања Дана општине
мај

јун

-Цртање и сликање

вежбе

-Израда радова за конкурс

конкурисање

-Израда фотографија за конкурс

конкурисање

-Цртање и сликање

вежбе
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Наставник ликовне
културе, фотосекција

Наставник ликовне
културе
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5.2.9. Хор матичне школе (наставник Весна Петровић)
Реализовано је 72 часа Хора (44 часа у првом полугодишту и 28 часова у другом
полугодишту).

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар
(8 часова)

Октобар
(9 часова)

Новембар
(7 часова)

Децембар
(10 часова)

Јануар
(10 часова)

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТ
И

4.9. (7.час) Упис нових чланова
8.9. (претчас), 11.9.(7.час) и
15.9.(претчас) Химна „Боже
правде”
18.9. (7.час), 22.9. (претчас) и
25.9. (7.час) „Порука свету”,
29.9. (претчас) „Ово је Србија”

Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања
(динамике и
интерпретације)

Наставник,
ученици

2.10. (7.час) и 5.10. (7.час) „Ово
је Србија”
9.10. и 12.10. (7.час) „Звончићи”
16.10, 19.10. и 32.10.(7.час)
обнављање песама
26.10. и 30.10. (7.час)
„Православље”
3.11. (претчас) „Православље”
6.11. и 13.11. (7.час) и
17.11.(претчас) „Плава птица”
20.11. (7.час), 24.11. (претчас) и
27.11. (7.час) „Химна Светом
Сави”

Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања
(динамике и
интерпретације)
Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања
(динамике и
интерпретације)
Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања
(динамике и
интерпретације)

Наставник,
ученици

Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања

Наставник,
ученици

1.12. (претчас) и 4.12. (7.час)
обнављање песама
7.11. и 14.12. (7.час) „Тамо
далеко”
18. и 21.12. (7.час) „'Ајде, Като”
25.12. (7.час) обнављање
песама
28.12. (7.час и 18-19сати)
Генерална проба
12.1. (претчас) и 15.1. (7.час)
„Јечам жела”
18-26.1. (претчас) Обнављање
песама
26.1. и 27.1. (9-10 сати)
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Наставник,
ученици

Наставник,
ученици
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Генерална проба

(динамике и
интерпретације)

Укупно 44 часа

26.2. (7.час) „Изнад дуге”

Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања
(динамике и
интерпретације)
Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања
(динамике и
интерпретације)

Наставник,
ученици

10,11,13.4. Генералне пробе
12.4. (7.час) „Ђурђевдан”
16.4. (7.час) Певање обрађених
песама
19.4. (7.час) „Ој, Српкињо, буд`
орна”
23.4. (7.час) „Ој, голубе”
26.4. (7.час) „Тихо ноћи”
30.4. (7.час) Певање обрађених
песама

Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања
(динамике и
интерпретације)

Наставник,
ученици

11.5. (претчас) „Кад снови крила
добију”

Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања
(динамике и
интерпретације)
Певање уз снимак,
текст и
инструменталну
пратњу
Вежбање певања
(динамике и
интерпретације)

Наставник,
ученици

Фебруар
(1 час)

Март
(9 часова)

Април
(9 часова)

Мај
(4 часа)

1.3 и 5.3. (7.час) „Изнад дуге”
9.3.(претчас), 12.3. (7.час), 16.3.
(претчас) „Где је онај цветак жути”
19.3. (7.час), 23.3 (претчас)
„Девојко мала”
26.3. (7.час) „Нек свуд љубав сја”
28.3. (претчас) „Ђурђевдан”

21.5. (7.час) „За милион година”
25.5. (претчас), 31.5. (7.час)
Певање песама
1.6. (претчас), 4,7,11,14. 6. (7.час),
Певање песама

Јун
(5 часова)

Укупно 28 часова
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Наставник,
ученици

Наставник,
ученици
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5.2.10. Хорска секција (наставник Лепа Милић)
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

новембар

-Обрада химни

-наставник музичке - солистичко певање,
културе и ученици групно певање,
прикупљање мало
познатих или готово
заборављених песама
средине у којој живе,
-наставник музичке организација и
културе и ученици реализација музичких
догађаја, посете
концертима у школи и
ван ње...

-Обрада народних и
дечијих песама
-Припремање наступа
поводом Савиндана
децембар

-Обрада народних и
забавних песама
-Обрада дечјих песама
-Припремање наступа
поводом Савиндана
-Обрада народних
песама

јануар

-Припремање наступа за
Светосавску приредбу

-наставник музичке
културе и ученици

-Припремање наступа за
Светосавску приредбу
-Наступ поводом
Савиндана
Феϭруар

-Оϭрада народних и
заϭавних песама

-наставник музичке
културе и ученици

март

-Вежϭе интонације

-наставник музичке
културе и ученици

- Оϭрада песама
април
април

-Гледање наступа другог
хора и разговор о
наступу
-Гледање наступа другог
хора и разговор о
наступу

мај

-Разматрање извештаја
о раду хора

-наставник музичке
културе и ученици
-наставник музичке
културе и ученици

-наставник музичке
културе и ученици
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5.2.11. Млади физичари (наставник Гордана Николић)

ВРЕМЕ
Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Израда плана рада секције

-Формирање секције, коју чине
ученициседмог и осмог
разреда.

-Подела задужења по групама
и појединачно, огледи које
ученици раде код куће а
презентују у школи
-Брзина и мерење брзине
-Израда наставних средстава

Добровољном
пријавом ученика а
по могућству са
бољим успехом и
примерним
владањем а и
добрим познавањем
физике
Презентовањем на
часу или на
посебним
манифестацијама
као сто је тематски
дани

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Наставник
физике

Наставник са
члановима
секције

Наставник са
члановима
секције

-Провера другог и трећег
Њутновог закона
-Закон гравитације.
-Принцип рада Питагорине
чаше
-Паскалов закон

На часовима секције
уз коришћење
рачунара,тематски
дан проналазача и
истраживача

Наставник са
члановима
секције,ученици
седмог разреда

-Одређивање ликова код
огледала и сочива.
-Кулонов закон.
-Припрема и презентовање
ученичких радова поводом
фестивала науке.

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

Наставник са
члановима
секције,ученици
седмог и осмог
разреда
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Јануар

-,,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
седмог и осмог
разреда

Фебруар -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
седмог и осмог
разреда

Март

Презентовањем на
часу и на посебним
манифестацијама
као што је Тематски
дан презентације
школе на тргу у
Пожеги

Наставник са
члановима
секције,ученици
седмог и осмог
разреда

Огледи :-Јаје у боци-Цури не
цури-Елекреицитет-Плазма
кугла-Трећи Њутнов закон мешање боја

5.2.12. Биолошко-еколошка секција – ПО Средња Добриња (наставник Предраг
Маркићевић)

1. час / 12. 9. 2017.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Формирање секције и
договор о раду

2. час / 26. 9. 2017.

Датуми везани за заштиту
животне средине

Разговор и дискусија,
практични рад

Ученици VIII разреда и
наставник

Разговор и дискусија,
читање радова

Ученици VIII разреда и
наставник

Разговор и дискусија,
читање радова,
упоређивање података

Ученици VIII разреда и
наставник

5. час / 14. 11. 2017.

Обележавање 16.
Септембра – Дан заштите
озонског омотача
4. октобар – Дан заштите
животиња (разговор о
угроженим врстама нашег
краја)
16. октобар – Дан здраве
хране

Разговор и дискусија,
читање радова

Ученици VIII разреда и
наставник

6. час / 28. 11. 2017.

Лековите биљке,
препознавање и употреба

Разговор и дискусија,
практични рад

Ученици VIII разреда и
наставник

7. час / 12. 12. 2017.

1. децембар – Светски дан
борбе против AIDS-а

Ученици VIII разреда и
наставник

8. час / 26. 12. 2017.

Брига о птицама у хладне
зимске дане

Разговор и дискусија,
читање радова,
презентација
Разговор и дискусија

9. час / 16. 1. 2018.

Врсте и класификације
отпада

Разговор и дискусија,
презентација

Ученици VIII разреда и
наставник

Рециклажа

Разговор и дискусија,
презентација радова

Ученици VIII разреда и
наставник

ВРЕМЕ

3. час / 10. 10. 2017.

4. час / 24. 10. 2017.

10. час / 23. 1. 2018.

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Разговор

172

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Ученици VIII разреда и
наставник

Ученици VIII разреда и
наставник

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.

Друго полугодиште
11. час / 20. 3.
2018.

21. март Дан шума

Разговор, дискусија

Ученици VIII разреда и
наставник

12. час / 27. 3.
2018.

22. март Дан вода

Разговор и дискусија,
практични рад

Ученици VIII разреда и
наставник

13. час / 31. 3.
2018.

31.март Дан борбе против
пушења

Практичан рад

Ученици VIII разреда и
наставник

7. април – Дан здравља

Разговор и дискусија,
читање радова,
упоређивање података
Разговор и дискусија,
читање радова,
упоређивање података
Разговор и дискусија,
читање радова,
упоређивање података
Разговор и дискусија

Ученици VIII разреда и
наставник

Дискусија

Ученици VIII разреда и
наставник

14. час / 17. 4.
2018.

22. април – Дан планете
Земље

15. час / 24. 4.
2018.

22. мај – Дан
биодиверзитета

16. час / 8. 5.
2018.
17. час / 15. 5.
2018.

5.јун – Дан заштите
животне средине

18. час / 22. 5.
2018.

Презентација о протеклом
раду и активностима
секције

Ученици VIII разреда и
наставник
Ученици VIII разреда и
наставник
Ученици VIII разреда и
наставник

5.2.13. Фотографска секција (наставник: Брано Рудић)

ВРЕМЕ

СЕПТЕМБАР

РЕАЛИЗОВАНЕ
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ
Договор о раду
Анкетирање ученика 5.
секције, упознавање са разреда, договор о раду
планом рада
секције, упознавање са
планом рада
Едукација –
упознавање са
Едукација – упознавање са
основама фотографије основама фотографије и
процена постојећег знања
код пријављених ученика
Упознавање са
Упознавање са естетским
основама фотографије правилима фотографије –
избор фотографских
мотива

ОКТОБАР
Радионица – изабрана
тема
Преузимање
фотографија са
интернета

Радионица - снимање
радова на одабрану тему,
преглед радова,
заједничка анализа радова
и евентуална корекција
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Програм Picasa –
обрада фотографија
НОВЕМБАР
Радионица – изабрана
тема

Програм ACDSee–
обрада фотографија

ДЕЦЕМБАР

Радионица – изабрана
тема

Програм ACDSee–
Auto Slade Show
ЈАНУАР
Радионица – изабрана
тема
Програм Photo Scape–
обрада фотографија

ФЕБРУАР

Радионица – изабрана
тема

Програм Photo Scape–
обрада фотографија
МАРТ

Радионица – изабрана
тема

Упознавање са програмом
Picasa – прављење
постера и колажа
Радионица – примена
правила композиције кроз
прављење фото-колажа у
програму Picasa
Израда колажа и његово
излагање
Упознавање са програмом
ACDSee
Рад у програму ACDSee –
скенирање фотографија
Радионица - снимање
радова на одабрану тему,
преглед радова,
заједничка анализа радова
и евентуална корекција
Рад у програму ACDSee –
коришћење наредбе Auto
Slade Show и
презентовање другим
члановима секције
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
Програм Photo Scape –
рад са алатима (TOOLS)
Програм Photo Scape –
TOOLS – PAINT
BRUSHПрограм Photo
Scape – TOOLS – MOSAIC
Радионица - снимање
радова на одабрану тему,
преглед радова,
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Програм Photo Scape–
обрада фотографија

АПРИЛ

Радионица- пролеће на
фотографијама
Радионица- снимање
слика на одабрану тему
(линије, текстура, боје)
Преглед радова,
заједничка анализа радова
Радионица - сарадња са
Радионица – графика у радионицама сито –
штампе у изради графике
сито штампи
од снимљених
фотографија
Програм Photo Scape– Програм Photo Scape –
обрада фотографија
команде BLOOM и
BACKLIGHT

Наставник Брано
Рудић и ученици

Радионица – изабрана
тема

МАЈ
Радионица – изабрана
тема

ЈУН

заједничка анализа радова
и евентуална корекција
Програм Photo Scape –
команде OBJECT и
MARGIN

Шта је урађено,
анализа рада секције

Припрема за изложбу
фотографија
Избор теме за заједничку
изложбу
Преглед и селекција
фотографија, планирање
поставке
Анализа рада
фотографске секције

