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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 180 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 2018/2019. године Школа има 906 ученика у 52 одељења и 128 

запослених радника oд којих је 93 наставно особље и 35 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 су две мултимедијалне (омогућавају приступ различитим 

изворима знања, служе за припрему и организовање угледних часова, семинара и 

реализацију наставе информатике и рачунарства, технике и технологије и других 

наставних предмета уз примену савремених наставних средстава) и две специјализоване 

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 2 учионице/радионице за наставу 

технике и технологије са једном мултимедијалном учионицом и 2 помоћне просторије за 

ученичке радове, алат и наставни материјал, 4) фискултурна сала са пратећим 

просторијама на чијем се спрату налази учионица за продужени боравак, 5) у приземљу 

матичне школе налази се библиотека, а на спрату наставничка канцеларија.  

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 користи 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  12 720 

Мултимедијална учионица 2 140 

Специјализована учионица  7 245 

Библиотека  1 20 

Фискултурна сала  1 275 

Продужени боравак 1 88 

Наставничка канцеларија 2 90 

Остали канцеларијски простор 6 131 

Стоматолошка ординација 1 15 
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               НАМЕНА ПРОСТОРА БРОЈ ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА У M2 

Архива 1 14 

 

2.2. Материјално технички и просторни услови – подручна одељења 

 

Подручно 

одељење 

Број учионица 
Фискултурна сала и   

спортски терени 
Библиотека Остало 

 

 

ПРИЛИПАЦ 

8 (6 учионицa опште 

намене, у 1 смештено 5 

рачунара за наставу 

информатике, jeдну  

користи предшколска 

група) 

Фискултурна сала димензија 

21x9м опремљена струњачама 

карикама, козлићем и ниском 

гредом 

Спортски полигон 65x35м са 

тереном за одбојку, кошарку са 1 

кошем и за фудбал са 2 гола 

 

1  са књижним 

фондом од око 

500 наслова 

 

Сала за јавне 

наступе, зборница 

 

СРЕДЊА 

ДОБРИЊА 

(2 објекта) 

8 учионица опште 

намене од којих се 6 

користи за наставу и у 

једној је смештено 10 

рачунара, 1 за 

предшколце и 1 се не 

користи 

Фискултурна сала величине 

100m2 опремљена струњачама, 

ниском гредом и козлићем 

Спортски полигон величине 

30x20м са тереном за кошарку 

са 2 коша и тереном за фудбал 

и рукомет са 2 гола који има 

држаче за мрежу за одбојку 

 

1 са  фондом 

од око 500 

наслова  

 

 

Ђачка кухиња 

површине  120 m2, 

зборница 

 

 

Р О Г Е 

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 козличем која се користи и као 

просторија за културне 

активности школе и села;  

1 спортски полигон димензија 

50x30м са 2 гола и 2 коша 

   

 

Зборница 

 

ГОРОБИЉЕ 

5 учионица опште 

намене од којих се 1 

користе за наставу   

1 спортски терен димензија 

30x15м са 2 велика и 2 мала 

гола и 1 кошем и двориште са 

љуљашком и клацкалицом 

  

Зборница 

 

ПИЛАТОВИЋИ 

2 учионице опште 

намене од којих се 1 не 

користи 

Асфалтирано школско двориште 

користи се као спортски полигон 

са 1 кошем 

  

Зборница 

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 
 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 са 

љуљашком и клацкалицом 

 

Зборница 

Простор са етно-

збирком 

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. Опремљеност школе 

 

2.3.1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на 

важеће нормативе 

 

У односу на захтеве прописане нормативима простора, опреме и наставних средстава 

школа је опремљена у следећим процентима: 

ПРЕДМЕТ ОПРЕМЉЕНОСТ  у % 

Српски језик 
50 

Страни језик 50 

Ликовна култура 25 

Музичка култура 40 

Историја 30 

Географија 30 

Физика 60 

Математика 70 

Биологија 70 

Хемија 50 

Техника и технологија/техничко и информтичко о. 55 

Физичко васпитање 
80 

Информатика и рачунарство 
85 

Разредна настава (збирно) 
50 
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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 020 GV 1996 

 

 

2.4. Унапређивање материјално–техничких услова рада 

 

План 

реализације 
Место Активност Носиоци 

Време 

реализације 

септембар ИО Прилипац Уградња  система 
централног грејања 

Управа школе 
реализовано 

септембар/октобар 

прво 

полугодиште 
ИО Прилипац Реконструкција простора 

за складиштење огрева 
Управа школе није рализовано 

током школске 

године 
Матична школа 

Адаптација  библитеке 
Управа школе 

реализовано 

јануар/фебруар 

током школске 

године 
ИО Средња Добриња Замена столарије у 

ђачкој кухињи 
Управа школе није рализовано 

током школске 

године 
Матична школа 

Реконструкција система 
за грејање 

Управа школе 
далимично 

рализовано 

током школске 

године 
Матична школа 

Реконструкција сале за 
физичко васпитање Управа школе 

није 

рализовано 

током школске 

године 
Матична школа 

Опремање учионица за 
кабинетску наставу Управа школе 

далимично 

рализовано 

током године 

током школске 

године 
Матична школа 

Уређење школског 
дворишта 

Управа школе рализовано мај 

током школске 

године 
Матична школа 

Опремање  
канцеларијског простора Управа школе 

реализовано 

јануар/фебруар 

током школске 
Матична школа Постављање 

надстрешнице на 
Управа школе Реализовано 
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године дворишној згради септембар 

током школске 

године 

сва издвојена 

одељења 

Постепено опремање 
рачунарском опремом 

свих учионица 

Управа школе 
рализовано 

током године 

јун 
матична школа и 

издвојена одељења 

Кречење учионичког и 
другог простора Управа школе 

рализовано 

током године 

 

У току школске 2018/2019. Школа је набавила: 

Назив наставног средства /опреме Количина 

Рачунар                               16 

Лаптоп                                 4 

Интерактивна табла 1 

Смарт LED LCD телевизор 1 

Глобус 1 

Катедра за хемију 1 

Столице 30 

 Шестоугаони столови 9 

Ормари са полицама 8 

Комплет алата за наставу техничког и 

информатичког образовања 

1 

Робо-сет 1 

Наставна средства за физичко васпитање  

 

 

 

 

 

 

2 мреже 

2 рекета за стони тенис 

 6 лоптица  

13 лопти за одбојку 

6 лопти за кошарку 

7 лопти за фудбал 

5 лопти за рукомет 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

8 
 

Две дворишне учионице за техничко и информатичко образовање преуређене су 

за потребе наставе. Адаптирана учионица у дворишту планирана за ваннаставне 

активности и сарадњу са родитељима коришћена је за презентације и обуке 

наставника. 

 

2.5. Кадровски услови рада  

2.5.1. НАСТАВНИ КАДАР 

Име и 

презиме 

наставника 

Врста 

стручне 

спреме 

Предмет 

који предаје 

Године 

радног 

стажа 

 

Лиценца 

% ангаж. 

у школи 
у настави 

% ангаж.  

у другој 

школи 

Ивана  
Бабић 

Професор 

српског језика 
Српски jезик 12 ДА 100  

 

Марина 
Петровић 

Професор 

српског језика 
Српски jезик 16 ДА 50 

 

Соња 
Стоковић 

Професор 

српског језика 
Српски језик 17 ДА 100  

 

Љиљана 
Јовановић 

Професор 

српског језика 
Српски језик 12 ДА 100 

 

Славица 
Мајсторовић 

Професор 

српског језика 
Српски језик 5 НЕ 94 

 

Драгана 
Лазовић 

Професор 

српског језика 
Српски језик 9 ДА 94 

 

Жељка 
Ристовић 

Професор 

српског језика 
Српски језик 6 ДА 94 

 

Александра 
Весовић 

Професор 

математике 
Математика 18 ДА 100  

 

Анђелка 
Миловановић 

Мастер 

математичар 
Математика 4 НЕ 100   

Данијела 
Перишић 

Дипломирани 

математичар 
Математика 5 ДА 100 

 

Верица 
Петровић 

Професор 

информатике 
Математика 3 НЕ 33 

 

Весна 
Петровић 

Професор 

разр.наставе 

Математика/ 

Музичк.култ.  
13 НЕ 89 
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Лепа Милић 

Професор 

разр. наставе 

Музич. култ. 
13 ДА 80 

 

Срђан 
Милованчевић 

Професор 

разр.наставе 
Математика 14 НЕ 89 

 

Марија 
Радибратовић 

Професор 

разр.наставе 
Математика 4 НЕ 89 

 

Драгица 
Дидановић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик 
26 ДА 100  

 

Д.Прокопијевић
Кандић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик/ГВ 
17 ДА 100  

 

Ивана 
Нешовић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик/ГВ 
15 ДА 100 

 

Раде 
Вучићевић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик 
15 ДА 100 

 

Сандра 
Карић 

Професор 

енглеск.језика 

Енглески 

језик 
13 ДА 100 

 

Бојана 
Милетић 

Професор 

пољск.језика 

Енглески 

језик/ГВ 
12 ДА 60 

 

Марија 
Стојиљковић 

Професор 

францус.језик 

Француски 

језик 
24 ДА 100  

 

Јована 
Варничић 

Професор 

шпанског језик 

Шпански 

језик 
0 НЕ 33 

22% Техн.шк 

33% Гимназиј 

Јована 
Гавриловић 

Професор 

итал.јез.и књ. 

Италијански 

језик 
4 НЕ 44 

22%  ОШ“Нада 

Матић“ Ужице 

Станица 
Вукашиновић 

Наставник 

руског језика 

Руски     

језик 
27 ДА 88  

 

Андреа 
Николић 

Професор 

шпанског јез 

Шпански 

језик 
0 НЕ 22 

66%  ОШ “П. 

Лековић“ 

Зоран 
Звиздић 

Наставник 

ликов.културе 

Ликовна 

култура/Цртање 

слик.вајање 

33 ДА 100 
 

Милица 
Ђорђевић 

Диоломирани 

фотограф 

Ликовна 

култура 
9 ДА 55 

45% ОШ“М.М. 

Луне“ Каран 

Иван  
Тешић 

Дипломирани 

графичар 

Ликовна 

култура 
8 НЕ 20 
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Војислав 
Недељковић 

Графички 

дизајнер 

Ликовна 

култура 
13 НЕ 10 

90%  ОШ “П. 

Лековић“ Пожег 

Наташа 
Марковић 

Диплом.вајар 

примењ.вајарст 

Ликовна 

култура 
7 ДА 15 

50% Уметничка 
35% “Н.Матић“ 

Ивона 
Даниловић 

Дипломирани 

мастер флаут 

Музичка 

култура 
3 НЕ 25 

75%  ОШ “П. 

Лековић“ Пожег 

Снежана 
Младеновић 

Професор 

географије 
Географија 22 ДА 100 

 

Бранко 
Костандиновић 

Магистар 

географије 
Географија/ 

ГВ  
18 ДА 100 

 

Јелена 
Стаматовић 

Дипломирани 

простор.планер 
Географија 4 НЕ 50 

 

Станија 
Јовановић 

Професор 

историје 
Историја 22 ДА 100  

Светлана 
Полић 

Професор 

историје 
Историја 16 ДА 75 

25% Пољопр. 

школа Пожега 

Мирјана 
Матеничарски 

Професор 

истор/геогр 

Историја/ 

Географија 
20 ДА 50 

50% у ОШ“П. 

Лековић“  

Марина 
Павловић 

Дипломирани 

историчар 
Историја 12 ДА 30 

70% у ОШ“П. 

Лековић“ 

Гордана 
Николић 

Професор 

физике 
Физика 35 ДА 100  

Милена 
Маркићевић  

Дипломирани 

физичар 
Физика 5 НЕ 70 

30% у ОШ“П. 

Лековић“ 

Верица 
Петровић 

Дипл.инжењер 

информатике 
Физика 3 НЕ 40 

 

Данијела 
Мићовић 

Дипломирани 

биолог 
Биологија  14 ДА 100  

Предраг 
Маркићевић 

Професор 

биологије 
Биологија 8 ДА 100 

 

Јелица 
Миросавић 

Дипломирани 

биолог 

Биологија/ 

чувари прир. 
15 ДА 25 

40% Гимназија 

40% Техн.шко 

Данка     
Бојић 

Професор 

биологије 

Биологија/ 

Чув.пр/Дом 
5 НЕ 50 

 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

11 
 

Славица 
Ђукић 
Радојевић 

Дипломирани 

биолог 

Биологија/ 

Домаћинств 
9 НЕ 25 

75% Средња 

школа Ариље 

Зорица 
Боловић 

Професор 

хемије 
Хемија 9 ДА 100 

 

Александар 
Весовић 

Професор 

хемије 
Хемија 18 ДА 50 

50% Средња 

школа Ариље 

Брано  
Рудић 

Професор 

техничког 

Техн. и инф. 

образовање/ 

Техн.и технол 

26 ДА 100 
 

Милутин 
Игњатовић 

Мастер проф.  

техн.и информ. 

Техн. и инф. 

образовање/ 

Техн.и технол/ 

Инфор.и рач 

12 ДА 100 
 

Весна 
Перишић 

Професор 

техничког 

Техн. и инф. 

образовање/ 

Техн.и технол/ 

Инфор.и рач 

6 НЕ 100 

 

Маријана 
Марић 

Професор 

техн. и инф. 

Техн. и инф.обр 
Техн.и технол/ 

Инфор.и рачун 
11 ДА 100 

 

Горан 
Мићовић 

Мастер проф. 

техн. и технол 

Техн. и инф. 

образовање/ 

Техн.и технол. 

3 НЕ 30 
70% 

Технич.школа  

Стевица 
Јанковић 

Професор 

техн. и инф. 

Информатика и 

рачунарство 17 ДА 85 
15% ОШ“П. 

Лековић“ 

Момчило 
Гудурић 

Професор 

физичк.васпит 

Физ.и здр.васп/ 

Физ.васп/Изабр.

спор/Обав.ф.ак. 

36 ДА 100 
 

Милан 
Обреновић 

Наставник 

физич.васпит 

Физич.васп/ 

Изаб.спорт 
21 ДА 75 

25% 

ОШ“С.Чоловић“ 

Ариље 

Радојко 
Тошић 

Професор 

физичк.васпит 

Физич.васп/ 

Изаб.спорт 30 ДА 30 
70 % у ОШ 

“П. Лековић“ 

Милован 
Мићовић 

Професор 

физичк.васпит 

Физ.и здр.васп/ 

Физ.васп/Изабр.

спор/Обав.ф.ак. 
30 ДА 100 

 

Милан 
Кршљак 

Професор 

физичк.васпит 

Физич.васп/ 

Изаб.спорт 
5 НЕ 40 

60% ОШ у 

Варди 

Раде 
Девеџић 

Мастер профес. 

физ.васп и спор  

Физ.и здр.васп/ 

Физ.васп/Изабр.