Наставник Брано
Рудић и ученици

Наставник Брано
Рудић и ученици

5.2.14. Саобраћајна секција (наставник Брано Рудић)
ВРЕМЕ
СЕПТЕМБАР

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

План рада

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

Елементи полигона и
вожња на полигону

Објашњење елемената
полигона, упутства за
правилну вожњу
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ОКТОБАР

Елементи полигона и
вожња на полигону

Објашњење елемената
полигона, упутства за
правилну вожњу

Наставник Брано
Рудић и ученици

Вожња бицикла на
полигону, вежбе
спретности вожње у
појединим
дисциплинамa

НОВЕМБАР

Решавање тестова из
саобраћаја

Решавање тестова на
компјутеру на сајту
АМСС, контрола истих и
анализа

Саобраћајни знаци

Саобраћајни знациподела

Наставник Брано
Рудић и ученици

Правила права
првенства пешака и
бициклиста

ДЕЦЕМБАР

Решавање тестова из
саобраћаја

Решавање тестова на
компјутеру на сајту
АМСС, контрола истих и
анализа

Техничко одржавање
бицикла

Техничко одржавање
бицикла, подмазивање
за вожњу

Возачка етика
ЈАНУАР

Наставник Брано
Рудић и ученици

Понашање сувозача и
других путника у возилу

Решавање тестова из
саобраћаја

Решавање тестова на
компјутеру на сајту
АМСС, контрола истих и
анализа

Техничко одржавање
бицикла

Контрола и одржавање
техничке исправности
бицикла
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ФЕБРУАР

МАРТ

Решавање
раскрсница

Решавање ситуација на
раскрсницама

Наставник Брано
Рудић и ученици

Решавање тестова из
саобраћаја

Решавање тестова на
компјутеру на сајту
АМСС, контрола истих и
анализа

Наставник Брано
Рудић и ученици

Елементи полигона и
вожња на полигону

Вожња бицикла на
полигону, вежбе
спретности вожње у
појединим
дисциплинамa

Одељенско
такмичење

Одељенска такмичења
из саобраћајасаобраћајни прописи,
вожња на полигону
Резултати и анализа
такмичењa

АПРИЛ

Школско такмичење

Припрема за школско
такмичење из
саобраћаја

Наставник Брано
Рудић и ученици

Школско такмичење из
саобраћаја – резултати
и анализа
Припрема за општинско
такмичење из
саобраћаја.
Општинско
такмичење
МАЈ

Саобраћај и
екскурзија

Општинско такмичење
из саобраћаја –
резултати и анализа
Понашање деце при
групним путовањима
Кретање пешака
подземним пролазима,
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мостовима и тунелима
ЈУН

Деца на улици

Дечије игре на улици –
опасности.

Наставник Брано
Рудић и ученици

Кретање пешака на
врло прометним
путевима
Анализа резултата
Анализа постигнутих
резултата

5.2.15. Информатичка секција (наставник: Весна Перишић)

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Избор ученика и усвајање
годишњег плана рада

Рад на рачунару

Обрада слика, покретање
програма, основни
појмови
Обрада слика, покретање
програма, основни
појмови
Обрада слика Picasa

Рад на рачунару

Обрада слика Picasa

Рад на рачунару

Обрада слика Picasa

Рад на рачунару

Прављење веб странице
www.weebly.com

Рад на рачунару

15. 12. 2017.

Прављење веб странице
www.weebly.com

Рад на рачунару

20. 12. 2017.

8. 11. 2017.

15. 11. 2017.

22. 11. 2017

Рад на рачунару
Рад на рачунару

29. 11. 2017.

8. 12. 2017.

13. 12. 2017.
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РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
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Прављење веб странице
www.weebly.com

Рад на рачунару

22. 12. 2017.

Прављење веб странице
www.weebly.com

Рад на рачунару

29. 12. 2017.

Прављење веб странице
www.weebly.com

Рад на рачунару

10. 1. 2018.

Прављење веб странице
www.weebly.com

Рад на рачунару

17. 1. 2018.

Рад на рачунару

24. 1. 2018.

Прављење веб странице
www.weebly.com

Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник
Ученици шестог и
седмог разреда,
наставник

5.2.16. Кошаркашка секција (наставник Момчило Гудурић)

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Додавање и вођење лопте у
разним варијантама

Рад се одвија у паровима
и у тројкама

Наставник и
ученици
кошаркашке
секције

Индивидуални рад

Наставник и
ученици
кошаркашке
секције

СЕПТЕМБАР

Техника додавања са променом
места у кретању „крис-крос”
Разноврсне технике додавања
преношења лопте са
завршницом шута на кош
ОКТОБАР

Технике додавања технике
пивотирања, увежбавање „крискрос”

НОВЕМБАР

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

Рад са лоптом са
акцентом што већег
чувања „пивотирања”
лопте

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

Наставник и
ученици
кошаркашке
секције
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Техника двокорака са шутом на
кош
Техника скок шута на кош
ДЕЦЕМБАР

Индивидуални рад и у
паровима са
асистирањем за двокорак

Игра са применом обрађене
технике

Индивидуални рад и у
паровима са
асистирањем за двокорак

Техника скок шута на кош

Кроз игру 1:1 2:2 3:3

Наставник и
ученици
кошаркашке
секције

„Хорог” шут ангажовање центара Акценат на игру центара

ЈАНУАР

Техника откривања, утрчавања
и контра напад

Кроз игру 1:1 2:2 3:3

Игра на два коша са применом
правила

Приказ научене технике
кроз игру и примену
важећих правила

ФЕБРУАР

Игра преко центара са
применом блокаде

Акценат на игру центара

Акценат на игру центра

Тактика игре „човек на човека” и
зонска одбрана

Примена тактичких
варијанти

Игра са наглашеним пресингом

У разним видовима
одбране и пресингом

Техника шута и слободних
бацања

Индивидуални рад са
асистенцијом

Игра кроз примену ситуацијоног
тренинга

Реализација тренинга
кроз разне непредвиђене
ситуације

Техника контра напада

Индивидуални рад са
психолошким елементима

МАРТ

АПРИЛ

Слободна бацања. Техника
извођења
МАЈ

Техника примена ситуационог
тренинга
Игра на два коша са применом
правила
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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
Наставник и
ученици
кошаркашке
секције
Наставник и
ученици
кошаркашке
секције
Наставник и
ученици
кошаркашке
секције

Наставник и
ученици
кошаркашке
секције
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5.2.17. Спортска секција (наставник Милан Обреновић)

ВРЕМЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. атлетика: техника брзог
трчања – спринт до 60 метара
фв.1.1.1.

Рад са ученицима на
спољнем терену

2. атлетика: развијање опште
издржљивости трчањем
средњим интезитетом фв.1.1.2.
3. атлетика: истрајно трчање
умереним интезитетом фв.1.1.3.

Рад са ученицима на
спољнем терену

4. атлетика: истрајно трчањеприпрема за кросфв.1.1.4.

Рад са ученицима на
споњнем терену

5. атлетика: увежбавање
технике трчања штафете 4*60
м.фв.1.1.6.

Рад са са ученицима на
споњнем терену

6. атлетика: бацање кугле из
залета.скок у даљ фв.1.1.9.

Рад са ученицима на
спољнем терену

7. атлетика: скок у вис-леђна
техника „Фосбери Флоп”
фв.1.1.10.

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

8. одбојка: додавање лопте
прстима и подлактицама из
разних ставова фв.1.1.2.

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

9.одбојка: техника сервис
ударца -„тенис” сервис-примање
сервиса и дизање за смеч
фв.1.1.1.
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
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Рад са ученицима на
спољнем терену

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортсе секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
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ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

ТОКОМ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

11. одбојка: игра две екипе
фв.1.2.4.

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

12. полигон препрека са
различитим облицима кретања
фв.1.2.4.

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

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.
14. спортска гимнастика(МиЖ)
партер-премет странце – премет
напред фв.1.1.3.1.

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

15. спортска гимнастикамиж)прескок – коњ у ширини,110цм.згрчка, разношка, одбочка,
предношка, склопка-прекопит
фв.1.3.3.
16. полигон препрека са
различитим облицима кретања
фв.1.3.4.

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

17. спортска гимнастика; (м)доскочни кругови. вис предњизгиб-спуст(3*) - из виса предњег
вучењем вис узнето-подметни
замах-зањих-предњихом
прекопит расножно до става на
тлу
(ж) - двовисински разбој:
слободан састав фв.1.3.3.

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

18. спортска гимнастикам) паралелни разбој-доскочни: из
њиха у потпору предњихом – упор зањих - предњихом - предношка са
1/1покретом

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

(ж) - греда: на крају греде заскок
преметом странце фв. 2.1.11. фв.
2.1.9.
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рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

Рад са ученицима у
спортској хали кроз
секцијску наставу

Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције

Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције
Наставник и
ученици
спортске
секције

Наставник и
ученици
спортске секције
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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

Проучавање школске
документације и упознавање
са радом Наставничког већа,
Савета родитеља, Школског
одбора, одељењских и
стручних већа

Избор чланова Парламента
који ће учествовати у раду
стручних и руководећих
органа школе и тимова

Упознавање са
плановима рада
Наставничког већа,
Савета родитеља,
Школског одбора и
стручних већа
- Избор 1 члана
Парламента у Тим за
заштиту ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања
- Избор 2 члана
183

координатори
октобар

координатори

октобар

Ученички
парламент

октобар
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Парламента који ће
по потреби
присуствовати
седницама
Наставничког већа и
Школског одбора

Иницирање, спровођење
и/или учешће у
превентивним активностима
на спречавању или смањењу
насиља у школи

- Учешће у
испитивању ставова
ученика о облицима и
учесталости насиља у
школи, презентовање
резултата, дискусија и
предлози мера
- Обележавање Дана
толеранције

октобар

Ученички
парламент
Вршњачки тим

- Припрема и израда
Азбучника ненасиља

новембар
децмбар
јануар

- Израда Правила
понашања за ученике,
наставнике и
родитеље
- Анкетирање ученика
о неким питањима из
живота Школе и
објављивање
резултата у школском
листу Сничак
Иницирање, организовање
и/или учешће у друштвеним,
културним, забавним и
спортским манифестацијама

- Објављивање
Азбучника ненасиља
и Правила понашања
у школском листу
Сничак
- Учешће у
обележавању
Светосавске недеље
(покретање и
реализација ликовног
конкурса и учешће у
избору најбољих
184

децембар

јануар
Ученички
парламент
Вршњачки тим

јануар

април
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радова, учешће у
припреми и
одржавању
Светосавског турнира
у одбојци)

мај

- Учешће у покретању
иницијативе и
конкурса за избор
химне школе
- Учешће у
организацији Музичке
вечери поводом
обележавања Дана
уметности

Организовање хуманитарне
акције

- Прикупљање
новчаних средстава
за близанцима МР и
МР

Ученички
парламент

мај

- Организовање
састанка са
члановима Савета
родитеља
Учешће у припреми
другарске вечери за ученике
VIII разреда

- Израда позивница за
наставнике
- Припремање текста
за обраћање
присустнима

Ученички
парламент

јун

- Организација
проласка кроз град,
фотографисање итд.