спор/Обав.ф.ак. 
2 НЕ 60 
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Војислав 
Раковић 

Дипломирани 

теолог 

Верска 

настава 
3  95 

 

Дејан 
Војисављевић 

Теолог  
Верска 

настава 6  40 
15 % у ОШ 

“П. Лековић“ 

Момчило 
Мајсторовић 

Дипломирани 

теолог 
Верска 

настава 7  45 
55 % у ОШ 

“П. Лековић“ 

Божо 
Главоњић 

Дипломирани 

теолог 

Верска 

настава 
5  30 

70% Пољопр. 

школа Пожега 

Небојша 
Вукадиновић 

Теолог 
Верска 

настава 
13  30 

 

Ивана 
Бошковић 

Дипл.филолог 

опште лингвис 

Грађанско 

васпитање 
10 НЕ 15 

 

Јелена 
Цицовић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 16 ДА 100 

 

Наташа 
Радосављевић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 21 ДА 100  

Александар 
Павловић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 31 ДА 100 

 

Мира 
Јордовић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 35 ДА 100 

 

Татјана 
Ракић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 35 ДА 100  

Светлана 
Илић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 28 ДА 100  

Милица 
Арсић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 29 ДА 100  

Драгица 
Штуловић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 17 ДА 100 

 

Весна 
Миловановић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 28 ДА 100  

Лела 
Тешић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 29 ДА 100  

Гордана 
Марковић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 31 ДА 100  
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Биљана 
Јанковић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 35 ДА 100 

 

Славенка 
Митровић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 17 ДА 100 

 

Љиљана 
Костић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 35 ДА 100  

Бранка 
Веселиновић 

Професор 

разр.наставе 

Учитељ у 

продуж.боравку 
26 ДА 100 

 

Радиша 
Јовановић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 32 ДА 100 

 

Мирослав 
Радић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 29 ДА 100 

 

Наташа 
Пешић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 22 ДА 100  

Љиљана 
Крсмановић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 21 ДА 100 

 

Снежана 
Пантелић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 25 ДА 100  

Биљана 
Проловић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 29 ДА 100  

Маријана 
Гордић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 12 ДА 100 

 

Брана 
Даничић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 23 ДА 100  

Милош 
Петрић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 14 ДА 100 

 

Бранкица 
Ђоковић 

Професор 

разр.наставе 
Учитељ 17 ДА 100 

 

Мирјана 
Јовановић 

Наставник 

разр.наставе 
Учитељ 24 ДА 100  
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2.5.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР 

Име и 

презиме 

Врста стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 
радног 
стажа 

 

Лиценца 

% ангаж. 

у школи 

% ангаж.  у 

другој 

школи 

Мирјана 

Василијевић 

Професор 

техничк.образ 
 Директор 22 ДА 100 

 

Младенко 

Анђелић 

Професор 

физичког васп. 

Помоћник 

директора 
36 ДА 100 

 

Марина 

Петровић 

Професор 

српског језика 

Помоћник 

директора 
16 ДА 45 

 

Милица 

Тошић Рудић 
Психолог 

Стручни 

сарадник 
29 ДА 100 

 

Мирјана 

Попадић 
Педагог 

Стручни 

сарадник 
19 ДА 100 

 

Марина 

Зечевић 

Дефектолог -

олигофренолог 

Стручни 

сарадник 
14 ДА 100 

 

Љиљана 

Кузељевић 

Наставник 

српског језика 

Библитекар 

школе 
26 ДА 100 

 

Бојана 

Милетић 

Професор 

пољск.језика 

Библитекар 

школе 
12 ДА 33 

 

Марина 

Петровић 

Професор 

српског језика 

Библитекар 

школе 
16 ДА 5 

 

Станица 

Вукашиновић 

Наставник 

руског језика 

Библитекар 

школе 
27 ДА 12 

 

Невенка 

Јеличић 

Дипломирани 

правник 

Секретар 

школе 
30 ДА 100 

 

Снежана 

Стаматовић 

Инжењер 

информатике 

Шеф 

рачуновод 
11  100 

 

Ружица 

Мијаиловић 

Економски 

техничар 
Благајник 17  100 

 

Јована 

Јоковић 

Матурант 

гимназије 

Администрат. 

радник 
5  50 

50%  ОШ 

“П.Лековић“ 

Бранко 

Симовић 

Машинбравар 

III степен 

Домар 

школе 
4  100 

 

Бранимир Матурант Домар 3  100  
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Јеличић гимназије школе 

Милан 

Дрндаревић 

Инсталатер III 

степен 
Ложач 40  100 

 

Дејан 

Николић 
Ложач Ложач 9  100 

 

Видосава 

Ерић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
24  100 

 

Биљана 

Јаковљевић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
25  100 

 

Драгана 

Тришовић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
8  67 

 

Рада 

Јевтовић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
28  83 

 

Ранка    

Лучић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
23  100 

 

Нада 

Николић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
13  100 

 

Горица 

Јелић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
11  100 

 

Славенка 

Тодоровић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
23  100 

 

Милкица 

Зечевић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
31  100 

 

Љиљана 

Ковачевић 

Кувар III 

степен 
Кувар 28  33 

 

Љиљана 

Ковачевић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
28  67 

 

Милина  

Пејић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
27  100 

 

Мирослав 

Матовић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
39  100 

 

Драгица 

Божић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
0  100 

 

Верица Основна Помоћни 7  100  
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Стојчић школа радник 

Драга 

Симовић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
11  100 

 

Снежана 

Вукашиновић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
12  100 

 

Весна      

Сарић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
4  100 

 

Драгослава 

Мрђеновић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
32  100 

 

Ковиљка 

Павловић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
29  100 

 

Мила 

Петровић 

Основна 

школа 

Помоћни 

радник 
26  100 

 

 

2.5.3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

 ОШ III IV V VI VII магистар нестр 

Разредна настава     16 10   

Предметна настава     3.33 45.26 1 4.46 

Директор      1   

Помоћник директора      1.45 1  

Педагог/психолог/дефектолог      3   

Библиотекар     1.12 0.38   

Секретар      1   

Финансијско/рачуноводствени/

администативни радници 

  1.5  1    

Домар  1 1      

Кувар  0.33       

Ложач  2       

Помоћни радници 18.50        
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У К У П Н О 19.17 3.33 2.5  21.45 62.09 2 4.46 

У К У П Н О 108.54  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА                                                                                                       

                                                                                                                                         

3.1. Бројно стање ученика и одељења – матична школа и издвојена 

одељења 

 

Разред Број ученика по 

одељењима 

Укупно 

одељења 

Укупно ученика на 

нивоу разреда 

I 

I1 27 (ИОП 1) 

3 

 

78 

 

I2 26 

I3 25 (ИОП 1) 

 

 

II 

II1 23 (ИОП 1)  

 

            4 

 

 

93 

II2 22 (ИОП 2) 

II3 25 

II4 23   

 

III 

 

III1 26 (ИОП 2) 

            3 77 III2 27   

III3 24 

 

 

IV 

IV1 27  

 

4 

 

 

113 

IV2 27 

IV3 29 

IV4 30 

V 
V1 27 (ИОП 2) 

3 81 

V2 27 (2 ИОП 1) 
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V3 27 (ИОП1 + ИОП 2) 

 

 

VI 

 

 

VI1 27 

4 106 

VI2 27 

VI3 27   

VI4 25 

 

 

VII 

VII1             27 (ИОП 1)  

 

4 

 

 

108 

VII2             28   

VII3             25 

VII4            28 

 

 

VIII 

VIII1                   27  (ИОП 1)  

 

4 

 

 

102 

VIII2                   25  

VIII3                  25  (ИОП 2) 

VIII4                  25 

УКУПНО 758 29 758 

 

3.1.2. ПОДРУЧНА ОДЕЉЕЊА 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА 

 

 

 

ПРИЛИПАЦ 

I  8 

II/IV             комбинација      2 + 2  = 4 

V                9  (ИОП 2) 

VI 5 

VII 8 

VIII 9 

У К У П Н О 6 одељења 43 
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СРЕДЊА  

ДОБРИЊА 

I/II              комбинација 4 + 3 = 7 

III/IV           комбинација     1 + 10 = 11 

V 7 

VI 6 

VII 13 

VIII 11 

У К У П Н О 6 одељења 55 

 

 

РОГЕ 

I/II/III/IV       неподељена                   1 + 3 + 3 + 2 = 9 

V       3 

VI 1 

VII                     5      

VIII                     5  

У К У П Н О 5 одељења 23 

ГОРЊА ДОБРИЊА I/III              комбинација             2 + 2  = 4 (ИОП 2) 

У К У П Н О 1 одељење 4 

ГОРОБИЉЕ IV                                     2  

У К У П Н О 1 одељењe 2 

ПИЛАТОВИЋИ I/II/III           комбинација          1 + 1 + 2  = 4 

У К У П Н О 1 одељењe 4 

ДОЊА ДОБРИЊА III                                2 

У К У П Н О 1 одељење 2 

ЛОПАШ 
II/IV             комбинација      3 + 4  = 7 

III                                 9 

У К У П Н О 2 одељења 16 

У К У П Н О  23 одељења 149 
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 БРОЈ ОДЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ – матична школа 14 361 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – матична школа 15 397 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ – подручна 11  67 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – подручна 12  81 

У  К  У  П  Н  О 52 906 

 

У школској 2018/2019. години у ОШ „Емилија Остојић”  настава се одвијала у 52 

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

у другој за ученике старијих разреда. У септембру и свим непарним месецима до краја 

школске године пре подне је организована настава за ученике млађих, а после подне за 

ученике старијих разреда.  

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

наставе прилагођавао условима реда вожње саобраћајног предузећа чије услуге користи 

одређен број ученика и радника. 

          При изради распореда часова поштовали су се принципи добре организације рада 

засновани на педагошко-психолошким захтевима о рационалном распореду наставних 

предмета у току радног дана, односно радне недеље. За већину наставника обезбеђено 

је у току недеље 1-2 часа паузе у распореду које се могу користити за  вођење школске 

евиденције, стручно усавршавање или сарадњу са родитељима или педагошко-

психолошком службом. 

3.2. Календар значајних активности у школи у школској 2018/2019. години 

 

Активности Време реализације 

Почетак и завршетак полоугодишта Прво полугодиште почело је 3.септембра 

2018.године, а завршило се 31.јануара 

2019.године. 

Друго полугодиште почело је касније 

25.фебруара 2019. због продуженог 

зимског распуста услед епидемије грипа. 

Друго полугодиште завршило се за 

ученике осмог разреда 31.маја, а за 

ученике од првог до седмог разреда 

14.јуна. 

Равномерна расподела дана у недељи У среду 7.новембра радило се по 

распореду од петка. 
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Седнице Наставничког већа У првом полугодишту: 13.септембра и 

27.новембра 2018. 

У другом полугодишту 11.марта, 

16.априла, 22.априла и 6.јуна 

2019.године 

Током летњег распуста: 24.јуна, 19. и 

29.августа 2019. 

Наставне суботе 8.децембар и 30.март-по распореду од 

понедељка 

Класификациони периоди I класификациони период 19.новембар 

II класификациони период 16.април 

Дечија недеља Од 1. до 7.октобра 2018. 

Недеља школског спорта Од 2. до 7.октобра 2018. 

Од 20. до 24.маја 2019. 

Распусти Јесењи: од 9.до 12.новембра 2018. 

Зимски: први део распуста од 3. до 8.1. 

        други део од 1. до 22.фебруара                  

Пролећни: од 30.априла до 3.маја 2019. 

Саопштавање успеха, подела књижица 

и сведочанстава 

4.фебруар 2019. 

13. јун 2019.-подела сведочанстава 

ученицима VIII разреда 

28. јун 2019.године-за ученике од I до VII 

разреда 

Екскурзије I1,3 разред 22.5., II 17.5., III 23.5., IV 16.5. 

V 9.5., VI 23.и 24.4., VII 13.и 14.4., VIII 

9.,10. и 11.4.2019. 

Настава у природи I2 10. до 17.4., II 1,3,4 од 20. до 27.3., IV р. 

27.3. до 3.4.2019. 

Празници и славе 21.октобар – Дан сећања на српске 

жртве у II светском рату  
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27.јануар - Савиндан 

22.април – Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у II светском рату 

9.мај – Дан победе 

28. јун – Видовдан – спомен на Косовску 

битку 

Пробни завршни испит за ученике 

осмог разреда 

петак ,12.април и субота  

13. април 2019. године 

Завршни испит  17.јун, 19. и 20. јун 2019. 

Припремна настава за полагање 

поправних испита 

 

 

3 -7.јуна 2019.године за ученике VIII 

разреда 

19.- 23.августа 2019. за ученике VI и VII 

разреда 

 

Поправни и разредни испити Поправни и разредни испити од 10. до 

14.јуна 2019. 

Поправни испити за ученике VI и VII 

разреда од 26.до 28.августа 2019.године 

 

 

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 2018/2019.године одржано је 9 седница Наставничког већа. На седницама 

Наставничког већа  радило се према утврђеном плану предвиђеном Годишњим планом 

рада школе и говорило о стручним и најважнијим питањима образовно-васпитног рада.  
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Време РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 
1

3
.9

.2
0

1
9
. 
 

Усвајање записника са претходне седнице  
Разматрање Извештаја о раду школе за 
школску 2017/2018.  
Разматрање Годишњег   плана рада за 
школску 2018/2019. годину  
Разматрање Школског развојног плана  за 
наредни трогодишњи период 
Именовање чланова Тимова за 
самовредновање за области квалитета  рада 
Ученичка постигнућа и Руковођење, 
организација и обезбеђивање квалитета 
рада Установе 
Утврђивање задужења за рад у активима, 
већима и тимовима за  школску 2018/2019.  
годину 
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Усвајање записника са претходне седнице  
Презентација података о успеху и дисциплини 
ученика на крају првог тромесечја 
Разматрање остварености Школског програма 
у првом класификационом периоду 
Анализа резултата завршног испита 
Усвајање извештаја о самовредновању и 
Акционог плана за област квалитета Ученичка 
постигнућа 
Анализа остварености Акционог плана 
самовредновања за област квалитета Етос 
Упознавање са Планом и програмом  тима за 
развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 
Упознавање са новим правилницима 
Давање мишљења  по захтеву Александре 
Весовић за стицање звања педагошки 
саветник 
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Усвајање записника са претходне седнице  
Анализа успеха и дисциплине у првом 
полугодишту школске  2018/2019. 
Анализа остварености Школског програма у 
првом полугодишту школске 2018/2019. 
Корелирање успеха наших ученика на 
полугодишту VIII  и полугодишту I разреда 
средњих школа  
Презентација резултата истраживања о 
дискриминацији у школи 
Упознавање са Календаром такмичења 
ученика за школску  2018/2019. 
 Н

а
 с

е
д

н
и

ц
и

 Н
В

 н
а

 о
с
н
о

в
у
 п

р
е

тх
о

д
н
о

 

п
р

и
ку

п
љ

е
н
и

х
 п

о
д

а
та

ка
 –

 

и
зв

е
ш

та
в
а

њ
е

, 
а

н
а

л
и

за
, 

п
р
е

зе
н
та

ц
и

ја
, 

у
п
о

зн
а

в
а

њ
е
 с

а
 а

кц
и

о
н
и
м

 п
л

а
н
о

м
 

П
е

д
а

го
г 

, 
д

и
р

е
кт

о
р

 ш
ко

л
е

, 
п
с
и

х
о

л
о

г 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

24 
 

1
6
.4

.2
0

1
9
. 