Анализа и вредновање рада
Парламента и доношење
извештаја о раду

Израда извештаја о
раду Ученичког
парламента

Председник,
заменик
председника и
координатори

фебруар
јун
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5.3.2. ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА

ВРЕМЕ

Септембар

Октобар

Мај

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИJЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
У оквиру ООЦК организоване
планиране акције солидарности
и снадбевање уџбеницима
деце лошег материјалног стања
и прикупљање уџбеника од
ученика наше школе

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

-Учешће у акцији „Дечја
недеља”
-Укључивање ученика на курс
Прве помоћи

Укључивање у
активности Дечје
недеље

-Обележавање недеље
Црвеног крста
-Учешће у финалном квизу
Шта знаш о Црвеном крсту

Такмичили се ученици
IV разреда који су
завршили обуку Прве
помоћи (из наше
школе и ОШ „Петар
Лековић”)

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИJE
Руководилац,
задужени
чланови
организације
Црвеног крста у
оквиру Школе
Задужени
чланови
организације
Црвеног крста у
оквиру школе,
медицинске
сестре и доктори
Медицинског
центра Пожега
ОЦК у сарадњи
са ученицима и
наставницима
задуженим за
ову област

Такмичење у знању
Током
школске
године
Јун

Хуманитарне активности у IV3

Радионичарски рад

Волонтери ОЦК

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

5.3.3. ВРШЊАЧКИ ТИМ
(координатори Милица Тошић Рудић и Мирјана Попадић)
Реализоване
активности

Избор чланова

Начин реализације
На часовима
одељењског старешине
ученици VII и VIII разреда
изабрали су по два
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Носиоци
активности
Ученици
Одељењске

Време
Октобар/новембар
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Вршњачког тима

представника према
одређеним
критеријумима
(комуникативни, воле рад
у тиму, креативни,
мотивисани за решавање
конфликата,
емпатични...)
Формиран Вршњачки
тим-по два представника
из сваког одељења VII и
VIII разреда

Конституисање
Вршњачког тим
Усвајање плана рада
Вршњачког тима

Осмишљавање
активности/плана рада
тима и усвајање плана

старешине
Координатори
Вршњачког
тима - Милица
Тошић Рудић,
психолог и
Мирјана
Попадић,
педагог

Координатори
Вршњачког
тима - психолог
и педагог

Чланови и
координатори
Вршњачког
тима

Обележавање Дана
толеранције

Израда паноа са
порукама толеранције

Чланови
Вршњачког
тима

Азбука ненасиља

У сарадњи са
представницима
Ученичког парламента
осмишљавање Азбуке
ненасиља (применом
групног облика рада)

Координатори
Вршњачког
тима - психолог
и педагог
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Чланови
Вршњачког

16. новембар

23. новембар/11.
децембар
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тима и
Ученичког
парламента
Резултати
истраживања о
насиљу у школи

Презентовани резултати
анкетирања о облицима
и учесталости насиља у
школи

Координатори
Вршњачког
тима - психолог
и педагог

31. новембар

Правила понашања

Израда подсетника о
правилима понашања

Координатори
Вршњачког
тима - психолог
и педагог

Децембар

Чланови
Вршњачког
тима и
Ученичког
парламента
Припремање прилога
за школски лист
Сничак

Писање прилога о раду
Вршњачког тима и
Азбучнику ненасиља

Децембар
Координатори
Врњачког тима

Професионална оријентација

Реализација радионице
из Приручника GIZ –
пројекта о
професионалној
оријентацији
Процена својих
способности/попуњавање Координатори
радних листова
Вршњачког
тима и чланови
тима
Уређење кутка за
професионалну
оријентацију
Ангажовање ученика из
Вршњачког тима у
презентовању садржаја о
професионалној
оријентацији
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Март
Мај
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Вршњачка подршка

Вредновање рада
Вршњачког тима и
израда Извештаја

Ангажовање чланова
Вршњачког тима у раду
са ученицима који су
имали конфликте у
одељењима VII1 и 4 и при
појачаном васпитном
раду са појединим
ученицима (нпр. У VI3…)

Координатори и
чланови
Вршњачког
тима

Увид у реализоване
активности

Координатори
Вршњачког
тима

Писање извештаја

Октобар
Април
Друго полугодиште

Јануар/јун

5.4. ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ
Екскурзије – од I до IV разреда
РАЗРЕД

РЕЛАЦИЈА

ВРЕМЕ

I

ПОЖЕГА–УЖИЦЕ–СИРОГОЈНО–ЗЛАТИБОР

11. мај 2018.

II

ПОЖЕГА–ТАРА–МОКРА ГОРА–ДРВЕНГРАД

12. мај 2018.

Настава у природи
РАЗРЕД

МЕСТО/ДЕСТИНАЦИЈА

ТРАЈАЊЕ

I из
матичне
школе и
ученици ВРЊАЧКА БАЊА
из
Прилипца
и Лопаша

ВРЕМЕ
Од 10. до 17. марта
2018.

7 дана

II

КОПАОНИК

7 дана

Од 10. до 17. маја
2018.

III

ВРЊАЧКА БАЊА

7 дана

Од 10. до 17. марта
2018.

IV

СОКОБАЊА

7 дана

Од 9. до 16. априла
2018.
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Екскурзије од V до VIII разреда
РАЗРЕД

РЕЛАЦИЈА

ТРАЈАЊЕ

V

ПОЖЕГА–ПРИЈЕПОЉЕ–КОКИН БРОД–
РОЖАНСТВО

1 дан

VI

ПОЖЕГА–ЧАЧАК–ТАКОВО–ТОПОЛА–
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ–АРАНЂЕЛОВАЦ–
КРАГУЈЕВАЦ

1 дан

VII

VIII

ПОЖЕГА–ЧАЧАК–БЕОГРАД–НОВИ САД–
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ–ФРУШКА ГОРА–
ШАБАЦ–ВАЉЕВО
ПОЖЕГА–ЧАЧАК–КРАГУЈЕВАЦ–
ПОКАЈНИЦА–СМЕДЕРЕВО–ЛЕПЕНСКИ
ВИР –КЛАДОВО–ЂЕРДАП–НЕГОТИН–
ЗАЈЕЧАР– НИШ–КУРШУМЛИЈА–
КРУШЕВАЦ

ВРЕМЕ
10. мај 2018.

9. мај 2018.

2 дана

3 дана

Од 2. до 4. маја
2018.
Од 4. до 6.
октобра 2018.

6. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
6.1. Тим за стручно усавршавање
(координатори тима Мирјана Попадић и Милица Тошић Рудић)

ВРЕМЕ
Септембар

Септембар

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Избор координатора
и доношење плана
рада Тима

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Договор, израда
плана рада

Одабир приоритетне
области стручног
усавршава на ниво
школе и адекватног
семинара

Одабрана
приоритетна област
Стварање
толерантне и
недискриминативне
средине за учење и
развој сваког
појединца, заштита
од насиља,
злостављања,
занемаривања и
дискриминације
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НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Чланови Тима

Психолог и педагог
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Изабран акредитован
семинар Да нам
школа буде сигурна
К3П4

Септембар

Израда плана
стручног
усавршавања на
нивоу школе

Планирање стручног
усавршавања на
нивоу школе

Планирање
реализације
угледних часова

Израда плана
реализације
угледних часова на
основу палнираних
угледних часова на
нивоу стручних већа
за област предмета

Септембар/октобар

Током школске
године

Јануар
Јун

Евалуација угледних
часова

Систематизација
података на основу
евалуационих
листића и
прослеђивање
извештаја
наставницима који су
реализовали угледни
час

Психолог и педагог

Психолог

Психолог и педагог

Евалуација рада
Тима

Увид у реализоване
активности/облике
стручног
усавршавања

Психолог и педагог

Извештавање

Израда извештаја о
стручном
усавршавању на
нивоу школе

Педагог
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6.2. Стручно усавршавање наставника, директора и стручних сарадника
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛИ
Облик стручног
усавршавања
Реализација угледних
часова/активности,
асистирања (наставни
предмет,
разред/одељење,
наставна јединица)
Угледни час II и III разред
Празници (ИО Г. Добриња
С. Добриња и Д. Добриња)

Реализатор/и

Време реализације

Љиљана Крсмановић

15. 12. 2017.

Снежана Пантелић
Биљана Проловић

Угледни час из српског
језика и историје (ИО
Прилипац)
Угледни час, математика,
III1, Множење
троцифреног броја
једноцифреним
Угледни час у VI2,
француски језик и
техничко и информатичко
образовање: Примена ИКТ
у настави француског
језика

Славица Мајсторовић

26. 1. 2018.

Светлана Полић
Гордана Марковић

22. 2. 2018.

Марија Стојиљковић

13. 3. 2018.

Брано Рудић

Угледни час ,енглески
језик III4, Looking at art

Драгана Прокопијевић
Кандић

29. 3. 2018.

Угледна активност Учење
кроз покрет

Драгана Прокопијевић
Кандић

10. 5. 2018.

Угледни час, математика,
VI4, Финансијска

Александра Весовић

10. 5. 2018.
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писменост
Угледни час, физичко
васпитање, III2,
Манипулација лоптом

Биљана Јанковић

Реализација часова из
биологије, енглеског језика
и презентовање примера
ваннаставних активности
при посети колега из ОШ
„Димитрије Туцовић” из
Чајетине и ОШ „Краљ
Александар I” из Горњег
Милановца

Данијела Мићовић

Угледна активност
Артктик-Ескими (за децу из
вртића)

1. 6. 2018.

10. 5. 2018.

Љиљана Јовановић
Светлана Илић
Татјана Ракић

Снежана Младеновић

12. 3. 2018.

Излагање усвојених
садржаја са семинара
Парадокси интернета и
Угледни час-прилика за
све (на нивоу стручног
већа наставника ликовне и
музичке културе)

Милица Ђорђевић

13. 9. 2017.

Излагање усвојених
садржаја са семинара Да
нам школа буде сигурна

Мирјана Попадић

17. 1. 2018.

Милица Тошић Рудић

Октобар и новембар 2017.

Презентација савладаног
програма

18.10. 2017.

К3 П4 (на седници
Наставничког већа)
Остваривање
истраживања која
доприносе
унапређивању и
афирмацији образовноваспитног рада
Истраживање о облицима
и учесталости насиља у
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школи и презентовање
акционог плана (узорак
ученици)

Мирјана Попадић

Истраживање о облицима
и учесталости насиља
(узорак наставници)

Милица Тошић Рудић

Координирање
истраживања у пројекту
ЗВКОВ „Подршка школама
након спољашњег
вредновања”

Александра Весовић

Децембар 2017 – јун 2018.

Реализатори/учесници

Време реализације

Наставници

27. 10. 2017.

Срђан Милованчевић

28. 5. 2018.

Стручне посете, посете
сајмовима
Посета сајму књига и
Музеју савремене
уметности
Посета Музеју савремене
уметности и Музеју илузија

Јануар 2018.

Мирјана Попадић

Весна Петровић
Лепа Милић
Мирјана Василијевић
Зоран Звиздић и
најуспешнији ученици на
онлајн квизу и конкурсу за
химну школе

Примена стечених
вештина и знања кроз
обуку других наставника
Хоризонтално учење
Пример анализе резултата
завршног испита и израда
плана за побољшање
резултата (при посети
групе наставника из ОШ из
Чајетине и Горњег
Милановца)

Реализатори

Време реализације

Александра Весовић

10. 5. 2018.

Мирјана Попадић
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Остваривање пројеката
образовно-васпитног
карактера

Реализатори

Време релизације

Тематски дан - Дан језика

Стручно веће

26. 9. 2016.

Посете ликовној колонији у
Прилипцу, касарни
поводом Дана отворених
врата, Мобилном
планетаријуму

Одељењске старешине

27. 9. 2017.

Школска спортска
олимпијада Емилијада

Стручно веће наставника за
разредну наставу

Од 2. до 6. 10. 2017.

Јесењи карневал у ИО
Лопаш

Милош Петрић

6. 10. 2017.

Приредба Емилијада у
оквиру Децифеста у КЦ

Стручно веће за разредну
наставу

10. 10. 2017.

Дан здраве хране

Стручно веће наставника за
разредну наставу

16. 10. 2017.

Дан мола

Стручно веће/ наставници
хемије

23. 10. 2017.

Изложба ликовних радова
Јесен

Брана Даничић

3. 11. 2017.

Прело у ИО Роге

Учитељица и наставници

6. 11. 2017.

Дан примирја

Стручно веће наставника
историје

13. 11. 2017.

Европски дан науке и
проналазача

Стручно веће за област
природних наука

14. 11. 2017.

Тематска изложба

Драгана Прокопијевић
Кандић

15. 11. 2017.

Милица Тошић Рудић

16. 11. 2017.

Играчке од рециклираног
материјала
Дан толеранције

12. 10. 2017.
22. 11. 2017.

Мирјана Попадић
Тематски дан Зима

Одељењско веће првог
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разреда
Новогодишњи вашар

Стручно веће за разредну
наставу

29. 12. 2017.

Изложба математичких
украса-оригами техника

Александра Весовић

29. 12. 2017.

Наставници

29. 12. 2017.

Божићни концерт у ИО
Роге

Ивона Даниловић

9. 1. 2018.

Тематски дан Најбоље
задужбине

Одељењско веће четвртог
разреда

22. 1. 2018.

Квиз у ИО Роге и
Прилипац

Изложба радова у
Светосавској недељи

27. 1. 2018.
Зоран Звиздић

Изложба награђених
радова ученика у
разредној настави Школа
какву желим

Учитељи

27. 1. 2018.

Културне активности

Учитељи

27. 1. 2018.

пиредбе, прослава
поводом Савиндана

наставници

Дан броја Пи и рођење А.
Анштајна (ИО С. Добриња)

Наставници

14. 3. 2018.

Тематски дан Швајцарска
(ИО Роге)

Наставници

20. 3. 2018.

Тематски дан – Светски
дан вода

Наставници биологије,
хемије

22. 3. 2018.

Васкршњи концерт

Ивона Даниловић

10. 4. 2018.

Брана Даничић
Дан уметности

Весна Петровић
Лепа Милић
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Ивона Даниловић
Пролећни карневал

Учитељи ИО Лопаш

19. 4. 2018.

Изложба ,,Из бакине
ризнице”

Весна Миловановић

20.4. 2018.

Тематски дан - Дан
планете Земље

Наставници биологије,
географије

22. 4. 2018.

Изложба на нивоу школе
Глобално загрејавање

Драгана Прокопијевић
Кандић

22. 4. 2018.

Дан заштите животне
средине/учешће на
локалном нивоу (ИО Роге)

Јелена Стаматовић

5. 6. 2018.

Срђан Милованчевић
Брана Даничић

Сајам туризма (ИО Роге)
Организовање одлазака
ученика на позоришне
представе
Организовање одлазака
ученика на спортске
(Јесењи крос и Пролећни
крос)) и културне
манифестације (концерт
Слободана Тркуље,
интернационални дечји
фестивал Ја сам твој
друг…)
Приредбе на нивоу школе

Наставници

12. 6. 2018.

Одељењске старешине

Током школске године

Координатори драмске и
рецитаторске секције
Одељењске старешине
13.10.
22. 9.
11.10.
Током школске године

Наставници

(у матичној школи и свим
издвојеним одељењима,
28. 6. у ИО Роге)
Реализација
радионица/професионална
оријентација GIZ пројекта
Дежурство на завршном
испиту, прегледање

27. 1.
28. 6.

1

Током школске године

Учитељи и наставници

18. 19. и 20. 6. 2018.
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тестова и супервизија
Координација рада
Ученичког парламента и
Вршњачког тима
Рад са приправницима

Милица Тошић Рудић

Током школске године

Мирјана Попадић
Реализатори

Време реализације

Александра Весовић

Током првог полугодишта

студентима
Рад са наставницима
математике –
приправницима Анђелка
Миловановић

Милица Тошић Рудић
Мирјана Попадић

Градимир Грујичић

Такмичења

Реализатори

Време реализације

Сви нивои такмичења које
организује Министарство

Стручна већа

Током школске године

Светосавски турнир у
одбојци

Стручно веће наставника
физичког васпитања

24. 1. 2018.

Стручно веће наставника
физичког васпитања

30. 3. 2018.

„Мислиша”

Учитељи и наставници
математике

8. 3. 2018.

Такмичење из енглеског
језика WILLCOMMEN

Драгана Прокопијевић
Кандић

19. 5. 2018.

Турнир у кошарци у
Лучанима

Ивана Нешовић
Садржаји усмерени на
промоцију Школе

Реализатори

Време реализације

Израда Летописа школе

Милица Тошић Рудић

Током школске године

Израда Информатора за

Милица Тошић Рудић
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родитеље

Мирјана Попадић

Координирање активности
на изради школског листа
Сничак

Соња Стоковић

Током првог полугодишта

Припремање материјала за
интернет страницу

Милутин Игњатовић

Током I полугодишта

Верица Петровић

Током II полугодишта

Промо материјал-израда
обележивача са ликовним
радовима ученика и
причама од 6 речи

Љиљана Јовановић

Децембар/јануар

Представљање активности
школе на градском тргу
(презентовање
садржаја/радова/активности
ученика и наставника)

Учитељи, наставници
биологије, физике, ликовне
и музичке културе

30. 3. 2018.

Учешће у пројекту SHARE

Александра Весовић

14. 12. 2017.

-реализација часа у V1 за
студију случаја

Мирјана Попадић

-учешће у интервјуу за
студију случаја пројекта

Данијела Мићовић
Александар Весовић

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ
Акредитовани семинари

Број учесника

Време одржавања

Увођење новог предмета
физичког и здравственог
васпитања и примена
релевантних наставних
садржаја

1

9. 9. 2017.

Формативно оцењивање

3

30. 9. 2017.

Обука наставника за
решавање дисциплинских
проблема

2

30. 9. 2017.
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Обука запослених у
образовању за примену
хоризонталног учења и
јачање капацитета
саветника-спољашњих
сарадника

2

Октобар, новембар

Обука наставника
информатике и рачунарства
- Настава програмирања у
V и VI разреду

3

14. и 28. 10. 2017.

Обука запослених у
образовању за примену
нових програмских
садржаја из предмета
техника и технологија

4

9. 11. 2017.

Визуелне стратегије за
развој комуникације код
деце са сметњама из
спектра аутизма

5

4. 12. 2017.

Вредновање образовноваспитног процеса

9

9. 12. 2017.

Да нам школа буде сигурна

30

9. 12. 2017.

Стандарди постигнућа и
наставни програми као
главне смернице за
обликовање наставе

1

20. 12. 2017.

Школа отворена
родитељима

1

26. 12. 2018.

Реупблички семинар за
наставнике српског језика и
књижевности

5

8–10. 1. 2018.

Улога наставника у
превенцији и
превазилажењу насилног
понашања и конфликтних
ситуација ученика

30

2. 2. 2018.

Обука запослених у

1
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образовању за примену
хоризонталног учења и
јачање капацитета
саветника
Од предрасуда и
стереотипа до
дискриминације и насиља

1

11. 2. 2018.

Онлајн семинар „Школски
електронски часопис у
служби креативности
ученика”

1

март

Пројектно оријентисана
наставе математике

1

24. 3. 2018.

Како успоставити и
реализовати међународну
просветну сарадњу

5

24. 3. 2018.

Музичке игре као део
одрастања и учења

7

14. 4. 2018.

Како изградити унутрашњу
и спољашњу мрежу
подршке наставнику и
ученику који имају проблем

1

21. и 22. 4. 2018.

Примена информационих
технологија у настави
Техничког и информатичког
образовања

3

28. и 29. 4. 2018.

Обука за електронско
вођење дневника

30

13. 5. 2018.

Републички семинар
наставе физике

1

24–26. 5. 2018.

Медијска култура

1

Мај 2018.

Учешће у радиониципримери добре праксеразмена између стручних
актива

2

9. 5.
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Програм обуке наставника
први и други циклус -за
остваривање програма
наставе и учења
оријентисаних на процес и
исходе учења

Учитељи I разреда, 3
стручна сарадника,
директор, наставници
математике, српског и
енглеског језика, биологије

Мај и јун 2018.

Обука наставника по ECDL
стандардима (онлајн обука)

15

15. 6/ 15. 8. 2018.

Учешће/излагање на
конференцији Подели
знање-школе у акцији

1

29. 1. 2018.

ПРЕГЛЕД БРОЈА САТИ/БОДОВА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
Име и презиме
наставника

Врста стручне
спреме

Предмет
који предаје

Број сати

Број
бодова

Ивана
Бабић

Професор
српског језика

Српски jезик

65

32

Марина Петровић

Професор
српског језика

Српски jезик

77

33

Соња Стоковић

Професор
српског језика

Српски језик

62

46

Љиљана
Јовановић

Професор
српског језика

Српски језик

114

65

Славица
Мајсторовић

Професор
српског језика

Српски језик

95

42

Ивана Бошковић

Дипл.филолог
опште лингв.

Српски језик

42

Мастер филолог

Српски језик

46

4

Професор
српског језика

Српски језик

67

41

Математика

66

64

Математика

23

Снежана Ружичић
Жељка Ристовић
Александра
Весовић
Анђелка
Миловановић

Професор
математике
Мастер
математичар

202

Напомена/%
ангажованости у
школи/настави

100

100

94

89

94
94% до марта

94
94

100
100
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Мастер
математичар –
Професор
математике

Математика

Дипломирани
математичар

Математика

Данијела
Перишић

Дипломирани
математичар

Математика

38

40

Данијела
Проловић

Професор
разр.наставе

Математика

63

9

Професор
разр.наставе

Математика

124

28

Професор
енглеског језика

Енглески
језик/ГВ

65

53

Д.ПрокопијевићКанди
ћ

Професор
енглеског језика

Енглески
језик/ГВ

68

24

Ивана Нешовић

Професор
енглеског језика

Енглески
језик

52

2

Раде Вучићевић

Професор
енглеског језика

Енглески
језик

94

8

Сандра
Карић

Професор
енглеског језика

Енглески
језик

56

67

Бојана Милетић

Професор
пољског језика

Енглески
језик/ГВ

22

Марија
Стојиљковић

Професор
француског
језика

Ивана
Јовановић

Професор
шпанског језика

Јована
Гавриловић

Проф.
италијанског
језика и књиж.

Градимир
Грујичић

Сандра

Ђерић

Срђан
Милованчевић

Драгица
Дидановић

Вукашиновић

Наставник
руског језика

Марина Јанковић

Професор
шпанског језика

Станица

100

Француски
језик

Шпански
језик
Италијански
језик

23

8

44%

89

89

100

100

100

97

98

80/20%-пом.дир.

100
54

48

46

16

44%

44%

19

8

Руски
језик

41

16

Шпански
језик

77

22

203

89

100

44%
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Зоран Звиздић

Наставник
ликовне културе

Ликовна
култура

16

Милица
Ђорђевић

Дипломирани
фотограф

Ликовна
култура

19

48

Иван
Тешић

Дипломирани
графичар

Ликовна
култура/ГВ

16

8

Војислав
Недељковић

Графички
дизајнер

Ликовна
култура

Весна Петровић

Професор разр.
наставе

Музичка
култура

66

8

Ивона Даниловић

Дипломирани
мастер флауте

Музичка
култура

105

28

Лепа Милић

Професор разр.
наставе

Музичка
култура

58

8

Снежана
Младеновић

Професор
географије

Географија

75

20

Магистар
географије

Географија

68

16

Географија

87

Бранко
Костандиновић

Јелена
Стаматовић

Дипломирани
простор. планер

100

Историја

45

20

Светлана Полић

Професор
историје

Историја/ГВ

79

8

Историја/
Географија

9

12

Историја

48

10

Матеничарски

истор/геогр

Марина Павловић

Дипломирани
историчар

Гордана Николић

Професор
физике

Физика

56

28

Милена
Маркићевић

Дипломирани
физичар

Физика

64

8

Дипл. инжењер
информатике

Физика

7

Верица Петровић

204

80

25%

75

100
100

40

Професор
историје

Професор

45%

10%

Станија
Јовановић

Мирјана

55%

100
100

50%

30%

100
60%

60
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Данијела
Мићовић

Дипломирани
биолог

Биологија

94

82

Предраг
Маркићевић

Професор
биологије

Биологија

66

30

Јелица
Миросавић

Дипломирани
биолог

Биологија

115

110

Данка Бојић

Професор
биологије

Биологија/
Чув.пр/Дом

50

43

Зорица Боловић

Професор
хемије

Хемија

100

16

Директор/дипл.

Александар
Весовић

хемичар за истр. и
развој

Техн. и инф.
образовање

Мирјана
Василијевић

Професор
техничког/дирек
тор

Техн.и инф.
образовање

Пом.
директора/проф
есор техничког и
информатичког
образовања

Помоћник
директора Iпол./Техн.и
информ.обр
азовање/Ин
ф.и рач.

Маријана Марић

20%

90

100

директор/50% - II
полугодиште наставник

Хемија

Професор
техничког

Професор техн.
и информат.
образовања

100

100- I пол.-

Брано Рудић

Милутин
Игњатовић

100

45

98

24

131

100% I - пол.
наставник/ II пол. директор

100%- I пол.пом.директора/ II пол.наставник

115

36

Техн.и инф.
образовање
Техн. и техн.

100

100
108

36

Инф. и рач.

Весна Перишић

Професор техн.
и информат.
образ.

Техн.и
инф.образов
ање

100/
84

36

8

16

Техн.и техн.
Инф.и рач

Младенко
Анђелић

Професор
физичк. васпит/

Физ.васп

205

100%- Iпол.наставник/II
полугодиште-пом.
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директора

пом. директ.
Милован
Мићовић

Професор
физич. васпит.
Професор
физичк. васпит.