Усвајање записника са претходне седнице 
Наставничког већа 
Извештавање Наставничког већа о датим 
препорукама Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и предузетим  
активностима 
Обавештавање Наставничког већа о 
Записнику ванредног инспекцијског надзора 
број 909–424–614–62/2019–12 
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Усвајање записника са претходне седнице  
Презентација података  о успеху и дисциплини 
ученика на крају другог класификационог 
периода 
Анализа остварености Акционог плана 
самовредновања за област квалитета 
Настава и учење 
Усвајање извештаја о самовредновању и Акционог 
плана за област квалитета Руковођење 
Разматрање извештаја о реализованим 
екскурзијама и настави у природи 
Усвајање предлога уџбеника за наредну школску 
годину 
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Усвајање записника са претходне седнице  
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 
Упознавање са комплетним резултатима 
такмичења 
Разматрање извештаја са  екскурзија и 
наставе у природи  
Формирање комисија за поправне испите за 
ученике VIII разреда 
Доношење одлуке о избору уџбеника за 2. и 6. 
разред 
Извештај о самовредновању 
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Усвајање записника са претходне седнице 
Анализа успеха и дисциплине ученика од 
првог до седмог разреда на крају другог 
полугодишта 
Анализа остварености Школског програма 
Доношење одлуке о превођењу ученика 2. и 3. 
разреда 
Утврђивање броја одељења за школску 
2019/2020. годину 
Именовање чланова Стручног актива  за 
развој Школског програма 
Информације о извршеном контролном 
инспекцијском прегледу и наложеним мерама 
Информације о сарадњи породице и школе 
 
 
 
 
 И

зв
е

ш
та

в
а

њ
е

, 
а

н
а

л
и

за
, 

и
н
ф

о
р

м
и
с
а

њ
е

, 
п
р
е

зе
н
то

в
а

њ
е

 

р
е

зу
л

та
та

, 
п
р

е
д

л
о

га
 

Д
и

р
е

кт
о

р
, 
п
о
м

о
ћ

н
и

к 
д

и
р

е
кт

о
р

а
, 

п
с
и

х
о

л
о

г 
и

 п
е

д
а

го
г 

1
9
.8

.2
0

1
9
. 

Усвајање записника са претходне седнице  
Припреме за рад у предстојећој школској 
години 
Формирање комисија за полагање поправних 
испита у августовском испитном року 
Давање сагласности за организовање нове 
групе продуженог боравка 
Текућа питања 
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Усвајање записника са претходне седнице  
Извештавање о успеху после завршних 
поправних испита 
Усвајање распореда часова за школску 
2019/2020. 
Разматрање и усвајање предлога програма 
наставе у природи и екскурзије за школску 
2019/2020. 
 
 
 

 

Начин праћења: присуство седницама, увид у записнике и документацију 
Носиоци праћења: директор, помоћници директора, записничар 
 
 
 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

26 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.1.2. Извештај о раду Одељењских већа 

4.1.2.1. Одељењско веће I разреда (руководилац Александар Павловић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АВГУСТ 
 
 
 
 
 
 
СЕПТЕМБАР 

  Усвајање 
плана рада  
Одељењског 
већа првог 
разреда за 
школску 
2018/2019. 
год. 

-Урађен и усвојен план рада  Одељењског 

већа првог разреда за школску 

2018/2019.годину. Урађени планови рада 

редовне наставе и факултативних 

активности, месечни план рада за 

септембар и распоред часова. 

Припремљене учионице. 

-Први дан 3. 9. 2018.                                                    

- Организована приредба. Подељене 

анкете и информатори за родитеље и 

поклони за прваке. 

-Договорена организација родитељских 

састанака  

Теме: Опремљеност ученика уџбеницима 

и школским прибором, прилагођавање 

школским обавезама, изјашњавање о 

изборним предметима, информација о 

пројектној настави, значајнијим 

активностима које школа организује. 

-Предложен је једнодневни излет на 

Златибор (мај 2019) и настава у природи 

Врњачка Бања Хотел Бреза. 

-Урађени планови стручног усавршавања  

-Организовани садржаји  за обележавање 

Дечје недеље 

- Планирано извођење угледних  часова  

-Договорено месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

- Урађен месечни план за октобар и 

Чланови 

Одељењског 

већа, 

педагог, 

психолог, 

управа 
школе 
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достављен управи школе 

-Евидентирани ученици  којима  је 
потребна  посебна помоћ и  подршка 
(Анђела Бабић и Лука Митровић) 

ОКТОБАР 

Обележавање 
Дечје недеље 

Обележавање Дечје недеље - ППТ- 

презентација на рачунару у учионици 

одељења I-3 

-Посета „Расаднику“ 3. 10. 2018. - ППТ 

-Одржани часови посвећени дечјим 

правима и обавезама .-Јесењи крос 5. 10. 

2018. г.  

 -Хуманитарне акције                                                    

- Радионица Црвеног крста 16. 10. 2018. г. 

-Посета позоришној представи „Грозни 

Гаша и времеплов“ 

-Посета Изложби „Био једном један Лаф“- 

Народна библиотека Пожега 11. 10. 2018. 

г. 

-Посета изложби сликовница „Чигра“ 

Урађени планови индивидуализације за 

ученике са посебним потребама 

Урађен месечни план за новембар и 
достављен управи школе 
 

Чланови 

Одељењског 

већа, 

педагог, 

психолог, 

управа 

школе, 

Спортски 

савез  

Народна 
библиотека 
Пожега 

НОВЕМБАР 

Анализа 

остварености 

плана  

- успех  и 
дисциплина 
на првом 
класификацио
ном периоду 

-Ученици су  у периоду септембар-октобар 

прихватили школске обавезе и постигли  

очекиван успех успех.  Владање свих 

ученика је примерно. 

Постигнућа на првом класификационом 

периоду. 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа, 

педагог, 

психолог 

ПС Пожега 
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Укупно ученика- 79. 

Разред-

одељење 

Успешно 

савладао 

Савладао  Делими

чно 

савлада

о 

I-1 18 6 4 

I-2 20 4 2 

I-3 19 5 1 

укупно 57 15 7 

 

-Предложене су  мере  за побољшање  

успеха.  

  (ППТ- презентација на рачунару у 

учионици одељења I-3 у   оквиру једне од 

тачака за родитељски састанак) 

 Редовно доношење уџбеника, 
свески и прибора. 

 Редовна израда домаћих 
задатака(математика, српски језик) 

 Укључивање у допунску наставу. 
 Припремање за контролне вежбе  
 Поштовати дужности и обавезе 

ученика 
 Поштовање личности других 

ученика 
 Водити рачуна о својој одећи, 

опреми и прибору 
 Дисциплиновано се понашати у 

просторијама школе 
   -Поштовати правила и  тражити решења 

да нема победника и губитника већ да обе 

стране буду задовољне.  

- Све планиране активности су остварене-

У сарадњи са ПС Пожега одржано 

презентација-''Безбедност деце у 

саобраћају'' 5.11.2018. 

- Посета позоришној представи „Чаробна 
књига“ 28. 11. 2018. Урађен месечни план 
за децембар и достављен управи школе 

ДЕЦЕМБАР 

Израда ИОП-
а и 
одређивање 

- Учешће у међународној изради 

сликовница „Лампедуза“ у организацији 

Чланови 

Одељењског 
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учитеља који 
ће одржати 
часове са 
развијањем 
међупредмет
них 
компетенција 

Народне библиотеке Пожега 11.12. 2018.г. 

- Урађен ИОП-1за ученике са посебним 

потребама (на основу извештаја 

Интерресорне комисије,педагога, 

сагласности родитеља... Формирани 

тимови и одређени кординатори) 

-На иницијативу тима за МК одржан 

састанак и одређени учитељи Александар 

Павловић и Наташа Радосављевић за 

одржавање часова на којима ће се 

развијати нека од 11 међупредметних 

компетенција- Часови ће бити 

организовани тимски а реализовани у 

другом полугодишту . 

-Организована израда честитки и украса 
за „Новогодишњи вашар“ 
 

већа, 

педагог, 

психолог, 

управа 

школе  

 

ЈАНУАР 
 

ФЕБРУАР 
 
 

Анализа 
остварености 
плана и 
утврђивање 
успеха и 
дисциплине 

 

 

Наставни план и програм рада реализован 

је према плану. 

 

Разред-

одељење 

Успешно 

савладао 

Савлада

о  

Делимично 

савладао 

I-1 18 6 4 

I-2 20 4 2 

I-3 19 4 2 

 

Владање свих ученика је примерно. 

Предложене су мере за побољшање 

успеха. На основу резултата анкете 

настава у природи ће се организовати 

само за ученике одељења I-2.Родитељски 

састанак заказан за 4. 2. 2019. г. 

Чланови 

Одељењског 

већа, 

педагог, 

психолог, 

 

АПРИЛ 

Aнализа 

реализације 

школског 

Извршена анализа реализације школског 

програма, успеха и дисциплине ученика.  

Школски програм је реализован према 

Чланови 
одељењског 
већа, 
педагог, 
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програма, 

успеха и 

дисциплине 

ученика.  

упутству министарства. Надокнада се 

врши у складу са препоруком педагошко-

психолошке службе.( Најчешће је то два 

часа у току недеље за сада без сажимања) 

На крају другог класификационог периода 

ученици су постигли следећи успех 

одељење бр. 

ученика 

самостално Уз 

мању 

помоћ 

Уз 

већу 

помоћ 

I - 1 27 20 4 3 

I - 2 26 19 5 2 

I - 3 25 18 6 1 

Владање свих ученика је примерно 

Одељењско веће је за школску 2019/2020. 

год. изабрало уџбенике издавачке куће 

„Клет“. 

Родитељски састанци заказани су за 

последњу недељу априла. 

 

психолог, 
управа 
школе 

МАЈ 

Извештај са 
реализоване 
наставе у 
природи 

Усвојен извештај са реализоване наставе 

у природи за одељење I – 2 и достављен 

управи школе. Извештај урадила учитељ 

Наташа Радосављевић. 

 

 

Извештај о 
излету 

Одељењско веће је усвојило и доставило 

Наставничком већу извештај о излету који 

је саставила стручни вођа пута Мирјана 

Попадић 

 

 

 
ЈУН 

Утврђивање 
уџбеника за 
коришћење у 
2.р. 

Након акредитације уџбеника за 2. разред 

Одељењско веће је списак са 

образложењем и бројем одобрења 

министра доставило управи школе.  
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Реализација 
наставног 
плана и 
програма на 
крају првог 
разреда 

Школски план и програм је у потпуности 

реализован у првом разреду.  

Извештаји о успеху и владању и свим 

планираним и реализованим активностима 

достављени су руководству школе и 

школским тимовима. 

 Одељењско веће је одлучило да свим 

ученицима додели дипломе за успешно 

завршен први разред. 

Чланови 
одељењског 
већа, 
педагог,псих
олог, 
дефектолог, 
управа 
школе 

Утврђивање 

успеха и 

владања на 

крају школске 

године 

 
 
 
 
 
 
 
 

Анализом успеха ученика утврђено је: 

одељење бр. 

ученика 

самостално Уз 

мању 

помоћ 

Уз 

већу 

помоћ 

I - 1 27 21 3 2 

(1иоп) 

I - 2 26 20 4 2 

I - 3 25 19 4 2 

(1иоп) 

Владање свих ученика је примерно. 

 

 

Извештај о 

раду 

Одељењског 

већа за 

школску 

2018/2019.г. 

Након разматрања планирано- остварено 

усвојен је Извештај о раду Одељењског 

већа за школску 2018/2019.г.  

Родитељски састанак заказан за 

28.6.2019.г. 

 

Доношење 

школског 

плана за 

други разред 

Донет је план рада и извршено 

програмирање садржаја за други разред. 

За руководиоца Одељењског већа у 

следећој школској години изабрана је 

Јелена Цицовић. 
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4.1.2.2. Одељењско веће II разреда (руководилац Мира Јордовић) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

3. 9. 2018. 

-Доношење плана рада  Одељењског већа  

2. разреда 

-Договор о организацији наставе и 

утврђивање изборних предмета 

-Договор и израда оперативног  плана за 

септембар  и плана  рада  стручног 

усавршавања ;  

-Организација  и   реализација          

допунске наставе 

--Планирањеједнодневне екскурзије  

И наставе у природи 

-Планирање родитељских састанака и 

пријема родитеља             

-Израда  и  усвајање плана 

рада Одељ. већа 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

-Израда распореда часова 

-Израда плана стручног 

усавршавања  

-Евидентирање ученика   

којима  је потребна посебна 

помоћ и подршка 

-Израда плана реализације 

једнодневне екскуруије 

-Родитељски састанак  и   

индивидуални разговори са 

родитељима  ученика 

12.9.2018. 

Анализа резултата остварених на 
иницијалним тестовима 

Евидентирање и 

презентовање    остварених 

резултата  ученика  

28.9.2018. 

-Израда оперативног плана за октобар              

-Договор о обележавању Дечје недеље и 
Дана здраве хране 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

-Усвојен план за 
обележавање Дечје 
недеље и Дана здраве 
хране 

30.10.2018. 

-Израда оперативног плана за новембар             

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 
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16.11.2018. 

-Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог класификационог периода                                     

-Анализа  реализације школског плана  и  

програма 

- Предлог мера у циљу побољшања успеха 

ученика 

-Заказивање родитељског састанка 

Евидентирање и 

презентовање    оствареног 

успеха  и владања  ученика;  

-Усвајање  мера  за 

побољшање успеха 

--Утврђивање   односа 

планирано - остварено 

 

30.11.2018. 

-Израда оперативног плана за децембар         

     

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

28.12.2018. 

-Израда оперативног плана за јануар           

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

 
 
18.1.2019. 

-Договор о реализацији једнодневне 
екскурзије и наставе у природи 

-Презентовање плана 

реализације једнодневне 

екскурзије и наставе у 

природи 

31.1.2019. 

 
-Анализа успеха и владања ученика на крају 

првог полугодишта 

- Анализа  реализације  школског плана и  

програма 

-Израда оперативног плана за фебруар            

-Заказивање родитељског састанка 

 
Евидентирање и 
презентовање    оствареног 
успеха  и владања 
ученика;  

- Усвајање мера  за 

побољшање успеха 

-Утврђивање   односа 

планирано - остварено 

-Месечно планирање 
наст.садр. по предметима 

28.2.2019. 
 
 

-Израда оперативног плана за март                  -Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

28.3.2019. 

-Израда оперативног плана за април          

-План надокнаде часова 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

-План је урађен на основу 
предлога Министарства 
просвете 

16.4.2019. 

-Анализа успеха и владања ученика на крају 

трећег класификационог периода          

-Евидентирање и 
презентовање   оствареног 
успеха  и владања 
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- Предлог мера у циљу побољшања успеха 

ученика 

-Анализа  реализације школског плана  и  

програма 

-Заказивање родитељског састанка 

 

ученика;  

- Усвајање  мера  за 

побољшање успеха 

-Утврђивање   односа 

планирано – 

остварено;усвајање плана 

надокнаде нереализованих 

часова 

25.4.2019. 

-Израда оперативног плана за мај          

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

31.5.2019. 

-Израда оперативног плана за јун      

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

31. 5. 2019. 

-Извештај о реализацији једнодневне 

екскурзије                                                                      

-Договор  о  изборним  предметима  за  

ученике  2. разреда  у школској 

2019/2020.години                       

 

-Договор о избору уџбеника за 3. разред 

-Заказивање родитељског састанка 

-Анализа Извештаја о 

реализацији једнодневне 

екскурзије                                              

-Организовање  

изјашњавања родитеља о 

изборним предметима за 

ученике 3.разреда  

-Избор уџбеника за 

3.разред 

 
   14.6.2019. 

-Анализа успеха и владања ученика на крају 

другог полугодишта                                                             

-Анализа  реализације школског плана  и  

програма                                                                             

-Заказивање родитељског састанка 

-Евидентирање и 
презентовање    оствареног 
успеха  и владања 
ученика;                                                  

-Утврђивање   односа 

планирано - остварено 
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4.1.2.3. Одељењско веће III разреда (руководилац Лела Тешић ) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

3. 9. 2018. 

-Доношење плана рада  

Одељењског већа  3. 

разреда 

-Договор о организацији 

наставе и утврђивање 

изборних предмета 

-Договор и израда 

оперативног  плана за 

септембар  и плана  

рада  стручног 

усавршавања;  

-Организација  и   

реализација          

допунске наставе 

-Планирање 

једнодневне екскурзије  

 

-Планирање 

родитељских састанака 

и пријема родитеља             

-Израда  и  усвајање плана 

рада Одељ. већа 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

-Израда распореда часова 

-Израда плана стручног 

усавршавања  

-Евидентирање ученика   

којима  је потребна посебна 

помоћ и подршка 

-Израда плана реализације 

једнодневне екскуруије 

-Родитељски састанак  и   

индивидуални разговори са 

родитељима  ученика 

 

 

 
Чланови 

Одељењског 

већа, управа 

школе 

 

13.9.2018. 

Анализа резултата 
остварених на 
иницијалним тестовима 

Евидентирање и презентовање    

остварених резултата  ученика  

Чланови 
Одељењског 
већа 

28.9.2018. 

-Израда оперативног 

плана за октобар              

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

Чланови  
Одељењског 
већа 

30.10.2018. 

-Израда оперативног 

плана за новембар             

 

-Месечно планирање  

наст.садр. по предметима 

 

Чланови  
Одељењског    
већа 
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19.11.2018. 

 
-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

класификационог 

периода                                       

-Анализа  реализације 

школског плана  и  

програма 

- Предлог мера у циљу 

побољшања успеха 

ученика 

-Заказивање 

родитељског састанка 

Евидентирање и презентовање    

оствареног успеха  и владања  

ученика;  

 

-Усвајање  мера  за 

побољшање успеха 

 

-Утврђивање   односа 

планирано - остварено 

 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа,  управа 

школе 

 

27.11.2018. 

-Израда оперативног 

плана за децембар         

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

 
 

Чланови  
Одељењског    
већа 

28.12.2018. 

-Израда оперативног 

плана за јануар           

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

 

Чланови  
Одељењског    
већа 

21.1.2019. 

-Договор о реализацији 
једнодневне екскурзије 

-Презентовање плана 

реализације једнодневне 

екскурзије 

Чланови 

Одељењског 

већа, управа 

школе 

31.1.2019. 

-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог полугодишта 

- Анализа  реализације  

школског плана и  

програма                                         

-Израда оперативног 

плана за фебруар            

-Заказивање 
родитељског састанка 

 
Евидентирање и презентовање    
оствареног успеха  и владања 
ученика;  

- Усвајање мера  за 

побољшање успеха 

--Утврђивање   односа 

планирано - остварено 

-Месечно планирање 
наст.садр. по предметима 

 
Чланови 

Одељењског 

већа, управа 

школе 

 

28.2.2019. 
 
 

-Израда оперативног 

плана за март                  

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

Чланови  
Одељењског    
већа 
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28.3.2019. 

 

-Израда оперативног 

плана за април          

 

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    
већа 

16.4.2019. 

 
-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају трећег 

класификационог 

периода                                   

-Предлог мера у циљу 

побољшања успеха 

ученика 

-Анализа  реализације 

школског плана  и  

програма 

-Заказивање 

родитељског састанка 

 
-Евидентирање и 
презентовање   оствареног 
успеха  и владања 
ученика;  

- Усвајање  мера  за 

побољшање успеха 

-Утврђивање   односа 

планирано – остварено; 

усвајање плана надокнаде 

нереализованих часова 

 

 

 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа,  управа 

школе 

 

25.4.2019. 

 

-Израда оперативног 

плана за мај          

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    
већа 

27.5.2019. 

 

-Израда оперативног 

плана за јун      

 

 

-Месечно планирање 

наст.садр. по предметима 

 

 
 
Чланови  
Одељењског    
већа 

31. 5. 2019. 

-Извештај о реализацији 

једнодневне екскурзије 

-  Договор  о  изборним  

предметима  за  ученике  

4. разреда  у школској 

2019/2020.години                       

-Договор о избору 

уџбеника за 4. разред 

-Заказивање 

- Анализа Извештаја о 

реализацији једнодневне 

екскурзије 

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

-Избор уџбеника за 4.р. 

 
Чланови  
Одељењског    
већа 
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4.1.2.4. Одељењско веће IV разреда (руководилац Љиљана Костић) 

 

    ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

САДРЖАЈ РАДА 

(активности) 

 

 НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

                                            

СЕПТЕМБАР  

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

 

-Организација и реализација 

додатне  наставе 

 

- Анализа постигнућа ученика 

 

-Израда  и  

усвајање 

плана  рада 

Одељењског већа 

-Месечно 

планирање 

наставних  

садржаја  по 

предметима 

 

-Израда 

распореда часова 

-Евидентирање 

ученика  којима  је 

потребна  

посебна  помоћ и  

 

Чланови 

Одељењског 

већа, 

наставник 

енглеског језика, 

вероучитељ, 

педагог, психолог, 

управа школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родитељског састанка 

 
   
14.6.2019. 

 
-Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају другог 

полугодишта                                 

-Анализа  реализације 

школског плана  и  

програма 

-Заказивање 

родитељског састанка 

 
-Евидентирање и 
презентовање    оствареног 
успеха  и владања 
ученика;  

-Утврђивање   односа 

планирано - остварено 

 

 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа, управа 

школе 
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на иницијалним тестовима  

 

-Планирање стручног 

усавршавања 

 

-Планирање облика сарадње 

породице и школе 

 

-Планирање екскурзије ученика 

и наставе у природи 

 

 

- Припрема, планирање и 

договор о реализацији угледних 

активности 

 

-Припреме за обележавање 

Дечје недеље 

 

 

- Израда оперативног плана за 

октобар 

 

подршка 

 

- Евидентирање 

ученика  за 

додатни рад 

- Анализа 

резултата 

иницијалних 

тестова по 

одељењима 

-Израда плана 

стручног 

усавршавања 

-Родитељски 

састанак и 

индивидуални 

разговори 

са родитељима 

ученика 

 

- Планирање 

извођења 

угледних 

активности 

 

-Организовање 

садржаја за 

обележавање 

Дечје недеље 

 

Месечно 

планирање 

наставних 

садржаја по 

предметима 
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ОКТОБАР  

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

-Учешће ученика у 

активностима организованим у 

оквиру обележавања Дечје 

недеље  

 

 

-Укључивање ученика у акције 

Црвеног крста 

 

-Припреме у активностима 

поводом обележавања Дана 

здраве хране  

 

-Организовање сарадње са 

Патронажном службом Дома 

здравља- предавање о 

пубертету 

 

- Израда оперативног плана за 

новембар  

 

-Реализовање 

садржаја за 

обележавање 

Дечје недеље 

-Дан  за  дечја  

права 

-Хуманитарне 

акције 

-Дан за ликовне 

активности, 

посете 

-Организација  и 

реализација Дана 

здраве хране 

 

-Предавање и 

радионица 

-Месечно  

планирање 

наставних 

садржаја  по 

предметима 

 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа, 

педагог, психолог, 

управа школе, 

Патронажна 

служба Дома 

здравља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

НОВЕМБАР  

2018. 

-Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

-Анализа  реализације  

школског плана и програма 

- Мере за побољшање успеха 

ученика 

- Заказивање родитељског 

састанка 

-Креативна радионица – Израда 

честитки за Нову годину и 

Божић 

-Договор и израда оперативног 

-Евидентирање и 

презентовање 

оствареног успеха 

и владања 

ученика 

-Утврђивање  

односа 

планирано-

остварено 

-Предлог мера  за 

побољшање 

успеха ученика 

- Припрема  за  

рад и размена 

идеја 

-Месечно  

планирање 

Чланови 

Одељењског 

већа, педагог, 

психолог, 

управа школе 
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плана за децембар наставних 

садржаја по 

предметима 

 

 

  ДЕЦЕМБАР  

2018. 

- Припрема изложбе ликовних 

радова ученика 

 

-Договор и израда оперативног 

плана за јануар 

 

 

-Организација и 

реализација 

ликовне изложбе 

поводом Нове 

године и Божића 

-Месечно  

планирање 

наставних 

садржаја по 

предметима 

 

Чланови 

Одељењског већа 

 

 

 

                 

ЈАНУАР  2019.   

 

- Анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта 

- Анализа  реализације  

школског плана  и  програма 

- Заказивање родитељског 

састанка 

- Мере за побољшање успеха 

ученика 

 

 

- Анализа постигнућа ученика 

на полугодишњој провери 

знања из српског језика и 

математике 

 

 

- Учешће ученика у 

обележавању Савиндана 

 

-Договор  и  израда  

оперативног плана за фебруар 

Евидентирање и 

презент. 

оствареног успеха 

и владања 

ученика 

-Утврђивање  

односа 

планирано-

остварено 

-Предлог мера за 

побољшање  

успеха 

ученика 

-Анализа 

резултата 

тестова по 

одељењима 

-Месечно  

планирање 

наставних 

садржаја по 

предметима 

-Учешће на 

ликовним и 

литерарним 

конкурсима 

Чланови 

Одељењског 

већа, педагог, 

психолог, управа 

школе 
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ФЕБРУАР  

2019. 

 

-Припрема  школског  

такмичења из математике и 

такмичења  ''Мислиша'' 

 

-Креативна радионица: Израда  

честитки  поводом  Дана  жена  

 

-Превенција  и  заштита  деце 

од насиља 

Договор и израда оперативног  

плана за март 

 

 

-Организација 

такмичења  

 

- Припрема  за  

рад и размена 

идеја 

 

 

-Организација 

стручне трибине 

-Месечно  

планирање  

наставних 

садржаја по 

предметима 

 

Чланови 

Одељењског 

већа, 

педагог, психолог, 

управа школе, 

школски тим за 

заштиту деце од 

насиља 

 

 

                      

МАРТ  2019. 

-Сарадња  са  Градском  

библиотеком 

 - такмичење  у  рецитовању 

 

-Доношење одлуке о  избору  

уџбеника за наредну школску 

годину 

 

-Креативна радионица: 

 Васкршњи ликовни радови 

 

-Организовање угледних 

активности за предшколце 

 

- Договор  и  израда  

оперативног плана за април 

 

-Организација 

такмичења 

 

 - Избор уџбеника 

за  први разред 

 

- Припрема  за  

рад и размена 

идеја  

 

 

-Планирање 

извођења 

угледних 

активности 

 

 

-Месечно  

планирање 

наставних 

садржаја по 

предметима 

Чланови 

Одељењског 

већа, 

педагог, психолог, 

управа школе 
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АПРИЛ  2019. 

 

 

 

-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 

радова ученика  

 

- Договор  и  израда  

оперативногплана за мај 

 

-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  

-Месечно  

планирање 

наствних 

садржаја по 

предметима 

Чланови 

Одељењског 

већа, педагог, 

психолог, управа 

школе 

 

 

МАЈ  2019. 

- Припреме за извођење  

екскурзије и наставе у природи 

 

- Месец екологије 

 

- Договор  и  израда  

оперативног плана за јун 

 

-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 
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ЈУН  2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Анализа успеха и владања 

ученика на крају  другог 

полугодишта 

 

-Анализа  реализације  

школског 

плана  и  програма 

- Заказивање родитељског 

састанка 

 

- Анализа постигнућа ученика 

на тестовима са годишње 

провере знања из српског 

језика и математике 

 

- Анализа једнодневне 

екскурзије / наставе у природи 

 

-Извештај о раду Одељењског 

већа за школску 2018/2019. 

годину 

 

 

 

 

- Израда Школског програма за  

први разред за школску 

2019/2020. год. 

 

 

-Евидентирање и 

презентовање 

оствареног успеха  

и владања 

ученика 

-Утврђивање  

односа 

планирано-

остварено 

- Анализа 

резултата 

тестова по 

одељењима 

-Израда 

извештаја о 

једнодневној 

екскурзији / 

настави у природи 

 

 

-Израда и 

усвајање 

извештаја о раду 

Одељењског већа 

за школску 

2018/2019. годину 

 

-Програмирање 

наставних 

садржаја свих 

наставних 

предмета  за 

школску 2019 

/2020. годину 

 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа, педагог, 

психолог, управа 

школе 
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4.1.2.5. Одељењско веће V разреда (руководилац Бранко Костандиновић) 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР  
12.9.2018. 

Усвајање годишњег плана рада 
Одељењског већа  
Усвајање распореда рада допунске 
настев, додатног рада и слободних 
активности  
Усвајање распореда писмених и 
контролних задатака  
Запажања предметних наставника и 
одељењских старешина о 
понашања појединих ученика и 
циљу заједничког деловања и 
превентиве 

Гласање  
Договор  
Договор 

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

НОВЕМБАР  
19.11.2018. 

Успех и дисциплина ученика на крају 
I класификационог периода  
Реализација плана рада у I 
класификационом периоду  
Анализа рада слободних 
активности, допунске наставе и 
додатног рада  
Запажања предметних наставника о 
понашању ученика у циљу 
превентивног васпитног деловања 
Утврђивање термина одржавања 
родитељских састанака 
 
 

Извештавање  
Изношење 
запажања и 
извештавање  
Договор 

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

ЈАНУАР 
31.1.2019. 

Утврђивање успеха и дисциплине на 
крају I полугодишта  
Реализација наставног плана и 
програма  
Похвале и васпитне мере  
Мере за побољшање успеха  
Запажања предметних наставника о 
понашању ученика у циљу 
превентивног васпитног деловања  
Утврђивање термина одржавања 
родитељских састанака 

Читање писменог 
извештаја  
Увид у дневник  
Усмене похвале и 
казне  
Давање предлога  
Договор  
Договор 

Чланови 
Одељењског већа, 
пегагог, психолог, 
директор и 
помоћник 
директора 
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4.1.2.6. Одељењско веће VI разреда (руководилац Соња Стоковић) 

АПРИЛ  
16.4.2019. 