Физ. васп

Момчило Гудурић
Милан
Обреновић

Наставник
физичк. васпит

Физ. васп

Професор
физичк. васпит

Физ. васп

Радојко Тошић

Изаб. спорт

Физ. васп

Дипл. теолог

Верска
настава

85%

Теолог

Верска
настава

55%

Дипл. теолог

Верска
настава

35%

Дипл. теолог

Верска
настава

10%

Дипл. теолог

Верска
настава

60%

Милан Кршљак
Војислав Раковић
Дејан
Војисављевић
Момчило
Мајсторовић

Бисенија
Перуничић
Саво Величковић

Физ. васп

44

16

68

16

16
8

Мира Јордовић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

49

8

Татјана Ракић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

85

28

Светлана Илић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

98

20

Милица Арсић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

79

8

Драгица
Штуловић

Професор разр.
наставе

Учитељ

49

28

Професор разр.
наставе

Учитељ

55

28

Наставник разр.
наставе

Учитељ

61

20

Весна
Миловановић

Лела
Тешић

206

100

100

34

28

100

30%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
Гордана
Марковић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

58

20

Биљана Јанковић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

81

20

Славенка
Митровић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

66

28

Љиљана Костић

Професор разр.
наставе

Учитељ

46

36

Јелена Цицовић

Професор разр.
наставе

Учитељ

51

59

Професор разр.
наставе

Учитељ

55

52

Наставник разр.
наставе

Учитељ

63

60

Наташа
Радосављевић

Александар
Павловић

Професор разр.
наставе у
продуженом
боравку

Учитељ у
продуж.боравку

44

28

Радиша
Јовановић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

40

8

Мирослав Радић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

29

44

Наташа Пешић

Професор разр.
наставе

Учитељ

43

44

Љиљана
Крсмановић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

50

8

Снежана
Пантелић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

47

40

Биљана
Проловић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

45

16

Маријана Гордић

Професор разр.
наставе

Учитељ

71

43

Брана Даничић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

113

44

Милош Петрић

Професор разр.

Учитељ

65

24

Бранка
Веселиновић

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

207

100%
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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наставе
Бранкица
Ђоковић

Професор разр.
наставе

Учитељ

20

52

Мирјана
Јовановић

Наставник разр.
наставе

Учитељ

40

8

Марина Зечевић
Милица Тошић
Рудић
Мирјана Попадић

Дефектолог

Стручни
сарадник

52

40

Психолог

Стручни
сарадник

55

32

Педагог

Стручни
сарадник

51

44

100%

100%

100%

100%

100%

6.3. Приправници
Посао који
обавља

ПРИПРАВНИК

МЕНТОР

Посао који обавља

Јелена Стаматовић

наставник
географије

СНЕЖАНА
МЛАДЕНОВИЋ

наставник географије

Анђелка
Миловановић

наставник
математике

АЛЕКСАНДРА ВЕСОВИЋ

наставник математике

Градимир Грујичић

наставник
математике

АЛЕКСАНДРА ВЕСОВИЋ

наставник математике

Славица
Мајсторовић

наставник
српског језика

ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

наставник српског језика

7. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
7.1. Извештај о раду Савета родитеља
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ

13. 9.
2017.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Усвајање записника са претходне седнице
Савета родитеља
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НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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Избор председника Савета родитеља

Усвајање,

Разматрање годишњег Извештаја о раду
школе у школској 2016/2017.години

Избор/гласање,
извештавање,

Разматрање Годишњег плана рада школе
за школску 2017/2018. годину

разматрање,
усвајање

Директор,
председник
Савета
родитеља

Усвајање плана рада Савета
Текућа питања

22. 9.
2017.

23. 1.
2018.

19. 3.
2018.

10. 5.
2018.

Усвајање записника са претходне седнице
Савета родитеља
Одређивање висина дневница за
извођење екскурзија и наставе у природи
Избор одговарајуће куће за осигурање
ученика
Избор фотографске куће за
фотографисање ученика
Текућа питања

Предлагање,
презентовање

Усвајање записника са претходне седнице
Савета родитеља
Формирање Комисије за гласање и избор
два нова члана у Школски одбор
Избор два члана из реда родитеља у
Школски одбор
Текућа питања

Избор чланова

Директор и
чланови Савета

Усвајање записника са претходне седнице
Савета родитеља
Исправка дела одлуке бр.380/17. од 22. 9.
2017, тачка 3
Текућа питања

Усвајање
предлога
одлуке,

Директор,

Усвајање записника са претходне седнице
Савета родитеља
Утврђивање предлога за три представника
из реда родитеља у Школски одбор
Доношење Пословника о раду Савета
родитеља
Разматрање Извештаја о реализацији
наставе у природи ученика I и III разреда
(Врњачка Бања) и ученика IV разреда
(Соко Бања)

Усвајање
записника,
презентовање
Пословника,
гласање,
разматрање
извештаја о
изведеној
настави у
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Директор,
председник
Савета
родитеља

презентовање

Помоћник
директора,
Чланови Савета
родитеља
Директор,
секретар,
председник
Савета
родитеља
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Информисање родитеља о избору
уџбеника за I и V разред
Текућа питања

природи

Организација Другарске вечери ученика
VIII разреда

Договор о
начину
организовања,
месту, понуди,
мерама
безбедности

5. 6.
2018.

Чланови Савета
родитеља

Садржај
сарадње

Институција
са којом се сарађује

Извештај о сарадњи са друштвеном средином

Облик сарадње
Време

Међушколска сарадња

ОШ „Петар Лековић”

Организација образовно-васпитног
рада и кадровска питања
Организација општинских
такмичења

Септембар
Током
школске
године

Сарадња стручних већа
Усаглашавање аката
Сарадња стручних сарадника
(размена релевантних
информација о ученицима)
Присуство угледном часу
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фебруар
март април

Реализатори

Директор, помоћници
директора
Наставници разредне и
предметне наставе
Председници стручних
већа
Директор и секретар

Током
школске
године

Психолог и педагог
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Учешће у пројекту библиотеке

Културне активности

Градска библиотека

Библиобубамара и Библиопчелица
(израда дневника читања,квиз,
тестирање ученика)
Органозована посета ђака првака
Градској библиотеци

Током
школске
године

Учитељи, наставници српског
језика, школски библиотекар,
директор школе

У Дечјој
недељи
Март, април

Организација такмичења
рецитатора
Свакодневно

Издавање књига и
међубиблиотечка позајмица

Културне активности
Промоција активности школе

Медији

Културни центар

Директор и сарадници из
Културног центра

Посета ликовној изложби Обрада
Јовановића

Током школске
године

Учешће ученика Iразреда у
ликовној радионици

21. 3. / 26. 3.

Представа Пажљивко

18. 5.

Одељењске старешине,
наставници ликовне културе

Учитељи Iразреда

Извођење позоришне представе
„Трнова Ружица”, ученика IV2

мај

Презентација значајних активности
из школе

Током
школске
године

Промовисање успешних ученика и
наставника/учешћа на
такмичењима највиших нивоа
Издавање школског листа Сничак

Гостовање у радио-емисији

Учитељица и ученици IV2

јануар

Директор, чланови Тима за
промоцију рада школе и
новинарске секције

Наставници

27. децембар

Психолог и педагог

Током
школске
године

Учитељи,наставници

Како провести зимски распуст
Коме пријавити насиље
Промоција значајних активности у
раду школе на сајту школе
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професионална оријентација

Организација образовно-васпитног
рада и кадровска питања

Међушколскасарадња и

Средње школе у граду и шире
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Презентација образовних
подручја/промоција школа (свих
средњих школа у граду и средње
школе из Лучана, Техничке школе и
Уметничке школе из Ужица)

Током године

Директор,
Помоћник директора

Април, мај
Јануар

Професори средњих школа

Праћење ученика, размена
података и корелирање успехa
Психолог, педагог
Септембар

Едукација првака

Директор школе, одељењске
старешине

Безбедност ученика

ПУ Пожега

Основи безбедности деце у
саобраћају
Реализација предавања/теме
Насиље као негативна појава,
Безбедно коришћење интернета и
друштвених мрежа, Превенција
деце од трговине људима за
ученике IV и VI разреда на
часовима одељењског старешине

Предавачи из ПУ Пожега

Током школске
године
Сарадници из ПУ/школски
полицајац

Културне активности
и други видови
сарадње
Хуманитарне и друге активности

Црвени крст

Дечји вртић

Превентивне активности и
интервентне мере

Тим за заштиту ученика од
насиља

Угледна активност Артктик-Ескими
(за децу из вртића)

март

Учитељи и ученици IV
разреда, психолог, педагог,
директор

Посета предшколаца нашој школи
Присуство деце из вртића
позоришној представи „Трнова
Ружица” (IV2)
Учешће у хуманитарним акцијама
Црвеног крста
Реализација радионица на
промоцији хуманих вредности у IV3
Обезбеђивање помоћи деци
Учешће ученика IV разреда на квиз
такмичењу Шта знаш о Црвеном
крсту

Наставница географије

мај

Током школске
године

Руководиоци подмлатка ЦК,
координатори Ученичког
парламента

Током школске
године

Април/мај

Сарадници из Црвеног крста
Пожеге
Учитељи
Психолог и педагог
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Стручна сарадња и
хуманитарни рад

Сарадња стручних служби (путем
дописа, извештаја)
Обезбеђивање помоћи деци из
породица лошијег социјалног стања

Директор школе/ координатор
Тима за заштиту ученика од
насиља, психолог, педагог,

Током школске
године

Директор

Организовани одласци наставника
и ученика на позоришне представе

Током школске
године

Руководиоци драмске,
рецитаторске секције

Информисање о понуди
акредитованих семинара

Током школске
године

Директор

Током школске
године

Директор школе

Заштита
здравља,
превенција
Културне
активности
Стручно
усавршавање

Током школске
године

Током школске
године

Систематски прегледи за ученике

Стручна сарадња

Школска
управа Ужице

Регионални
центар Ужице

Народно
позориште
Ужице

Медицински
центар

Центар за социјални
рад
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Одељењске старшине

Тим за стручно усавршавање

Учешће наставника на семинарима

Информисање, извештавање

8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
8.1. Настава
У школској 2017/2018. години образовно-васпитни рад реализован је у оквиру 180 наставних
дана за ученике I – VII разреда, односно 170 за ученике VIII разреда.
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ОБАВЕЗНИ, ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Разредна настава – обавезни наставни предмети
I

II

III

9 одељењa

8 одељењa

9 одељењa

РАЗРЕД

IV
10 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
2

72

2

72

Природа и друштво
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

19

684

20

720

20

720

20

720

УКУПНО

Разредна настава – изборни предмети
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ВЕРСКА НАСТАВА

ШКОЛА/РАЗРЕД
број група

број ученик

број група

број ученикa

Матична школа
I разред

4

62

2

32

II разред

3

28

3

44

III разред

4

51

4

62

IV разред

3

41

2

37

У К У П Н О матична

14

182

11

175

1

10

ПО Средња Добриња
III
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I/IV

1

9

УКУПНО

2

19

I/III/IV

1

6

УКУПНО

1

6

I/II/III/IV

1

10

УКУПНО

1

10

I/II/IV

1

7

УКУПНО

1

7

III/IV

1

4

УКУПНО

1

4

II

1

2

УКУПНО

1

2

I/II

1

12

III/IV

1

7

УКУПНО

2

19

ПО Доња Добриња II

1

2

ПО Прилипац

ПО Роге

ПО Пилатовићи

ПО Горобиље

ПО Горња Добриња

ПО Лопаш

ПО ЛоретIV

1

1

У К У П Н О ПО

1

1

10

69

У К У П Н О за школу

15

183

21

244
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ЛЕПО ПИСАЊЕ/НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
ШКОЛА/РАЗРЕД

ЛЕПО ПИСАЊЕ
број група

број ученик

4

94

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
број група

број ученик

Матична школа
I разред
II разред

3

72

3

72

II разред

1

2

УКУПНО

1

2

II разред

1

2

УКУПНО

1

2

III разред

1

2

УКУПНО

1

2

1

8

У К У П Н О матична

4

94

I разред

1

3

УКУПНО

1

3

ПО Средња Добриња

ПО Горња Добриња

ПО Доња Добриња

ПО Горобиље

ПО Прилипац
Iразред

1

2

УКУПНО

1

2

1

2

ПО Роге
Iразред
II/III/IV разред
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УКУПНО

1

2

1

1

1

8

1

2

1

2

1

9

ПО Пилатовићи
I разред
II разред
УКУПНО

1

1

1

3

ПО Лопаш
I разред
II разред
УКУПНО

1

3

1

9

У К У П Н О ПО

5

11

6

25

У К У П Н О за школу

9

105

9

97

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ/ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
ШКОЛА/РАЗРЕД