Успех и дисциплина ученика на крају 
III класификационог периода  
Реализација наставног плана и 
програма  
Организовање једнодневне 
екскурзијеОрганизовање 
једнодневне екскурзије  
Запажање предметних наставника о 
понашању ученика у циљу 
превентивног васпитног деловања  
Утврђивање термина одржавања 
родитељаког састанка  
Мере за побољшање успеха 

Извештавање  
Извештавање  
Извештавање  
Договор  
Договор  
Договор 

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

ЈУН  
20.6.2019. 

   

Утврђивање успеха и дисциплине на 
крају школске године  
Реализација наставног плана и 
програма  
Похвале и награде, васпитне мере  
Организовање припремне наставе  
Договор о одржавању родитељског 
састанка 

Извештавање  
Извештавање  
Писмене похвале и 
награде ученика и 
изрицање казни  
Договор 

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

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 

Предлог и усвајање Годишњег плана  

рада одељењског већа 

  Усвајање распореда израде писмених 

 и контролних задатака 

  

  Усвајање распореда одржавања допунске и  
додатне наставе и слободних активности 

 Запажања предметних наставника и одељењског 
 старешине о понашању појединих  ученика са  
циљем  
заједничког деловања и  превентиве 

 

  
 

гласање 

 

договор 

 

договор 

 

изношење 

мишљења и 

запажања 

 

 

 

Чланови 
Одељењског 
већа                                
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новембар 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог  периода 

 

Анализа реализације наставног плана и програма 

 

Запажања предметних наставника и одељењског  

 старешине о понашању појединих  ученика са циљем 

 заједничког деловања и  превентиве 

  

Утврђивање термина за одржавање родитељског   

 састанка 

  

  

 

 

 

  

   
 

читање 

извештаја 

 

увид у 

дневник 

 

изношење 

мишљења и 

запажања 

 

договор 

Чланови 

Одељењског 

већа                                

jануар 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају  првог  

полугодишта 

 

Анализа реализације наставног плана и 

 програма 

 

 

  

  Изрицање похвала и васпитних мера ученицима             

 

Мере за побољшање успеха 

 

Запажања предметних наставника и одељењског  

 старешине о понашању појединих  ученика са циљем 

 

читање 

писаног 

извештаја 

 

увид у 

дневнике 

 

 

 

 

 

 

усмене 

похвале 

 

Чланови 

Одељењског 

већа                                
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 заједничког деловања и  превентиве 

 

Заказивање родитељског састанка 

 

 

  

  

  

  

 
 

давање 

предлога 

 

изношење 

мишљења и 

запажања 

 

договор 

март 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог  периода 

 

Анализа реализације наставног плана и програма 

 

Запажања предметних наставника и одељењског  

 старешине о понашању појединих  ученика са циљем 

 заједничког деловања и  превентиве 

  

Утврђивање термина за одржавање родитељског   

 састанка 

  

  

 

 

 

     
 

читање 

извештаја 

 

 

увид у 

дневник 

 

изношење 

мишљења и 

запажања 

 

 

договор 

Чланови 

Одељењског 

већа                                

мај 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају  школске 

године 

 

Анализа реализације наставног плана и 

 програма 

 

 

  

  

читање 

писаног 

извештаја 

 

увид у 

дневнике 

 

 

Чланови 

Одељењског 

већа                                
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4.1.2.7. Одељењско веће VII разреда (руководилац Весна Перишић) 

Изрицање похвала и васпитних мераученицима             

 

 

 Заказивање родитељског састанка 

 

 

  

  

  

  

 
 

 

усмене 

похвале 

давање 

предлога 

изношење 

мишљења и 

запажања 

договор 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
е

п
те

м
б

а
р
 2

0
1

8
. 
го

д
и
н
е

 

-Усвајање годишњег 
плана рада Одељењског 
већа за школску 
2018/2019. годину 
-Распоред рада допунске, 
додатне наставе и 
слободних активности 
-Распоред писмених и 
контролних задатака 
 

-Усвојен плана рада 
Одељењског већа за 
школску 2018/2019. годину. 
-Допунска и додатна 
настава, као и слободне 
активности ће се изводити 
по потреби, термини ће 
бити благовремено  
утврђени. 
-Постигнут је договор о 
терминима писмених и 
контролних задатака. 
Распоред израде су 
предметни наставници 
уписали у дневник на 
страни 10. 

Чланови Одељењског 
већа (одељењске 
старешине, предметни 
наставници), психолог, 
педагог, управа школе 
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Новембар 
2018. 

године 

-Успех и дисциплина 
ученика на крају првог 
класификационог 
периода 
-Реализација наставног 
плана и програма 
-Мере за побољшање 
успеха 
-Запажања предметних 
наставника и 
одељењских старешина о 
понашању појединих 
ученика у циљу 
заједничког деловања и 
превентиве 
-Утврђивање термина за 
одржавање родитељског 
састанка 

- Одељењске старешине 
ученика седмог разреда су 
прочитале успех и 
дисциплину за своје 
одељење, након чега су 
изнети предлози за 
побољшање успеха. 
- Наставни план и програм 
су реализовани. 
-Наставници и одељењске 
старешине су изнели своја 
запажања-већих 
проблемских ситуација 
нема, али  ученицима 
треба скренути пажњу на 
понашање на часу и 
одморима. 
-Постигнут договор 
одељењских старешина о 
најприкладнијем термину за 
одржавање родитељског 
састанка. 

Чланови Одељењског 
већа (одељењске 
старешине, предметни 
наставници), психолог, 
педагог, управа школе 

Јануар 
2019. 

године 
 

-Утврђивање успеха и 
дисциплине на крају 
првог полугодишта 
-Реализација наставног 
плана и програма 
-Похвале и васпитне 
мере 
-Мере за побољшање 
успеха 
-Заказивање 
родитељског састанка 

- Одељењске старешине 
ученика седмог разреда су 
прочитале успех и 
дисциплину за своје 
одељење, похвалили 
одличне ученике, дали 
предлог и мере за 
побољшање успеха 
ученика са слабијим 
успехом. 
-Наставни план и програм 
реализовани. Одржани су 
часови допунске и додатне 
наставе и слободних 
активности. 
-Одељењске старешине 
постигле договор о 
одржавању родитељског 
састанка. 

Чланови Одељењског 
већа (одељењске 
старешине, предметни 
наставници), психолог, 
педагог, управа школе 

А
п
р

и
л

 2
0
1

9
.г

. 

-Успех и дисциплина 
ученика на крају трећег 
класификационог 
периода 
-Реализација наставног 
плана и програма 
-Похвале и васпитне 
мере 
-Мере за побољшање 
успеха 
 

- Одељењске старешине 
ученика седмог разреда су 
прочитале успех и 
дисциплину за своје 
одељење, након чега су 
изнети предлози за 
побољшање успеха као и 
похвале за одличне 
ученике 
- Наставни план и програм 
су реализовани. 

Чланови Одељењског 
већа (одељењске 
старешине, предметни 
наставници), психолог, 
педагог, управа школе 
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4.1.2.8. Одељењско веће VIII разреда (руководилац Данијела Мићовић) 

 -Постигнут договор 
одељењских старешина о 
најприкладнијем термину за 
одржавање родитељског 
састанка. 

Јун 
2019.год. 

-Утврђивање успеха и 
дисциплине на крају 
школске године 
-Реализација наставног 
плана и програма 
-Похвале, награде и 
васпитне мере 
-Заказивање 
родитељског састанка 

- Одељењске старешине 
ученика седмог разреда су 
прочитале успех и 
дисциплину ученика за 
своје одељење. 
-Наставни план и програм 
реализовани. 
-Одлични ученици су 
похваљени, ученици 
републичких такмичења су 
награђени. 
-Родитељски састанак 
заказан за 28. јун у 
одређеним терминима. 

Чланови Одељењског 
већа (одељењске 
старешине, предметни 
наставници), психолог, 
педагог, управа школе 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 

Предлог и усвајање годишњег плана  

рада одељењског већа 

  Усвајање распореда израде писмених 

 и контролних задатака 

  

  Усвајање распореда одржавања допунске и  додатне  
наставе и слободних активности 

 Запажања предметних наставника и одељењског 
 старешине о понашању појединих  ученика са 
циљем  
заједничког деловања и  превентиве 

 

  
 

гласање 

 

 

договор 

 

договор 

изношење 

мишљења и 

запажања 
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новембар 

 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
класификационог  периода 
 
Анализа реализације наставног плана и програма 
 
Запажања предметних наставника и одељењског  
 старешине о понашању појединих  ученика са 
циљем 
 заједничког деловања и  превентиве 

  
Утврђивање термина за одржавање родитељског   
 састанка 

  

  

 

 

 

  

   
 

читање 
извештаја 
 
 
увид у дневник 
 
изношење 
мишљења и 
запажања 
 
 
договор 

фебруар 

 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају  првог  
полугодишта 
 
Анализа реализације наставног плана и 

 програма 
 

 

  

  Изрицање похвала и васпитних мера ученицима             
 
Мере за побољшање успеха 
 
Запажања предметних наставника и одељењског  
 старешине о понашању појединих  ученика у циљу 
 заједничког деловања и  превентиве 
 

 Заказивање родитељског састанка 

 

 

  

  

  

  

 
 

читање писаног 

извештаја 

 

увид у дневнике 

 

усмене похвале 

 

давање предлога 

 

изношење 

мишљења и 

запажања 

договор 
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април 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

трећег класификационог  периода 

 

Анализа реализације наставног плана и програма 

 

Запажања предметних наставника и одељењског  

 старешине о понашању појединих  ученика са циљем 

 заједничког деловања и  превентиве 

 

Резултати са школких такмичења 

  

Утврђивање термина за одржавање родитељског   

 састанка 

  

  

 

 

 

     
 

читање извештаја 

 

 

увид у дневник 

 

изношење 

мишљења и 

запажања 

 

 

договор 
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јун 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају  школске 

године 

 

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 Карађић“ 

ин посебних диплома 

 

Заказивање родитељског састанка 

  

   

             

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 
 

читање писаног 

извештаја 

 

увид у дневнике 

 

усмене похвале 

 

давање предлога 

 

изношење 

мишљења и 

запажања 

 

договор 
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4.1.3. Извештаји о раду стручних већа 

4.1.3.1. Стручно веће за област предмета: Српски језик  

(председник стручног већа Жељка Ристовић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР 

Избор  председника  
Стручног  већа, 
израда   плана  рада, 
планиирање  
стручног  
усавршавања, 
распореда 
контролних  и  
писмених  задатака 

Договор, подела  
задужења 

Чланови Стручног  
већа  за  српски  језик 

и књижевност 

ОКТОБАР 

Организација  
путовања  у  
Вишеград  због 
реализације  
пројекта „Сусрет са 
Андрићем“ 

Договор, усвајање  
предлога 

Чланови Стручног  
већа  за  српски  језик 

и књижевност и  
наставници Срђан 

Милованчевић, Брано  
Рудић, Зоран  

Звиздић 

НОВЕМБАР 

Даља реализација  
пројекта „Сусрет  са 
Андрићем“, 
упознавање Стручног  
већа  са закључцима  
са  састанка 
Педагошког  
колегијума, анализа  
успеха  ученика 

Договор, размена  
идеја, доношење  

закључака 

Чланови Стручног  
већа  за  српски  језик 

и књижевност 

МАРТ 

Организација  
такмичења из 
српског  језика и 
Књижевне  
олимпијаде, 
рецитовања,  
упознавање Стручног  
већа  са закључцима  
са  састанка 
Педагошког  
колегијума 

Договор, доношење  
закључака 

Чланови Стручног  
већа  за  српски  језик 

и књижевност 

МАЈ 

Анализа  резултата 
одржаних  
такмичења, избор  
уџбеника за следећу  
школску  годину, 
планирање 
припремне  наставе 

Анализа, разговор, 
доношење  
закључака 

Чланови Стручног  
већа  за  српски  језик 

и књижевност 
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4.1.3.2. Стручно веће за област предмета: страни језици 

(председник стручног већа Драгица Дидановић) 

 

Време  
 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ Начин реализације Носиоци 
реализације 

АВГУСТ Израда школског програма, 
годишњих и месечних планова, 
планова додатне, допунске 
наставе и слободних активности 
 

Наставници 
израђују заједничке 
оквирне планове 
које сваки 
наставник допуњује 
садржајима 
специфичним за 
свако одељење 

Руководилац 
стручног 
већа и сви 
чланови 
већа  

18.9.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 – 28.10.2018 

-Конституисање већа и избор 
председника 
-Доношење плана рада 
стручног већа 
-Израда плана стручног 
усавршавања 
-Израда и доношење плана 
рада обавезне наставе, 
допунске наставе и додатног 
рада 
-Избор тема за писмене вежбе и 
писмене задатке 
-Усаглашавање критеријума 
оцењивања 
-Организација прославе 
Светског дана језика 
-Посета Сајму књига 
 

 
Анализа, гласање, 

усвајање, подела 

задужења, 

усаглашавање 

термина и договор, 

размена 

информација 

 
 
Представљање 
Дана  
језика кроз разне  
активности 

 
 
Руководилац 

стручног 

већа и сви 

чланови 

већа 

ЈУН 

Анализа  
реализације 
наставног  плана и 
програма, анализа  
успеха ученика, 
реализација  
припремне  наставе 
за  ученике  осмог  
разреда , израда  
школског програма  
за  шести  разред,  
подела  часова  за  
наредну  школску  
годину 

Анализа, подела  
задужења,  
доношење  

закључака, договор 

Чланови Стручног  
већа  за  српски  језик 

и књижевност 
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18.11.2019. 
 
 
13.12.2019. 
 
18.12.2019. 

 
-Реализација плана и успех 
ученика у I тромесечју 
-Израда оперативних планова 
рада 
-Припреме за обележавање 
Савиндана 
-Евалуација примене стандарда 
- Упутства за одржавање часова 
на којима ће доћи до изражаја 
одређене међупредметне 
компетенције и анализа и 
процена часова 
 
 

 
 
Анализа, 
извештавање, 
договор 

 
 
Руководилац 
и чланови 
већа, 
задужени 
наставници, 
наставник 
биологије  
 

28.12.2019. 
 
21.1.2019. 
 
 
 
 
ЈАНУАР -
ФЕБРУАР 

 
-Анализа успеха и дисиплине и 
остварености плана у I 
полугодишту 
- Договор да наставнице руског 
и енглеског језика језика одржи 
час који ће процењиватии 
наставници из истог Стручног 
већа-Обележавање Савиндана 
-Припрема ученика за 
такмичења 
-Израда оперативних планова 
рада 
 
 

 
 
Анализа, 
едукативни рад, 
договор 

 
Руководилац 
и чланови 
већа, 
задужени 
наставници 

ФЕБРУАР - 
МАРТ 
 
 

 
-Сарадња са школском и 
градском библиотеком 
-Организација такмичења 
-Анализа резултата одржаних 

такмичења 

Договор, анализа, 
истраживачки рад, 
предлог мера 
Чланови Стручног 
већа  
су учествовали у  
организацији 
такмичења  
из језика који 
предају 
чланови Стручног 
већа 
 
 
 

Руководилац 
и чланови 
већа 
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 -Израда оперативних планова 
рада 
 

остварености 

плана, селекција, 

договор око избора 

уџбеника 

Руководилац 

и чланови 

већа, 

задужени 

наставници 

17.4.2019. 
 