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
број група

број ученик

4

113

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
број група

број ученик

Матична школа
III разред
IV разред
У К У П Н О матична

4

113

1

10

3

78

3

78

1

6

1

6

1

4

ПО Средња Добриња
III разред
IV разред
УКУПНО

1

10

ПО Прилипац
III/IV разред
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УКУПНО

1

4

Ivразред

1

2

УКУПНО

1

2

1

3

1

3

IV разред

1

1

УКУПНО

1

1

ПО Пилатовићи
IV разред

1

4

УКУПНО

1

4

ПО Горобиље

ПО Лопаш
III разред

1

4

IV разред
УКУПНО

1

4

ПО Лорет

У К У П Н О ПО

3

18

5

16

У К У П Н О за школу

7

131

8

94

Предметна настава – обавезни наставни предмети
V

VI

VII

VIII

7 одељења

7 одељења

7 одељења

8 одељења

РАЗРЕД
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

Музичка култура

2

72

1

36

1

36

1

34

Историја

1

36

2

72

2

72

2

68
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Географија

1

36

Физика

2

72

2

72

2

68

2

72

2

72

2

68

Математика

4

144

4

144

4

144

4

136

Биологија

2

72

2

72

2

72

2

68

2

72

2

68

Хемија
Техника и технологија

2

72

Техничко и информатичко
об
Физичко и здравствено
обрaзовање

2

72

Информатика и
рачунарство

1

36

Физичко васпитање

УКУПНО

24

864

2

72

2

72

2

68

2

72

2

72

2

68

24

864

26

936

26

884

Предметна настава – обавезни изборни предмети
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ВЕРСКА НАСТАВА

ШКОЛА/РАЗРЕД
број група

број ученик

број група

број ученика

Матична школа
V разред

2

33

4

74

VI разред

3

45

4

62

VII разред

3

44

3

59

VIII разред

1

19

5

98

У К У П Н О матична

9

141

16

293

V разред

1

6

VI разред

1

13

ПО Средња Добриња
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VII разред

1

11

VIII разред

1

17

УКУПНО

4

47

V разред

1

5

VI разред

1

8

VII разред

1

9

VIII разред

1

8

УКУПНО

4

30

V разред

1

1

VI разред

1

5

VII разред

1

5

VIII разред

1

1

УКУПНО

4

12

У К У П Н О ПО

12

89

28

381

ПО Прилипац

ПО Роге

У К У П Н О за школу

9

142

СТРАНИ ЈЕЗИК
ШКОЛА/РАЗРЕД

француски
група

ученик

руски
група

ученик

италијански
група

ученик

Матична школа
V разред

4

VI разред

4

107

VII разред

4

103

220

107

шпански
група

ученик
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VIII разред

2

29

5

88

2

29

5

88

V разред

1

6

VI разред

1

13

VII разред

1

11

VIII разред

1

17

2

28

1

9

1

9

3

37

8

125

УКУПНО
матична

8

210

4

107

ПО Средња
Добриња

УКУПНО

2

19

1

5

ПО Прилипац
V разред
VI разред

1

8

VII разред
VIII разред

1

8

УКУПНО

2

16

1

5

V разред

1

1

VI разред

1

5

VII разред

1

5

VIII разред

1

1

УКУПНО

4

12

ПО Роге

У К У П Н О ПО

2

16

7

36

УКУПНО за школу

10

226

9

65

221

4

107
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ИЗАБРАНИ СПОРТ
ШКОЛА/РАЗРЕД

кошарка
група

одбојка

ученика

група

учен

мали фудбал
група

ученика

Матична школа
VI разред

4

107

VII разред

4

103

VIII разред

5

117

9

220

У К У П Н О матична

4

107

ПО Средња Добриња
VI разред

1

13

VII разред

1

11

VIII разред

1

17

УКУПНО

3

41

1

8

1

8

ПО Прилипац
VI разред
VII разред

1

9

VIII разред
УКУПНО

1

9

2

16

ПО Роге
VI разред

1

5

VII разред

1

5

VIII разред

1

1

У К У П Н О ПО

3

11

1

9

5

57

УКУПНО за школу

7

107

10

229

5

57

222
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Предметна настава – изборни предмети
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ/ДОМАЋИНСТВО/ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ/ ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО
чувари
ШКОЛА/РАЗРЕД

домаћинство
природе
група

учен

група

учен

цртање,
сликање,
вајање
група

учен

информатика
и рачунарство
група

учен

Матична школа
VI разред

4

107

VII разред

4

103

VIII разред

5

117

У К У П Н О матична

13

327

1

17

1

17

1

8

1

8

ПО Роге
VI разред

1

5

VII разред

1

5

1

5

VI разред

1

13

VII разред

1

11

VIII разред
УКУПНО

1

5

1

1

1

1

ПО Средња Добриња

VIII разред
УКУПНО

2

24

ПО Прилипац
VI разред

1

8

VII разред

1

9

VIII разред
УКУПНО

1

8

1

9

У К У П Н О ПО

2

13

2

10

3

29

2

25

УКУПНО за школу

2

13

2

10

3

29

22

352

223
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Предметна настава – слободне наставне активности у V разреду
чувари
ШКОЛА/РАЗРЕД

цртање,сликање,
вајање

шах
природе
група

ученика

Матична школа

група

2

ученика

група

53

ученика

2

1

1

ученика

1

5

1

5

1

ПО Средња
Добриња
УКУПНО

група

54

ПО Прилипац
ПО Роге

хор

1

2

53

1

6

2

54

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

РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

I
I
II
II
III
III
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI

Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Енглески језик
Италијански језик
Историја
Географија
Техника и технологија
Биологија
Руски језик
Српски језик
Математика
Енглески језик
Француски језик
Историја
Географија

БРОЈ
РЕАЛИЗОВАНИХ
ЧАСОВА ДОПУНСКЕ
НАСТАВЕ

121
101
92
84
129
129
143
168
85
67
53
61
21
4
31
14
98
86
49
59
31
18
224

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ
ЧАСОВА ДОДАТНЕ
НАСТАВЕ

118
83
67
41
28
15
17
25
36
87
80
43
9
48
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VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

Техничко и информатичко
образовање
Биологија
Физика
Руски језик
Српски језик
Математика
Енглески језик
Француски језик
Историја
Географија
Техничко и информатичко
образовање
Биологија
Физика
Хемија
Српски језик
Математика
Енглески језик
Шпански језик
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија

32
33
82
15
74
101
66
76
32
10

52
67
117
77
66

54
58
43
43
80
61
43
28
22
14
48
114

66
46
87
70
69
78
94
4
24
37
44
36

15
60
86

*збирни број реализованих часова по разредима на основу извештаја одељењских старешина на нивоу одељења

РАЗРЕД

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ / СЕКЦИЈЕ

ОДРЖАНО

I
II
III
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI

Слободне активности
Слободне активности
Слободне активности
Слободне активности
Ликовна секција
Саобраћајна секција
Драмска секција
Хор
Математичка секција
Литерарна секција
Новинарска секција
Спортска секција
Математичка секција
Биолошка секција
Литерарна секција
Новинарска секција

309
320
409
350
34
78
76
162
32
36
27
16
117
18
36
15
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Драмска
Драмско-рецитаторска секција
Фотографска секција
Хор
Информатичка секција
Литерарна секција
Драмско-рецитаторска
Рецитаторска секција
Секција енглеског језика
Информатичка секција
Спортска секција
Хор
Драмска секција
Драмско-рецитаторска секција
Литерарна секција
Рецитаторска секција
Биолошко-еколошка секција
Млади физичари
Кошаркашка секција
Одбојкашка секција
Спортска секција
Хор

VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

38
36
36
72
36
103
36
16
5
36
36
90
36
15
34
32
18
62
34
34
34
39

*збирни број реализованих часова по разредима на основу извештаја одељењских старешина на нивоу одељења

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

5

2

I2

22

19

3

I3

24

21

1

2

I4

24

20

3

1

УКУПНО-матична
(број и %)

93

ИО Прилипац

2

76

81,72%
2
226

12

12,90%

5

5,38%
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ИО Средња
Добриња

3

2

ИО Роге

2

2

ИО Пилатовићи

1

ИО Лопаш

3

1

1
3

УКУПНО ИО
(број и %)

11

9

81,82%

2

18,18%

104

85

81,73%

14

13,46%

УКУПНО (број и %)
МАТИЧНА И ИО

5

4,81%

Ове школске године I разред завршило је 104 ученика, у матичној 93 и 11 у издвојеним
одељењима. Оцењени су описно (вредновањем нивоа образовног напретка). Од 93 ученика
у матичној школи 76 или 81,72 % успешно је савладао програмске садржаје, 12 или 12,90% је
савладало и 5 ученика односно 5,38% делимично уз помоћ учитеља.
У издвојеним одељењима од 11 ученика, 9 или 81,82% је успешно савладало програмске
садржаје, 2 или 18,18% савладало.
Један ученик у матичној школи оцењен је у складу са циљевима индивидуалног образовног
плана - ИОП- 1.

Број ученика

Разред

8.2.2.Од II до VIII разреда на крају II полугодишта (матична и издвојена одељења)

Одлични
х

Врло
добрих

Добрих

Бр
.

%

Бр
.

%

Бр
.

%

Довољни
х

Свега
позитивн
их

Бр.

Бр.

%

%

II

92

72

78,2
6

15

16,3
0

5

5,43

92

100

III

131

85

64,8
8

34

25,9
5

12

9,16

131

100

IV

99

58

58,5
8

29

29,2
9

12

12,1
2

99

100

227

Полаже поправни
испит
Са 1
недов.
Бр
.

%

Са 2
недовољ
не
Бр.

%
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322

215

66,7
7

78

24,2
2

29

9,01

322

100

V

117

60

51,2
8

42

35,9
0

15

12,8
2

117

100

VI

133

44

33,0
8

53

39,8
5

32

24,0
6

130

97,74

2

1,5
0

VII

128

40

31,2
5

53

41,4
1

34

26,5
6

127

99,22

1

0,7
8

VIII

145

52

35,8
6

41

28,2
7

51

35,1
7

1

0,69

145

100

VVIII

523

196

37,4
8

189

36,1
4

132

25,2
4

2

0,38

519

99,23

3

IIVIII

845

411

48,6
4

267

31,6
0

161

19,0
5

2

0,24

841

99,53

3

II-IV

1

0,75

1

0,75

0,5
7

1

0,19

0,3
5

1

0,12

Од II до IV разреда од 322 ученика 215 или 66,77% ученика има одличан успех, 78 или
24,22% врло добар и 29 ученика или 9,01% добар успех. .
Од V до VIII разреда од 523 ученика 519 или 99,23% је са позитивним успехом и то: 196
или 37,48% са одличним успехом, 189 или 36,14% са врло добрим, 132 или 25,24% са
добрим и 2 ученика са довољним успехом или 0,38%
На поправни испит у августовском испитном року упућено је 4 ученика и то 3 ученика из
VI разреда и 1 ученик из VII разреда. 3 ученика са по једном недовољном оценом (2 ученика
VI разреда са по једном недовољном оценом из математике и 1 ученик VII разреда са
недовољном оценом из биологије) и 1 ученик VI разреда са две недовољне оцене (из
математике и енглеског језика).
Од I до VIII разреда шест ученика је оцењено у складу са ИОП-ом 1 (1 у I, 3 у IV, 1 у VI - из
српског и француског језика и 1 у VII разреду - из српског језика) и 7ученика у складу са
циљевима и исходима ИОП-а 2 (1 у II, 3 у IV, 1 у VII и 2 у VIII разреду).
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8.2.3. Општи успех од II до VIII разреда (31. 8. 2018)

Општи успех ученика

Раз

Број
ученика

Одличних

Бр.

%

Врло добрих

Добрих

Бр.

%

Положили
поправни
испит

Довољних

Бр.

%

Бр.

%

Свега
завршило
разред крај
шк.године
Поновило
разред
Бр.

%

II

92

72

78,26

15

16,30

5

5,43

92

100

III

131

85

64,88

34

25,95

12

9,16

131

100

IV

99

58

58,58

29

29,29

12

12,12

99

100

II-IV

322

66,77

78

24,22

29

9,01

322

V

117

60

51,28

42

35,90

15

12,82

VI

133

44

33,08

53

39,58

34

25,56

2

1,50

3

VII

128

40

31,25

53

41,41

34

26,56

1

0,78

1

52

35,86

41

28,27

51

35,17

1

0,69

196

37,48

189

36,14

134

25,62

4

0,76

4

163

19,29

4

0,47

4

VIII

145

V-VIII

523

II-VIII

845

215

411

48,64

267

31,60

100

117

100

2,25

133

100

0,78

128

100

145

100

0,76

523

100

0,47

845

100

Бр.

%

/

/

/

/

У августовском испитном року поправне испите полагала су 3 ученика из VI разреда (2 ученика
испит из математике и 1 ученик из математике и енглеског језика) и 1 ученица из VII разреда
(испит из биологије). Сви ученици положили су поправне испите.
8.2.4. Средња оцена школе

РАЗРЕД

СРЕДЊА ОЦЕНА

II

4,60

III

4,47

IV

4,30

II-IV

4,46

V

4,20
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VI

3,98

VII

3,91

VIII

4,07

V-VIII

4,04

II-VIII

4,25

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 V разреду.
Просечна оцена у старијим разредима 4,04.
Средња оцена на нивоу школе је 4,25.

Број ученика

Разред

8.2.5. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере

Опомена
одељењског
старешине

Васпитне мере

Васпитно-дисциплинске
мере

Укор
одељењског
старешине

Укор
директора

Укор
одељењског
већа

Свега

I

104

/

II

92

/

III

131

/

IV

99

/

V

117

3

2

VI

133

5

9

1

15

VII

128

1

2

1

4

Укор
Наставничког
већа

Свега

5
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VIII

145

1

4

Свега

949

10

17

2

5

1

1

29

2

2

У млађим разредима нема изречених васпитних мера.
Од V до VIII разреда укупно је изречено 29 васпитних мера (10 опомена одељењског
старешине, 17 укора одељењског старешине и 2 укора одељењског већа).
Ученику VI разреда изречена је васпитно-дисциплинска мера Укор директора.
Ученик VIII разреда има изречену васпитну-дисциплинску меру Укор директора у школи
коју је похађао пре преласка у нашу (од другог полугодишта).

8.2.6. Владање ученика
Разред

Примерно
(5)

Врло
добр
о (4)

Добро

Задовољавајуће

Незадовољавајуће

(3)

(2)

(1)

Свега

I

104

104

II

92

92

III

131

131

IV

99

99

V

115

2

VI

125

3

4

VII

125

2

1

VIII

142

2

Свега

933

9

117

1

133
128

5

1

145

2

949

Од 949 ученика 933 или 98,31% има примерно владање. У млађим разредима сви
ученици имају примерно владање. 16 ученика или 1,68% од V до VIII разреда има
смањену оцену из владања.
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8.3. Завршни испит
Завршни испит за ученике VIII разреда одржан је 18. 19. и 20. јуна. Испит су полагала 144
ученика. Први дан ученици су решавали тест из српског језика, други дан из математике и
трећи дан комбиновани тест. Просечан број бодова на тесту из српског језика је 11,95,
математике 9,75 и на комбинованом 11,90. Три ученика била су нераспоређена у првом
уписном кругу и они су попуњавали листе жеља у другом уписном кругу за упис на преостала
слободна места у појединим средњим школама.
Две ученице VIII разреда полагале су завршни испит у складу са ИОП-има 2. Тимови за
пружање додатне подршке израдили су тестове према циљевима и исходима ИОП-а 2.
Због здравствених проблема једна ученица VIII разреда полагала је завршни испит у
августовском испитном року ( 22. 23. и 24. 8.)

8.4. Носиоци дипломе „Вук Караџић”
Софија Милаковић

VIII1

Страхиња Милић

VIII2

Милица Брадоњић

VIII3

Мина Ерић

VIII3

Матеја Лаловић

VIII3

Ирина Мајсторовић

VIII3

Милош Ракић

VIII3

Сара Раковић

VIII3

Матеја Ристановић

VIII4

Николина Дрндаревић

VIII5

Лана Матовић

VIII5

Марко Спасојевић

VIII5

Јелена Младеновић

VIII ИО Прилипац

Бисерка Стиковић

VIII ИО Прилипац

На основу критеријума утврђених Правилником о награђивању ученика носилац признања
Ученик генерације за школску 2017/2018. годину је Мина Ерић, ученица VIII3. Награђени су
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ученици носиоци дипломе „Вук Караџић”, ђак генерације и ученици који су остварили резултате
на такмичењима.

8.5. Такмичења
СРПСКИ ЈЕЗИК

Разред

Број учесника
на школском
такмичењу

Број учесника
на
општинском
такмичењу

Број уесника
на окружном
такмичењу

Број учесника на
републичком
такмичењу

V

19

14

1

-

VI

19

10

3

-

VII

13

8

5

2

VIII

7

3

2

-

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме наставника

Oгњен Радивојевић

V

Марина Петровић

Николина Ђоновић

VI

Соња Стоковић

Лена Јовановић

VI

Марина Петровић

Милица Вучићевић

VI

Марина Петровић
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Данило Стоковић

VII

Љиљана Јовановић

Ивана Спасојевић

VII

Ивана Бабић

Кристина Михајиловић

VII

Ивана Бабић

Александра Филиповић

VII

Љиљана Јовановић

Јована Јовановић

VII

Ивана Бабић

Мина Ерић

VIII

Ивана Бабић

Милош Ракић

VIII

Ивана Бабић

На Републичком такмичењу учествовали су: Данило Стоковић (IVместо) и Ивана
Спасојевић
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

Разред

Број учесника
на школском
такмичењу

Број учесника
на општинском
такмичењу

Број уесника
на окружном
такмичењу

Број учесника
на
републичком
такмичењу

VII

15

7

4

1

VIII

10

8

3

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме наставника

Милица Новитовић

VII

Љиљана Јовановић
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Снежана Мијаиловић

VII

Љиљана Јовановић

Марта Весовић

VII

Љиљана Јовановић

Валентина Рабасовић

VII

Љиљана Јовановић

Матеја Лаловић

VIII

Ивана Бабић

Николина Дрндаревић

VIII

Соња Стоковић

Софија Милаковић

VIII

Ивана Бабић

На Републичком такмичењу учествовала је ученица Милица Новитовић
Школска смотра рецитатора одржана је 14. 3. 2018. године у 18.25 за ученике старијих
разреда, 12.00 за ученике млађих разреда у ОШ „Емилија Остојић”.
Старији узраст
На такмичењу је учествовало 12 ученика V , VI, VII и VIII разреда из матичне школе.
Учесници: Ученици који су се пласирали на Општинску смотру рецитатора:
Анастасија Милованчевић(VIIIр.)
Јана Савовић (VIIр.) Љубица Продановић (VIр.)
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. Ива Младеновић III разред (учитељица Славенка Митровић)
2. Сузана Давинић III разред ( учитељица Славенка Митровић)
3.Марија Бабић I разред (учитељица Татјана Ракић)
Општинска смотра рецитатора одржана је у „Клубу младих” 23.3.2018. године у 18.00
часова.
Ученици који су се пласирали на Окружну смотру рецитатора:
Јана Савовић (VII разред) I место на Општинској смотри рецитатора и Сузана Давинић II место
Окружна смотра рецитатора одржана је у Косјерићу 19. априла 2018. године у
Народној библиотеци, Јана Савовић (VII разред) II место на Окружној смотри рецитатора
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МАТЕМАТИКА

Разред

Број
учесника на
школском
такмичењу

Број учесника
на општинском
такмичењу

Број учесника на окружном
такмичењу

III

42

15

-

IV

20

11

5

V

16

9

2

VI

11

8

2

VII

15

8

3

VIII

8

6

2

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме
наставника

Маријана Милић

IV

Јелена Цицовић

Драган Мијаиловић

IV

Наташа Радисављевић

Николина Милошевић

IV

Маријана Гордић

Анастасија Чавлин

IV

Наташа Радисављевић

Софија Павловић

IV

Александар Павловић

Вељко Мићовић

V

Александра Весовић

Огњен Радивојевић

V

Анђелка Миловановић
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Коста Стаматовић

VI

Александра Весовић

Дуња Брашанац

VI

Александра Весовић

Нина Цвијовић

VII

Анђелка Миловановић

Јанко Стокић

VII

Анђелка Миловановић

Данило Стоковић

VII

Градимир Грујичић

Милош Ракић

VIII

Градимир Грујичић

Страхиња Милић

VIII

Сандра Ђерић

МИСЛИША
НА ТАКМИЧЕЊУ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО 208 УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ

Име и презиме
ученика

Разред

Награда

Урош Васиљевић

III

2. награда

Милица Сарић

III

3. награда

Срећко
Чанчаревић

III

3. награда

Вељко Мићовић

V

3. награда

Јанко Стокић

VII

3. награда

Милош Ракић

VIII

3. награда
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Име и презиме
учитеља/наставника
Биљана Јанковић
Милица Сарић
Гордана Марковић
Александра Весовић
Анђелка Миловановић
Градимир Грујичић
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ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ
Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме учитеља/наставника

Владана Механџић

II

Драгица Штуловић

Јанко Новаковић

II

Драгица Штуловић

Данило Крстонић

III

Биљана Јанковић

Матеја Крстонић

III

Биљана Јанковић

Нађа Марић

III

Славенка Митровић

Коста Стаматовић

VI

Александра Весовић

Нина Цвијовић

VII

Анђелка Миловановић

ИСТОРИЈА

Разред

Број учесника
на школском
такмичењу

Број учесника на
општинском
такмичењу

Број
учесника на
окружном
такмичењу

Број учесника
на
републичком
такмичењу

V

4

4

3

-

VI

5

5

-

-

VII

2

2

2

-

VIII

5

5

3

1
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

Име и презиме
ученика

Разред

Име и презиме наставника

Ђорђе Боловић

V

Станија Јовановић

Данило Стоковић

VII

Станија Јовановић

Нина Цвијовић

VII

Станија Јовановић

Мина Ерић

VIII

Станија Јовановић

Марко Спасојевић

VIII

Светлана Полић

Страхиња Милић

VIII

Станија Јовановић

На Републичко такмичење пласирали су се: Данило Стоковић, Нина Цвијовић и Мина
Ерић
ГЕОГРАФИЈА

Разред

Број учесника на
школском
такмичењу

Број учесника на
општинском такмичењу

Број учесника на
окружном
такмичењу

VII

2

2

2

VIII

7

5

4
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме
наставника

Данило Стоковић

VII

Снежана Младеновић

Јована Јовановић

VII

Бранко Костадиновић

Мина Ерић

VIII

Снежана Младеновић

Матеја Лаловић

VIII

Снежана Младеновић

Михаило Милићевић

VIII

Снежана Младеновић

Лана Матовић

VIII

Бранко Костадиновић

На Републичком такмичењу учествовали су: Мина Ерић и Матеја Лаловић
ФИЗИКА

Разред

Број учесника на
школском такмичењу

Број учесника на
општинском
такмичењу

Број учесника на
окружном
такмичењу

VI

4

1

2
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VII

3

3

2

VIII

2

2

2

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме наставника

Дуња Брашанац

VI

Гордана Николић

Данило Стоковић

VII

Милена Маркићевић

Нина Цвијовић

VII

Гордана Николић

Јанко Стокић

VII

Гордана Николић

Милош Ракић

VIII

Гордана Николић

Мина Ерић

VIII

Гордана Николић

На Републичком такмичењу учествовали су: НИНА ЦВИЈОВИЋ, ЈАНКО СТОКИЋ И
МИЛОШ РАКИЋ

241

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2017/2018.
БИОЛОГИЈА

Број учесника на
општинском такмичењу

Број
учесника на
окружном
такмичењу

Број
учесника на
републичком
такмичењу

5

5

2

-

VI

9

9

-

-

VII

7

5

1

1

VIII

6

6

2

1

Разред

Број учесника
на школском
такмичењу

V

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме
наставника

Огњен Радивојевић

V

Предраг Маркићевић

Ђорђе Боловић

V

Предраг Маркићевић

Нина Цвијовић

VII

Данијела Мићовић
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Mина Ерић

VIII

Данијела Мићовић

Милица Брадоњић

VIII

Предраг Маркићевић

На Републичком такмичењу из биологије учествовали су: Нина Цвијовић и Мина Ерић
ХЕМИЈА

Разред

Број учесника на
школском
такмичењу

Број учесника на
општинском такмичењу

Број учесника на
окружном
такмичењу

VII

10

9

3

VIII

3

3

1

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме
наставника

Нина Цицовић

VII

Зорица Боловић

Данило Стоковић

VII

Зорица Боловић

Јанко Стокић

VII

Зорица Боловић

Ирина Мајсторовић

VIII

Зорица Боловић

На Републичком такмичењу учествовала је ученица Нина Цвијовић
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СТРАНИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Разред