 
АПРИЛ - МАЈ 
 
 

-Реализација плана и програма 
и успех ученика у III тромесечју 
-Избор уџбеника за наредну 
школску годину 
-Израда оперативних планова 
рада 
 
 
 

 
Анализа успеха и 

дисциплине 

 

ЈУН 
 
 
 
 
 
24.6.2019. 

-Реализација плана и програма 
и успех ученика у II 
полугодишту 
-Евалуација примене стандарда 
-Организовање припремне 
наставе за ученике осмог 
разреда 
-Анализа рада већа и израда 
извештаја 
-Подела часова за наредну 
школску годину 
 
 
 

 
 
Анализа, размена, 
извештавање, 
договор, планови 

 
 
Руководилац 
и чланови 
већа 
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ТОКОМ ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.19.2018 
 
 
17.11.2018. 
 
 
TOKOM 
ДЕЦЕМБРА 
 
 
 
 

Стручно усавршавање: 
-Извођење угледног часа / 
угледне активности и 
асистирање у припреми и 
реализацији угледног 
часа/активности  
-Присуствовање и дискусија на  
угледном часу 
-Излагање усвојених садржаја 

стручног усавршавања и 

присуствовање том излагању 

-Организовање и учешће у 

тематском дану (Дан језика) 

-Припремање културних 
активности 
-Учешће у раду стручног актива- 

-Присуствовање акредитованим 

семинарима:       

 Семинар „Интерактивна 

табла и развој 

дигиталних вештина“         

 “Oxford Day“ „Дан 
Оксфорда“ 
More than words 

 Обука наставника 

страних језика за примену 

општих стандарда 

постигнућа зa крaj 

основног oбрaзoвaњa за 

страни језик (онлајн 

семинар) 

 

 
 
Угледни часови, 
тематски дан, 
акредитовани 
семинари, прикази 
чланака, семинари 
и излагања, 
књижевно вече, 
приредбе, посете 

 
 
Директор, 
члан ПК који 
извештава 
директора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обуку чине два модула:  

1. МОДУЛ 1: Стандарди 

постигнућа за стране 

језике - општи део, и  

МОДУЛ 2: Употреба 
стандарда у настави.  
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23.3.2019. 
 
 
 
8 – 9.6.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
ЈУН 

 “ELT Conference- OUP 
DAY“  

             ЕЛТА конференција за    
             наставнике енглеског 
језика 
 

 Обука за наставнике 
страног језика у основним 
школама који ће у 
школској 2019/20. години 
остваривати наставу 
нових програма наставе и 
учења усмерених на 
исходе учења 
 

 Онлајн семинар (трећи 
део претходног 
семинара) 

 

  

 

 

4.1.3.3. Стручно веће за област предмета: ликовна култура и музичка култура 

(председник стручног већа Ивона Даниловић) 

ВРЕМЕ 

 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 2018. 

 
Доношење програма 
и планова рада 
обавезне наставе и 
изборних предмета, 
стручног 
усавршавања и 
израда месечних 
планова 
 

Састанак стручног 
већа, разговор  

Чланови стручног већа 

Октобар 2018. 

 
Утврђивање успеха 
ученика и 
остварености плана 
у првом тромесечју и 
месечно планирање 
 

Састанак стручног 
већа, разговор и 
анализа 

Чланови стручног већа 

Новембар и 
децембар 2018. 

 
Припреме за 

Састанак стручног 
већа, разговор, 

Чланови стручног већа 
и ученици 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

61 
 

 

 

 

 

обележавање 
Савиндана, 
организовање 
учешћа ученика на 
конкурсима и 
фестивалима, 
евалуација примене 
стандарда и месечно 
планирање 

анализа,  рад са 
ученицима кроз 
редовну наставу и 
секције   

Јануар 2019. 

Учешће у 
обележавању 
Савиндана, уређење 
школског простора, 
месечно планирање 

Састанак стручног 
већа, разговор, 
анализа,  рад са 
ученицима кроз 
редовну наставу и 
секције   

Чланови стручног већа 
и ученици 

Фебруар, март и 
април 2019. 

 
Припреме, 
организација и 
реализација музичке 
вечери поводом 
Светског дана 
уметности у градској 
галерији у Пожеги, 
месечно планирање, 
општи час 
фотографије за 
ученике свих 
разреда 
 

Састанак стручног 
већа, разговор,  рад 
са ученицима кроз 
редовну наставу и 
секције   

Чланови стручног већа 
и ученици 

Мај и јун 2019 

Општи часови за све 
разреде корелација 
са географијом  
Путопис из Русије ,  
путопис из  Америке, 
путопис из 
Јерусалима, месечно 
планирање  

Састанак стручног 
већа, разговор, 
анализа,  рад са 
ученицима кроз 
редовну наставу и 
секције   

Чланови стручног већа 
и ученици 
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4.1.3.4. Стручно веће за област предмета: историја и географија 

(председник стручног већа Мирјана Матеничарски) 

ВРЕМЕ  РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

10.9.2018. 

 

 

 

Доношење плана рада већа 

Доношење плана рада обавезне 

наставе, изборног предмета, 

допунске наставе и додатног 

рада 

Израда плана стручног 

усавршавања 

Израда плана и распореда 

писмених провера знања и 

иницијалног теста 

Упознавање са одлукама 

Педагошког колегијума-настава 

оријентисана на исходе,подела 

стручних већа, предаја планова 

 Планирање вођења педагошке 

документације 

 

Израда и усвајање 

плана  

Избор питања за 

контролне задатке 

Договор и 

усаглашавање 

Анализирање 

 

 

 

Руководилац и  

чланови 

стручног већа 

24.9.2018. Припрема  и анализа резултата 

иницијалног теста 

 

15.10.2018. 

 

Реализација допунске наставе 

Договор о набавци наставних 

средстава  

Израда наставних средстава 

Месечно планирање 

Едукативни рад 

Припрема и 

одржавање, анализа, 

размена утисака  

Израда карти, шема, 

приказа,презентација 

Израда оперативних 

планова 

 

 

Руководилац и 

чланови 

стручног већа 

15.11.2018. 

Договор о обележавању важних 

датума 

 Посета Сајму књига 

Анализа успеха у првом 

тромесечју 

 

19.12.2018. 

 

Анализа резултата завршног 

испита и доношење мера за 

унапређивање наставе  

Реализација угледног  часа 

историја-географија 

Припрема за такмичења-договор 

Анализа, дискусија, 

предлог мера и 

усвајање 

Посета часу 

Размена, дискусија 

Руководилац и  

чланови 

стручног већа 
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Месечно планирање 

4.3.2019. 

 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у I 

полугодишту 

Резултати допунске наставе 

Припрема ученика за такмичења 

Анализа рада већа у I 

полугодишту  

Месечно планирање 

Израда тестова за школско 

такмичење из историје и 

географије 

Планирање свих нивоа 

такмичења 

Упознавање са одлукама 

педагошког 

колегијума(вредновање ИОП-ам 

план надокнаде часова) 

 

Едукативни рад 

Анализа и 

извештавање 

Размена искустава 

Израда планова 

 

Руководилац и 

чланови 

стручног већа 

 

8.4.2019. 

 

 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у трећем 

тромесечју 

Месечно планирање 

Избор уџбеника за наредну  

годину 

 

Едукативни рад 

Извештавање, приказ 

података 

Анализа,  

приказ података, 

размена информација 

размена, 

 попуњавање 

протокола Израда 

оперативних планова 

 

 

Руководилац и  

чланови 

стручног већа 

 

30.5.2019. 

Израда школског програма и 

анекса (настава оријентисана на 

исходе) за шести разред  

Анализа резултата такмичења 

 

24.6.2019. 

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 

 

Анализа, приказ 

података, презентација 

Израда извештаја о 

раду 

и годишњих планова 

вредновање  

 

Руководилац и  

чланови 

стручног већа, 

задужени 

наставници 
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4.1.3.5. Стручно веће за област предмета: физика, биологија, хемија 

(председник стручног већа Предраг Маркићевић) 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Доношење плана рада већа 

Доношење плана рада обавезне 

наставе, изборних предмета, 

слободних активности, допунске 

наставе и додатног рада 

Доношење плана стручног 

усавршавања 

Израда плана и распореда 

контролних и писмених задатака 

Уједначавање критеријума 

оцењивања и корелација садржаја 

Доношење плана припремне 

наставе за завршни испит за 

ученике VIII разреда 

Месечно планирање 

Договор око начина и организације 

обележавања јубилеја 

Израда и усвајање 

плана рада већа, 

годишњих и 

оперативних планова, 

планова писмених 

задатака и контролних 

вежби уз избор питања 

и задатака 

Договор, размена, 

планирање облика 

стручног усавршавања, 

подела задужења 

Изношење података о 

научницима  о чијим 

животима и открићима 

ће ученици 

презентовати 

Председник 

стручног већа и 

сви чланови 

школској години 

Подела часова и задужења за 

2019/2020. 

Набавка наставних средстава  
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Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 
Израда једноставнијих наставних 

средстава 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у првом 

тромесечју 

Анализа завршног испита 

Припрема ученика за такмичења 

Месечно планирање 

 

Израда шема, 

графикона,  дијаграма 

Извештавање, приказ, 

анализа, презентација 

Израда  планова 

 

Председник 

стручног већа и 

сви чланови 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Евалуација примене стандарда 

Припрема ученика за такмичења 

 

Договор, размена, 

планирање облика 

стручног усавршавања, 

подела задужења 

 

Сви чланови већа 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Припрема ученика за такмичења 

Организација такмичења 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у првом 

полугодишту 

Предлагање мера за побољшање 

успеха 

Анализа резултата завршног испита 

и доношење мера за унапређивање 

наставе  

Месечно планирање 

Постизање договора о 

организовању тематског дана –Дан 

планете Земље 

Увежбавање 

Реализација такмичења 

и других садржаја 

Израда планова 

Анализа, дискусија, 

предлог мера и 

усвајање 

Председник 

стручног већа, 

изабрани и 

задужени 

наставници, сви 

чланови  

М
А

Р
Т

 Завршни договори о обележавању 

тематског дана  

Договор 

 

Сви чланови већа 
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А
П

Р
И

Л
 Договор о планираним наставним 

садржајима за тематски дан 

 

Договор 

 

Сви чланови већа 
Ј
У

Н
 

Утврђивање успеха и остварености 

плана у другом полугодишту 

Евалуација примене стандарда 

Организовање припремне наставе 

Евалуација рада већа 

Планирање рада у наредној 

школској години 

Договор око израде новог школског 

програма за пети разред 

Анализа, приказ 

података 

 

Припрема ученика за 

завршни и поправне 

испите 

 

Израда извештаја о 

раду  

 

Израда  годишњих 

планова и подела 

задужења, часова 

Сви чланови већа 

Начин праћења реализације: присуство састанцима, увид у документацију 

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

Педагошког колегијума 

 

4.1.3.6. Стручно веће за област предмета: математика 

(председник стручног већа Данијела Перишић) 

 

Стручно веће математичара ОШ „Емилија Остојић“, Пожега, се у току школске 

2018/2019.године састало укупно 5 пута и свеукупно гледано је добро сарађивало. 

Први састанак је одржан 17.9.2018.год. , на коме је руководилац Данијела Перишић 

упознала остале колеге са планом рада Већа и водио се разговор о њиховим плановима 

за ту годину, организовању тематских дана и слично. Договорено је организовање 

иницијалних тестова, а било је речи и о угледним часовима, с тим да и једни другима 

асистирамо на припремама. 

Следећи састанак је био већ 12.10.2018. због дописа који је стигао из Министарства, а 

тиче се организовања угледних активности. Наиме, ове године се прославља и један 

јубилеј, 150 година од рођења великог српског математичара Михаила Петровића Аласа, 

па је договорено, као што је и предлог ДМС-а, да се у току 1.полугодишта организује по 

један час посвећен њему, како би се и ученици упознали са његовим ликом и делом. 

Дана 2.11. смо се састали поводом конкурса наше колегинице Александре Весовић на 

место педагошког саветника. Како је она колеге из Већа упознала са својим целокупним 

минулим радом и донела све потребне доказе из Правилника, Веће је одлучило да јој да 

подршку за избор у то звање, што је и документовано извештајем. 
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Наравно, имало је потребе да се договоримо и у вези са организовањем предстојећег 

школског такмичења из математике, па смо се састали 16.1.2019. да бисмо утаначили све 

детаље у вези са овим догађајем, на који се из године у годину пријављује све већи број 

ученика и постижу запажене резултате што нам је посебно драго. 

Морам да напоменем да је општинско такмичење из математике одржано 2.3.2019. 

протекло у најбољем реду, захваљујући јако доброј координацији и праћењу. 

Састали смо се и 7.3.2019., а на том састанку је било више тачака дневног реда. 

Договарали смо се у вези са окружним такмичењем у Ужицу, Данијела и Александра су 

поднеле извештаје са стручних семинара којима су присуствовале, а било је речи и о 

часовима који би требало да се одрже у вези са међупредметним компетенцијама.  

Такође, кратко смо се договорили и о организовању тематског дана – броја Пи. 

Требало је да буде бар још 1 до 2 састанка нашег Већа, али због болести руководиоца то 

није било могуће остварити. Напомињем да су колеге до краја испоштовале све договоре, 

тако да је целокупна година протекла у најбољем реду. Надам се да ће и следећа 

школска година бити иста или још боља, са неким другим на челу, овог пута.  

4.1.3.7. Стручно веће за област предмета: техничко и информатика  

(председник стручног већа Милутин Игњатовић) 

 

Време Реализоване aктивности Начин реализације 
Носиоци 

реализације 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Доношење плана рада већа 
Доношење плана рада обавезне 
наставе, изборних предмета, 
слободних активности, допунске 
наставе и додатног рада 
Доношење плана стручног 
усавршавања 
Обележавање Дана Михаила 
Пупина 
Израда плана и распореда 
контролних задатака 
Уједначавање критеријума 
оцењивања и корелација садржаја  
Хоризонтално учење – узајамна 
посета часу 
Месечно планирање 

 

Израда и усвајање плана рада 

већа, годишњих и оперативних 

планова и контролних вежби уз 

избор питања и задатака 

Договор, размена, планирање 

облика стручног усавршавања, 

подела задужења 

Анализа часа, размена, 

попуњавање протокола 

 

 

 

 

Председник стручног већа 

и сви чланови 
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Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Израда једноставнијих наставних 
средстава 
Утврђивање успеха ученика и 
остварености плана у првом 
тромесечју 
Припрема ученика за такмичења 
Припрема и организација 
Олимпијаде знања       
Месечно планирање 

Израда шема, графикона,  

дијаграма 

Извештавање, приказ, анализа, 

презентација 

Израда  планова 

Почетак припрема(Квиз) 

 

 

Председник стручног већа 

и сви чланови 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

Припрема ученика за такмичења 
Утврђивање успеха ученика и 
остварености плана у првом 
полугодишту 
Предлагање мера за побољшање 
успеха 
Припреме за светосавске 
активности 
 

 

Вежбање 

Анализа, приказ података,   

Предлог мера 

 

Сви чланови већа 

Ј
А

Н
У

А
Р

 -
 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Припрема ученика за такмичења 
Организација светосавских 
активности 
Организација такмичења 
Доношење мера за унапређивање 
наставе  
Хоризонтално учење -– узајамна 
посета часу  
Месечно планирање 

Увежбавање 
Реализација такмичења и других 
садржаја 
Израда планова 
Анализа, дискусија, предлог мера 
и усвајање 
Анализа часа, размена, 
попуњавање протокола 

 
Председник стручног већа, 
изабрани и задужени 
наставници, сви чланови  

М
А

Р
Т

 –
 А

П
Р

И
Л

 Припрема ученика за такмичења 
Организација такмичења 
Утврђивање успеха ученика и 
остварености плана у III 
тромесечју 
Избор уџбеника за наредну 
школску годину 
Месечно планирање 

Едукативни рад 
Реализација или учешће на 
такмичењима уз анализу резултата 
Извештавање, приказ података, 
договор 
Обележавање 
Израда планова 

Председник стручног већа, 
изабрани и задужени 
наставници, сви чланови 
већа 

Ј
У

Н
 -

 

А
В

Г
У

С
Т

 

Утврђивање успеха и 
остварености плана у другом 
полугодишту 
Евалуација рада  већа 
Планирање рада у наредној 
школској години 

Анализа, приказ података, 
презентација 
Израда извештаја о раду  
Израда  годишњих планова и 
подела задужења, часова 

Председник стручног већа, 
изабрани и задужени 
наставници, сви чланови 
већа 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

  
 
Стручно усавршавање 

 
Угледни часови, семинари и 
излагања са семинара, прикази 
књига и чланака, обележавање 
значајнијих гатума 

Председник стручног већа, 
изабрани и задужени 
наставници, сви чланови 
већа 

 Начин праћења реализације: присуство састанцима, увид у документацију 
Носиоци праћења: директор, руководилац већа, Наставничко веће, задужени члан 
                 Педагошког колегијума 
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4.1.3.8. Стручно веће за област предмета: физичко васпитање 

(председник стручног већа Момчило Гудурић) 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

С
е

п
т
е

м
б

а
р

 

о
к
т
о

б
а

р
 

Доношење плана рада 

Стручног већа, планова 

обавезне наставе и секција 

Доношење плана стручног 

усавршавања 

Припрема и организација 

Јесењег кроса 

Усвајање плана 

рада, израда свих 

врста планова 

Договор о 

реализацији 

угледних часова 

Подела задужења 

за крос 

Чланови Стручног 

већа 

Н
о

в
е

м
б

а
р

 

Укључивање ученика у спортске 

секције 

Анализа успеха школских екипа 

које су учествовале на 

такмичењима (Олимпијске 

спортске игре школске 

омладине Србије) 

Договор о раду 

секција 

Анализа успеха 

школских екипа које 

су оствариле 

резултате на 

такмичењима од 

окружног до 

републичког нивоа 

Чланови Стручног 

већа 

Ј
а
н

у
а
р

  

ф
е

б
р

у
а

р
 

Припрема екипа за такмичење 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана у првом 

полугодишту 

Евалуација примене стандарда 

Организација недеље школског 

спорта и Светосавског турнира-

одбојка 

Увид у одржана 

такмичења 

Договор о 

критеријумима 

оцењивања 

Процена 

остварености 

стандарда 

Задужења и договор 

о реализацији 

турнира 

Чланови Стручног 

већа 
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М
а

р
т
 

а
п

р
и

л
 

 

Одлазак на меморијални 

турнир „Бобан Јанковић” 

Анализа дисциплине ученика 

Предлози за реконструкцију 

сале за физичко васпитање 

Анализа успеха 

мушке и женске 

екипе на турниру 

Излиставање 

предлога за 

реконструкцију 

Чланови Стручног 

већа 

М
а

ј 

ју
н

 

Анализа пролећног кроса 

Утврђивање успеха ученика и 

остварености плана 

Дечија спортска недеља 

Предлагање ученика за доделу 

школских награда и посебних 

диплома 

Селекција и припрема ученика 

за одлазак у Грчку на 

такмичење 

Разговор о 

постигнутим 

резултатима 

Анализа успеха и 

остварености плана 

Учешће на Дечијој 

спортској недељи, 

припремање 

ученика 

Сачињавање листе 

успешних ученика 

Селекција ученика, 

припремање по 

дисциплинама 

Чланови Стручног 

већа 

 

 

 

4.1.3.9. Стручно веће наставника разредне наставе (председник стручног већа Милица 

Арсић) 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

 СЕПТЕМБАР 

-  Конституисање већа и подела 
задужења 
-  Спровођење изјашњавања за 
изборне предмете и формирање 
група(важи за први разред) 
-  Израда планова одељењских већа 
-  Доношење плана рада већа 
-  Израда планова писмених задатака 
и контролних вежби 
-  Доношење планова стручног 
усавршавања 
-  Израда оперативних планова рада 
- Договор о реализацији угледних 

-  Спроведено 
изјашњавање 
ученика првог 
разреда за изборне 
предмете и 
формиране групе. 
За ученике од II-IV 
разреда 
изјашњавање је 
спроведено у јуну 
2018.године 
-  Све остале 
активности су 

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



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

71 
 

часова  
-  Договор о обележавању Дечје 
недеље у нашој школи 

реализоване кроз 
договор , избор 
садржаја, 
усаглашавање,  
поделу задужења и 
израду планова 
 

 
ОКТОБАР 

 
 

-  Евидентирање ученика којима је 
неопходна додатна подршка у раду 
-  Израда планова 
индивидуализације и индивидуалних 
образовних  планова 
-  Обележавање Дечје недеље 
-Учешће на јесењем кросу 
(5.10.2018.) 
-Договор о обележавању Дана 
здраве хране 16.10. 
-  Израда оперативних планова 
 

-  Прилагођени су 
садржаји и методе 
рада , урађени 
планови уз договор 
и анализу рада 
-  Дечја недеља је 
обележена низом 
културних , 
хуманитарних и 
спортских 
активности као и 
организованим 
посетама  
1.10.-.5. 10.2018.  
- Дан здраве хране 
је традиционално 
обележен у школи 
кроз дружење и 
заједничку ужину 
ученика и учитеља 
-  Оперативни 
планови се 
израђују на нивоу 
актива 

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

НОВЕМБАР- 
ДЕЦЕМБАР 

 

-  Анализа успеха и остварености 
плана у I тромесечју 
-  Евалуација примене стандарда 
-  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  
-Израда оперативних планова рада 
- Ревизија индивидуалних 

образовних планова                                                                             

- Обележавање Савиндана 

(постављање изложбе ученичких 

радова)  

- Припрема ученика за такмичење из 
математике                       
 

- Све планиране 
активности су 
реализоване кроз 
анализу ,  договор , 
презентације, 
вежбање  
- Новогодишњи 
вашар је био 
продајног 
карактера на 
добровољно-
симболичној бази а 
део прихода  је 
усмерен у 
хуманитарне сврхе  
 
-Оперативни 
планови урађени 
према распореду и 
договору 
-Планиране 

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

одељењских 

већа и чланови 

стручног већа, 

учитељи I, 

II,IIIи IV 

разреда,задуж

ени учитељи , 

ППС  
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активности су 
реализоване кроз 
договор, анализе , 
едукативни 
рад,планирање, 
континуирано 
вежбање као и 

ЈАНУАР 

- Учешће у организацији школског 

такмичења из математике (18. 1. 

2019.) за ученике III и   IV разреда 

- Анализа успеха и остварености 

плана у I полугодишту                

-Израда оперативних планова рада 

 

-Планиране 
активности су 
реализоване кроз 
договор, анализе, 
едукативни рад, 
планирање, 
континуирано 
вежбање као и 
учешће у припреми 
културних и 
забавних садржаја 
и  презентација   

Руководиоци 

одељењских 

већа и чланови 

стручног већа, 

учитељи I, 

II,IIIи IV 

разреда,задуж

ени учитељи, 

ППС  

 

ФЕБРУАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Припрема ученика за такмичења  

-Учешће у организацији општинског 

такмичења из математике 

-Анализа резултата такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ученици су 

редовно 

припремани за 

такмичење из 

математике на 

часовима додатне 

наставе и 

слободних 

активности 

-  Одржано 

такмичење 

,,Мислиша“ за 

ученике I, II, III и 

IVразреда 

(14.3.2019.)                            

-Општинско 

такмичење из 

математике 

(2.3.2019.)                                  

-Анализом 

резултата 

такмичења 

установљено је да 

је такмичење 

протекло без 

проблема. Окружно 

такмичење  

одржано у 

Руководиоци 

одељењских 

већа и чланови 

стручног већа, 

учитељи I, 

II,IIIи IV 

разреда,задуж

ени учитељи, 

ППС  

 

 

Руководиоци 

одељењских 

већа и чланови 

стручног већа, 

учитељи I, 

II,IIIи IV 

разреда,задуж

ени учитељи  

 

 

Учитељи I, II,  

III и  IVразреда 
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МАРТ 

 

 

 

 

-Договор о реализацији наставе у 

природи у Врњачкој Бањи и Бањи 

Врујци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Израда оперативних планова 

 

 

-Припрема за организацију Ускршње 

изложбе 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ,,Слободан 

Секулић“ у Ужицу. 

 

-Настава у природи 

за ученике II 

разреда 

реализована је од 

20.3.2019.-

27.3.2019.године у 

Бањи Врујци, а за 

ученике IV разреда 

од 27.3.2019. до 

3.4.2019. године 

такође у Бањи 

Врујци 

-Ученици I2 

одељења  са 

својом учитељицом 

су боравили на 

настави у природи 

у Врњачкој Бањи 

 

                                             

-Оперативни 

планови се 

израђују на нивоу 

актива                                       

-Ученици четвртог 

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 на 

Градском тргу 
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-Презентација електронског уџбеника 

за предмет Свет око нас ИК КЛЕТ 

(Маријана Марић) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Присуство и 
учешће у раду на 
презентацији 

АПРИЛ–МАЈ 

 

-Анализа успеха и остварености 

плана на крају трећег 

класификационог периода 

 

 

-Припрема и реализација екскурзија 

за I ,II,  III и  IV разред  

 

 

 

-Израда извештаја са екскурзија и 

наставе у природи 

 

 

 

-Присуство на презентацијама 

уџбеника (БИГЗ,ВУЛКАН, НОВИ 

ЛОГОС, ФРЕСКА, KLETT) 

 

 

- Све планиране 

активности су 

реализоване кроз 

анализу ,  договор , 

презентације, 

вежбање 

-Реализоване су 

планиране 

једнодневне 

екскурзије за 

ученике млађих 

разреда 

-Извештаји са 

наставе у природи 

као и екскузија 

урађени и предати 

управи школе 

 

 

-Учитељи су 

присуствовали 

презентацијама 

уџбеника 

поменутих 

издавачких кућа 

Руководиоци 

одељењских 

већа и чланови 

стручног већа, 

учитељи I, II, III 

и  IV 

разреда,задуж

ени учитељи, 

ППС  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководиоци 

одељењских 

већа и чланови 

стручног већа, 

учитељи I, II, III 

и IV разреда, 
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-Избор уџбеника за наредну школску 

годину 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

-Организована посета ученика трећег 

и четвртог разреда радној 

организацији ,,INMOLD“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Пријем предшколаца и 

организовање дружења поводом 

њихове посете 

 

 

 

 

 

 

-Уџбеници за 

наредну школску 

годину за ученике 

II, III и  IVразреда 

се ,,наслеђују“ тако 

да немамо 

могућност избора; 

Учитељи будућих 

првака су се 

определили за 

уџбенике ИК KLETT  

-На позив 

представника из 

радне организације 

,,INMOLD“ ученици 

трећег и четвртог 

разреда из матичне 

школе и свих 

издвојених 

одељења су 

гостовали и 

упознали се са 

начином рада у тој 

радној 

организацији (18. и 

19. 4. 2019.) 

 

 

–Ученици четвртог 

разреда су са 

својим учитељима 

организовали 

пријем 

предшколаца у 

нашу школу током 

једне наставне 

недеље  

 

 

задужени 

учитељи 

 

 

Учитељи III и  

IV разреда 

 

 

 

 

Руководилац, 

изабрани и 

задужени 

наставници,  

чланови већа 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

стручног већа, 

изабрани 

задужени 

наставници, 

ППС 
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-Припрема, тестирање  и учешће 

ученика на такмичењу у организацији 

Градске библиотеке,,Библиобу-

бамара“ и ,,Библиопчелица“                  

 

 

 

 

 

 

 

- Припрема и учешће на пролећном  

кросу  

 

-Израда оперативних планова 

 

 

 

-Ученици I и II 

разреда су 

учествовали на 

финалном  

такмичењу 

,,Библиобубамара“, 

,,Библиопчелица“ 

 

 

 

-Најуспешнији су 

награђени 

пригодним 

наградама као и 

једнодневним 

излетом у Врњачку 

Бању 

-Ученици млађих 

разреда су 

учествовали на 

пролећном кросу 

(10.5.2019.) 

-Оперативни 

планови се 

израђују на нивоу 

актива и према 

распореду 

ЈУН  

АВГУСТ 

-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 

-Ученици млађих 

разреда су 

учествовали на 

пролећном кросу 

(10.5.2019.) 

 

-Оперативни 

планови се 

Чланови 

стручног већа, 

изабрани 

задужени 

наставници, 

ППС 
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извештаја                                                                      

-Евалуација примене стандарда     

 -Подела задужења за следећу 

школску годину                         -

Договор и израда годишњих планова 

рада                               

 

 

-Договор о организацији пријема 

првака за школску 2019/2020.годину 

 

израђују на нивоу 

актива и према 

распореду 

 

 

 

 

 

 

 

-Све планиране 

активности су 

реализоване кроз 

анализе, договор, 

презентације, 

усвајање,планира-

ње, анкетирање и 

евидентирање 

-Учитељи трећег 

разреда са својим 

ученицима ће 

припремити 

пригодан програм 

за пријем будућих 

првака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

стручног већа, 

учитељи трећег 

разреда, 

изабрани 

задужени 

наставници,  

ППС 

Одељењско 

веће трећег 

разреда 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

-Стручно усавршавање 

-Обележавање датума                                     

-Организовање посета позоришним 

представама, пројекцијама филмова, 

изложбама, спортским дешавањима 

 

Угледни часови, 

семинари, 

излагања, квиз, 

посете позоришним 

представама, 

изложбама, 

обележавање 

датума, спортске 

активности... 