Број учесника
на општинском
такмичењу

Број учесника на
окружном такмичењу

Број
учесника на
републичком
такмичењу

VIII

17

3

1

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Разред

Број учесника
на општинском
такмичењу

Број учесника на
окружном такмичењу

Број учесника
на
републичком
такмичењу

VIII

3

1

-

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

Сара Раковић

VIII

Драгица Дидановић

Ања Тамбурић

VIII

Драгица Дидановић

Александра Јованић

VIII

Раде Вучићевић

Марко Мићовић

VIII

Драгица Дидановић
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Татјана Пантелић

Драгица Дидановић

VIII

ШПАНСКИ ЈЕЗИК – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА
Анастасја
Стевановић

РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

Марина Јанковић

VIII

На Републичком такмичењу из енглеског језика учествовала је Сара Раковић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Број учесника
на школском
такмичењу

Број учесника на
општинском
такмичењу

Број учесника
на окружном
такмичењу

Број учесника
на
републичком
такмичењу

18

12

8

2

Дисциплина

Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме
наставника

Практична израда
по задатку

Андрија Лаловић
Тамара Тешић
Лука Цвијовић
Николија Марковић
Јована Јовановић
Тамара Илић
Страхиња Милић
Борис Јованчић

V
V
V
VI
VII
VII
VIII
VIII

Маријана Марић
Милутин Игњатовић
Маријана Марић
Милутин Игњатовић
Мирјана Василијевић
Весна Перишић
Брано Рудић
Брано Рудић

Аутомоделарство

Марија Мајсторовић

VI

Брано Рудић
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Маја Маринковић

VII

Весна Перишић

Петар Николић

VI

Мирјана Василијевић

Бродомоделарство

Ракетно
моделарство

На Републичком такмичењу учествовали су следећи ученици:
Андрија Лаловић
Маја Маринковић
Николија Марковић (3. место)
Јована Јовановић (1. место)
ROBO-INT

Број учесника на окружном такмичењу

Број учесника на републичком
такмичењу

3

3

Име и презиме ученика

Разред

Име и презиме наставника

Јанко Стокић

VII

Милутин Игњатовић

Алекса Мајсторовић

VIII

Мирјана Василијевић

Вељко Божић

VIII

Мирјана Василијевић

На Републичком такмичењу учествовали су следећи ученици:
1. Алекса Мајсторовић
2. Вељко Божић
3. Јанко Стокић (2. место)
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Спорт

Број учесника на
општинском
такмичењу

Број ученика на
окружном такичењу

наставник

Рукомет

18

18

Момчило Гудурић

Кошарка

18

18

Момчило Гудурић

Стони тенис

6

3

Момчило Гудурић

3 ученице су се пласирале на Републичко такмичење из стоног тениса
На Републичком такмичењу у шаху учествовала је ученица Нађа Ђурашевић (наставник
Раде Девеџић)

9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
9.1. Професионална оријентација
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Током школске
године

Током другог
полугодишта

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

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

Професионално
саветовање ученика

Саветодавни
разговори

Психолог и педагог
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осмог разреда

Април, мај, јун

Април, мај

Мај

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,

Испитивање
професионалних
интересовања
ученика VIII
разреда

Тестирање ученика о
професионалним
интересовањима,
писање извештаја

Педагог и психолог

Представљање
појединих средњих
школа школа

Разговори са
ученицима и
заинтересованим
родитељима о
образовним
профилима,
презентације,
(Техничка школа из
Ужица, Средња
школа из Лучана,
Техничка и
Пољопривредна
школа из Пожеге)

Професори средњих
школа, стручни
сарадници, педагог,
психолог, помоћник
директора, одељењске
старешине

Разговор,
презентација о
типовима средњих
школа, избору школе,
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Мај

Предавање о
избору средње
школе

Реализација
појединих
активности
професионалне
оријентације
пројекта GIZ у VII2

завршном испиту за
ученике VIII разреда

Рад по групама,
попуњавање табела

Психолог и педагог

Драгана Прокопијевић
Кандић

9.2. Васпитни рад
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

Упознавање са правилима
понашања у школи

Доношење распореда
дежурства наставника

Правила за дежурног
ученика

Доношење распореда
дежурства ученика

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Ученици и родитељи
упознати са правилима
понашања ученика,
родитеља и наставника (на
часовима одељењског
старешине и родитељском
састанку)
Израђен распоред
дежурства и истикнут на
огласној табли у холу школе
Подсетник са дефинисаним
критеријумима за избор
дежурног ученика истакнут
на огласној табли у
канцеларији за наставнике,
информисани наставници и
ученици о правилима
понашања на дежурству
Одабир дежурних ученика
на седмичном нивоу и
истицање списка на огласној
табли
249

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

Одељењске
старешине

Септембар

Директор

Септембар

Психолог

Октобар

Ученички
парламент

Септембар

Помоћник
директора

Одељењске
старешине

Новембар

Јануар

Током
школске
године
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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

Доношење одељењских
правила понашања

На основу Протокола о
заштити ученика од насиља
израђена и допуњена
правила понашања на нивоу
одељења

Одељењске
старешине

Формиран Тим, израђен
план превентивних и
интервентних активности

Тим за заштиту
ученика од
насиља

Благовремено
конституисање Тима за
заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања

Ученици

Педагог
Психолог

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 појачаног
васпитног рада за 60
ученика и писани извештаји
о појачаном васпитном раду

Реализовање
саветодавног рада са
ученицима и родитељима

Омогућена подршка
ученицима који имају
одређених потешкоћа:
развојних, комуникацијских и
осталих

Размењивање информација
и упућивање наставника на
коришћење стручне
литературе у решавању
250

Септембар
Октобар

Септембар
Октобар

Чланови Тима
за појачан
васпитни рад
Педагог и
психолог

Током
школске
године

Педагог
Психолог
Одељењски
старешина
Родитељ

Остварена сарадња са
родитељима
Организовање
инструктивно-педагошког
рада са наставницима

Септембар

Директор
Помоћник
директора
Педагог

Током
школске
године
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одређених васпитних
проблема

Психолог

Током
школске
године

Решавање сукоба

Ангажовање вршњака у
решавању конфликата у
одељењима VI3,VII3,4

Ученички
парламент

Током
школске
године

Вршњачки тим
Педагог
Психолог

Подстицање ненасилног
решавања проблема

Поједине одељењске
старешине реализовале
часове користећи
радионице из приручника:
Учионица добре воље и
Превенција дигиталног
насиља

Одељењске
старешине
Педагог
Психолог

Током
школске
године

(нпр. радионица у III1 ,VII3, 4)

Одржавање и
учествовање у
друштвеним, културним,
хуманитарним и
спортским активностима

Обележавање значајнијих

Реализоване различите
активности (приредбе на
нивоу одељења и на нивоу
школе, изложбе,
хуманитарне акције,
такмичења-Спортска
олимпијада за ученике
млађих разреда, квиз у ИО
Прилипац и Роге, посете и
обиласци, присуство
позоришној представи из
програма превенције
вршњачког насиља и
предавању социолога)
којима се афирмишу праве
вредности, пожељни облици
понашања и подстиче
толеранција

Одељењске
старешине
Руководиоци
секција
Директор
Ученички
парламент
Подмладак
Црвеног крста

Обележени Дан језика, Дан
здраве хране, Дан
толеранције, Дан права

Стручна већа
Ученички
парламент
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Током
школске
године

Ученици

Током
школске
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датума у школи

Стално стручно
усавршавање

Самовредновање

детета, Дан мола, Дан вода, Ученици
Дан планете Земље, Дан
уметности

године

Усвајање различитих знања
и вештина и повећање
компетенција наставника у
домену васпитног рада (у
школи и ван школе)

Наставници
Стручни
сарадници

Током
школске

Процена сопственог рада у
области квалитета које се
непосредно тичу васпитног
рада и односа са ученицима

Наставници
Стручни
сарадници

године

Током
школске
године

Континуиран рад на
идентификовању
интересовања и склоности
ученика

Професионална
оријентација

Професионално
информисање и саветовање
за ученике VIII разреда и
организовање
представљања средњих
школа (Техничка школа из
Пожеге, Ужица, средња
школа из Лучана, Уметничка
школа из Ужица...)

Одељењске
старешине
Предметни
наставници
Тим за
професионалну
оријентацију
Директор
Помоћници
директора
Педагог
Психолог

Током
школске
године

април и мај

Мај

Сарадња са спољашњом
мрежом

Остварена сарадња са
Центром за социјални рад,
Здравственим центром и
Полицијском управом и
размењиване релевантне
информације, дописи и
извештаји
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Директор
Помоћници
директора
Секретар
Педагог
Психолог

Током
школске
године
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10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Продужени боравак похађало је 28 ученика првог и 28 ученика другог разреда.

Самосталан рад - часови учења

Свакодневно и у складу са
распоредом

ВРЕМЕ

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

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Помоћ у изради
задатака,

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

Припрема наставних
листова,презентациј,
квизови ...

Довршавање ликовних радова

Помоћ у
изради,припрема
материјала,примери
Учење текстова,
увежбавање
мелодија, извођење
игара

Утврђивање учених песама и
садржаја наставног предмета
Музичка култура

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Бранка
Веселиновић

Слободно време
ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Организоване игре у
школском дворишту

Свакодневно

Слободне игре

Игре у учионици
(друштвене,
едукативне, музичке,
језичке)

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Игре без реквизита (Вук и јагње;
Баријачкиње баријачкиње; Ланац;
Јурке; Жмурке..
Игре лоптом (Између две ватре;
Добацивање из центра)
Игре по избору ученика друштвене игре Потапање
подморница, земљопис, игре на
рачунару, игре луткама,
образовне игре
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
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НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Бранка
Веселиновић
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Самостално читање
дечје литературе и
штампе

Састављање приче на задату
реченицу
Шта све једна прича треба да
садржи
Како анализирати књижевно дело
Анализа литерарног дела
Узроци и последице догађаја из
приче
Слободне активности

ВРЕМЕ
новембар
децембар
март
мај
децембар
јануар
март
мај

децембар
јануар
март
мај

Два пута
недељночетвртак,
петак

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Уметничке радионице

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Покажи шта знаш/Позориште не
чине само глумци/Шта све може
-драмска, ликовна
моје тело и мој глас/Ја као неко
музичка, рецитаторска други/Игра пантомиме/Ја стварно
и ја из маште
Одељењска
такмичења - квизови

припрема ученика,
учествовање, организација и
реализација

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 иреализација

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

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Бранка
Веселиновић

Рекреативне активности посете
ВРЕМЕ
Октобар
Децембар
Март
мај
Септембар

јануар

Током
године

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Излети - шетње у
оквиру града

Организовано
вођење ученика

Посета школским
приредбама

Учешће, присуство,организовано
вођење ученика

Посете биоскопу,
библиотеци

Учешће,присуство,организовано

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

вођење ученика
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НОСИОЦИ
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Бранка Веселиновић
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Учествовање у
разним дечјим
манифестацијама

Посете приредбама,учешће,
Школска спортска олимпијада
Обележавање Дана здраве хране
Новогодишњи вашар
„Пролећни општински крос”

Обележавање значајних датума

ВРЕМЕ
јануар

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Обележавање
верских празника

Обележавање
значајних датума
Током
шк.године

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Украшавање јаја/Слике из живота
Светог Саве/Божићна честитка

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Бранка
Веселиновић

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

11. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
11.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Школа је презентовала своје активности школској јавности током целе школске
године. Поводом значајнијих празника и датума на паноима у холу школе представљани су
најуспешнији радови ученика наше школе.
Обележени су значајни датуми и реализоване разне културне и едукативне
активности, као што су Дан језика, Спортска олимпијада за ученике млађих разреда, Дан
здраве хране, Дан толеранције, Новогодишњи вашар, Светосавска недеља, Дан школе,
Дан уметности, Дан планете Земље…Реализоване активности послужиле су за промоцију
свега онога што 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.
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
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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.
11.2. 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.

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Садржај праћења и
вредновања

Начин праћења и
вредновања

Време

Реализација плана и програма

Увид у документацију,
посете часовима, израда
извештаја

Током године,
класификациони
периоди

Успех и дисциплина

Квантитативна и
квалитаивна анализа,
извештавање, презентација

Класификациони
периоди

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
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Носиоци праћења и
вредновања
Директор и помоћник
одељењска и наставничко
веће, Школски одбор
Директор школе, помоћник
директора, одељењска и
наставничко веће,
психолог и педагог
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