Чланови 

стручног већа 
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4.1.4. Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

Време 
Реализоване 

активности 
Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 

Доношење плана 

рада 

Усвајање ИОП-а 

 

Донет и усвојен 

план 

Усвојени ИОП-и за 

текућу годину 

Сви чланови Колегијума 

Септембар 

Предлог и избор 

облика стручног 

усавршавања према 

приоритетима 

Уочавање потреба, 

увид у Каталог, 

усклађивањеса 

расположивим 

средствима 

Сви чланови Колегијума 

Током године 

Акциони план 

примене Протокола о 

заштити деце од 

насиља 

Праћење 

реализације кроз 

увид у 

документацију 

Директор,психолог,педагог 

Током године 

Доношење и ревизија 

индивидуалних 

образовних планова 

Разматрање и 

дискусија документа 

и размена 

информација 

Сви чланови Колегијума и 

ИОП тимова 

 

Децембар 

Самовредновање и 

вредновање рада 

школе   

Праћење динамике 
реализације 
активности 

Педагошки колегијум 

Фебруар 

Вредновање ИОП-а 

Текућа питања 

Упознавање са 
акционим планом 
самовредновања 
области квалитета 
Подршка ученицима  
Рад вршњачког 
тима  

Сви чланови Колегијума и 

ИОП тимова 

Током године 

Самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Праћење динамике 

реализације 

активности 

Педагошки колегијум 

Фебруар - јун 
Организација 

такмичења 

Обезбеђивање 

услова за 

реализацију 

Чланови Колегијума према 

задужењу 
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такмичења 

Током године 

Школско развојно 

планирање 

Анализа оствареног 

Праћење динамике 

реализације 

активности 

Педагошки колегијум 

 

4.1.5. Извештај o раду стручних актива 

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

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Доношење плана рада Актива 

Организовање састанка и 

утврђивање активности и 

динамике 

Договор о раду у току 

школске године 

Стручни 

актив 

Координатор 

септембар 

 

Праћење реализације 

школског програма 

Остваривање увида у 

реализацију 

предложених и усвојених 

активности и сарадња са 

Тимом за израду 

извештаја о раду школе 

Стручни 

актив 

новембар 

фебруар 

април 

јун 

 

Корекција и допуна Школског 

програма на однову извештаја 

након инспекцијског надзора 

Израда програма 

заштите од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

спречавања 

дискриминације и 

превенције других облика 

ризичног понашања 

Стручни 

актив 

 

април 

Израда Школског програма за 

период од школске 2019/2020 

– 2022/2023. године и 

достављање Школском 

одбору на доношење 

Састављање и израда 

документа на основу 

законских оквира  

Стручни 

актив у 

сарадњи са 

стручним 

већима 

јун 

Евалуација рада Актива 
Израда извештаја о раду 

Тима 
актив јун 
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4.1.5.2. Стручни актив за школско развојно планирање (координатор Марина Зечевић) 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

Септембар  

Израда акционог 

плана на основу 

извештаја 

самовредновања и 

извештаја о 

спољашњем 

самовредновању  

Имплементирање 

акционог плана 

ШРП-на у Годишњи 

план рада школе 

Дефинисање  

активности у оквиру 

задатака 

 

Упознавање 

наставника са 

акционим планом на 

седници 

Наставничког већа 

 

Координатор и 

чланови Стручног 

актива за школско 

развојно планирање  

 

Октобар 

 

Достављање 

Акционог плана 

председницима 

стручних већа 

Упознавање на 

седници Педагошког 

колегијума и 

прослеђивање 

акционог плана 

председницима 

стручних већа 

(мејлом) 

Координатор 

Стручног актива за 

школско развојно 

планирање 

 

Јануар/Јун   

 

 

Анализа 

реализације 

задатака и 

активности из 

акционог плана 

школског развојног 

плана 

Увид у реализоване 

активности, израда 

полугодишњег  и 

годишњег извештаја 

 

 

Координатор 

Стручног актива за 

школско развојно 

планирање   



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

Марина Зечевић) 

 

Приоритет/област: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

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

различитим потребама и условима рада 

Реализовани задаци Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

 

 

1.Усклађивање програма 

наставних предмета у 

оквиру разреда 

- Усклађени програмски 

садржаји на нивоу 

разреда  

-Реализовани тематско 

усклађени програми 

наставних предмета: 

- Тема: празници, 

значајни датуми (Нова 

година, Божић, 

Савиндан, Ускрс, Дечија 

недеља, Дан здраве 

хране, Дан планете 

Земље,…) 

- Временско 

усклађивање програма 

наставних предмета на 

нивоу разреда 

(заступљеније у 

разредној настави) 

 

Стручна већа 

 

Председници 

стручних већа 

 

Септембар 

 

Током првог 

полугодишта 

 

2. Усклађивање Школског 

програма и Годишњег 

плана рада школе ка 

задовољавању 

различитих потреба 

ученика 

- Израђени ИОП-и свих 

врста (ИОП-1 за 9 

ученика, ИОП-2 за 6 

ученика и ИОП-3- за 3 

ученика) 

-Анкетирани ученици V 

разреда за  слободне 

наставне активности 

(изабране активности – 

Чувари природе, 

цртање, сликање, 

вајање, Свакодневни 

живот у прошлости) 

- У разредној настави 

имплементиране 

Тимови за 

додатну 

подршку  

 

Одељењске 

старешине  

 

 

 

Учитељи 

 

Септембар 

Октобар 

 

Септембар 

 

 

 

Током  

првог 

полугодишта 

и другог 
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програмске активности 

пилот програма 

Покренимо нашу децу 

за ученике млађих 

разреда. Активности се 

реализују на часовима 

музичке културе, 

грађанског васпитања и 

на часу одељењског 

старешине (први модел-

вежбе 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, 

Превенција у заштити 

деце од трговине 

људима, Превенција и 

заштита деце од 

злоупотребе опојних 

дрога и алкохола, 

Заштита од пожара, 

Безбедно коришћење 

интернета и друштвених 

мрежа, Безбедност у 

саобраћају) 

 

 

 

 

 

Предавачи ПУ, 

директор, 

учитељи и 

одељењске 

старешине 

полугодишта 

 

 

 

 

 

Током првог 

и другог 

полугодишта 

3. Корекција и допуна 

Школског програма и 

Годишњег плана рада 

Извршено је 

прилагођавање 

оперативних планова 

рада специфичностима 

одељења. 

Учитељи 

Наставници 

Током 

школске 

године 

4. Унапређивање 

оперативног планирања 

-Планирање је вршено у 

складу са исходима и 

међупредметним 

компетенцијама (први и 

пети разред) 

Учитељи 

Наставници  

Током 

школске 

године 
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Приоритет/област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљеви:   

1. Побољшати квалитет наставе кроз хоризонтално учење применом 

разноврснихнаставних 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 Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

 

 

1. Реализовање наставе 

применом разноврсних 

наставних метода, облика 

рада, техника учења 

 

 

 -На посећеним часова 

уочено коришћене 

адекватних наставних 

метода (истраживачки 

рад, презентације на 

часовима енглеског 

језика, Верске наставе и 

других предмета);  

коришћени облици рада 

(групни, ад у пару, 

индивидуализовани) -

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 

Наставници 

 

Психолог и 

педагог 

Наставници и 

ученици 

 

 

 

Током првог 

и другог 

полугодишта 

2.  Вредновање 

реализованог часа/рада 

- Углавном уопштено 

вреднован 

рад/реализован час и 

евидентирано у 

припремама (евалуација 

часа). 

Председници 

стручних већа 

Психолог и 

педагог 

Наставници 

 

Током 

школске 

године 
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-  Делимично остварено 

учење ученика да 

процењују свој напредак 

на основу постављених 

циљева. 

3. Унапређивање 

формативног оцењивања 

и педагошке 

документације о 

напредовању ученика 

-  Континуирано 

вреднован рад ученика 

на већем броју часова 

- При посетама 

часовима у већој мери 

уочено праћење 

напредовања ученика/ 

писање потребних 

сегмената педагошке 

документације 

-Периодично описно 

оцењивање из изборних 

наставних предмета 

Грађанско васпитање (у 

првом разреду) и 

Верска настава (у 

појединим дневницима) 

 

 

 

Наставници 

 

 

Током првог 

и другог 

полугодишта 

4. Израда и примена 

нових образаца који прате 

измене наставних 

планова за ученике првог 

и петог разреда 

-Усклађени структурни 

елементи у припреми са 

новим обрасцима који 

се односе на програм 

наставе и 

учења,оријентисаних ка 

исходима 

Учитељи и 

наставници 

првог и петог  

разреда 

Током 

школске 

године 

5. Реализација пројектне 

наставе 

-Одређене теме, 

дефинисани исходи  и  

активности наставника и 

ученика и остварена 

корелација између 

наставних предмета 

Наставници и 

ученици 

Током 

школске 

године 

6.  Примена поступака 

вредновања у функцији 

даљег учења 

-Ученицима је пружена 

прилика да процене час 

применоим различитих 

техника евалуације 

(углавном на угледним 

Наставници и 

учитељи, 

ученици 

 

Током 

школске 

године 
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часовима) 

7. Обука наставника 

примену техника учења и 

мотивисање ученика 

Формиране групе 

наставника и учитеља 

које ће похађати 

семинаре 

-Похађани семинари: 

*Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник-

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

*Програм обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

*„Архимедесов 

математички практикум: 

нестандардни  

математички задаци (на 

Учитељском факултету 

у Београду) 

 

 

 

 

Учитељи и  

наставници  

 

 

 

Учитељи  

 

 

 

 

Јун  

 

Мај, 

 

 

фебруар 

8.  Рад на успостављању 

адекватне интеракције 

међу ученицима у 

функцији стицања знања 

-Ученицима је 

саветовано да се 

удружују у групе, у 

сарадњи са 

наставником, да поделе 

задужења у групи 

(према индивидуалним 

способностима),  што је 

за резултат имало брже 

и лакше решавање 

задатака, као и 

задовољство сваког 

ученика због доприноса 

у оквиру групе. 

 

 

Наставници и 

учитељи 

Током 

школске 

године 
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Приоритет/област: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

Развојни циљ:   1. Континуирано доприносити већој успешности ученика 

Реализовани задаци Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

 

1. Омогућити ученицима 

напредовање у складу са 

способностима/циљевима 

у плану 

- Пружена додатна 

подршка ученицима-

израдом свих врста 

ИОП-а  9 ИОП-а 1, 6 

ИОП-а 2 и 3 ИОП-а 3/  

исходи прилагођени 

способностима ученика  

- Израђени педагошки 

профили, планови 

активности, вредновани 

ИОП-и 

 

Тимови за 

додатну 

подршку 

Септембар 

Октобар 

Током првог 

полугодишта 

 

 

2. Побољшање резултата 

ученика на пробним и 

завршном испиту 

- Проверавана 

оствареност стандарда 

израдом полугодишњих 

тестова по моделу 

завршног испита (из 

српског језика и 

математике) 

-Увежбаване су 

области, садржаји у 

којима су ученици 

постигли слабије 

резултате на завршном 

испиту, израда 

иницијалних тестова из 

српског језика  и 

математике које је 

припремио Завод за 

вредновање квалитета 

образовања и 

васпитања за ученике V 

и VII разреда 

-Реализовани часови 

допунске, додатне 

према распореду часова 

(уз нередовно 

 

 

 

Наставници 

Стручна већа 

 

 

 

 

 

Крај првог и 

другог 

полугодишта  

 

Иницијални 

тестови 

Завода...  У 

току 

септембра   

 

 

Током 

школске 

године 
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посећивање часова од 

стране појединих 

ученика). 

Приоритет/област:  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ:   1. Унапређивати систем пружања подршке ученицима 

                           2. Подстицати лични, социјални и професионални развој 

Реализовани задаци Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Правовремено и 

квалитетно пружање 

подршке ученицима 

 

-Идентификовани 

ученици којима је 

потребна подршка у 

учењу ( мере 

индивидуализације, 

ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3) 

-Формирани нови  

тимови за додатну 

подршку (за два ученика 

у првом разреду, I1 И I3) 

-Израђени планови 

подршке 

-Вредновани ИОП-и 

(ревизије ИОП-а када је 

40% неостварених 

циљева/исхода, писање 

новог ИОП-а при 

остварености 70% 

исхода) 

Наставници 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

 

Тимови за 

додатну 

подршку 

 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

 

На крају 

првог и 

другог 

полугодишта 

 

2. Подршка деци из 

осетљивих група 

 

 

 

-Реализована додатна 

подршка ученицима који 

имају тешкоће у учењу у 

разредној и предметној 

настави настави (I-1 и I-

3 и један ученик из ИО 

Г. Добриња, II-1, III-1, V-

1,2,3 и један ученик из 

ИО Прилипац, VII-1 и 2, 

VIII-1 и 3) 

 -Остварена сарадња са 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

Учитељи 

 

 

Психолог 

Током 

школске 

године 
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установама и 

појединцима (Центар за 

социјални рад, Дом 

здравља, Полицијска 

станица) 

-Набавка бесплатних 

уџбеника за кориснике 

социјалне помоћи, децу 

без родитеља-у 

сарадњи са Општином 

Пожеге 

-Реализована 

хуманитарна акција 

„Друг-другу“, у оквиру 

које је прикупљан 

школски прибор (свеске, 

оловке, гумице, 

бојице,..), намењен 

ученицима из социјално 

угрожених породица. 

 Педагог 

Психолог 

Одељењске 

старешине  

 

Стручни актив 

млађих рареда, 

ученици  

 

 

Септембар 

 

 

Октобар 

(Дечја 

недеља) 

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 

испитивања и предузете 

одговарајуће мере за 

променом статуса 

појединих ученика ( у 

одељењима II-3, IV-1- 4, 

V-1, VI-1) 

-Прикупљање новчане 

помоћи за децу без 

родитељског старања и 

децу из социјално 

угрожених породица 

-Допуњен  план рада 

Наставници 

Одељењске 

старешине 

 

Психолог 

 Педагог 

 

Одељењске 

старешине 

 

Координатори 

ВТ-психолог, 

педагог  

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Током првог 

полугодишта 

 

 

 

Новембар, 

април, јун 

 

 

Септембар 

Новембар 

 

Мај, јун 
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Вршњачког тима и 

реализоване активности 

на обележавању Дана 

толеранције  

-Професионално 

информисање ученика 

(предавања и 

радионице) 

4. Имплементација 

садржаја на превенцију 

дроге 

Реализоване су 

активности у сарадњи 

са представницима ПС 

Пожега и ПУ Ужице на 

часовима света око нас, 

природе и друштва, 

ЧОС, хемије, биологије, 

као и предавања 

радионичарског типа. 

(Превенција и заштита 

деце од злоупотребе 

опојних дрога и 

алкохола) 

Учитељи, 

настваници, 

стручни 

сарадници, 

представници 

ПС Пожега и 

ПУ Ужице 

 

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 Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Побољшање тимског 

рада на нивоу тимова за 

појачан васпитни рад и 

других тимова 

-Делимично побољшана 

улога сваког члана тима 

(на основу процене 

улоге у тиму) 

-У одређеној мери 

побољшана сарадња на 

нивоу тимова за појачан 

васпитни  рад и других 

тимова -координирање, 

израда планова, 

праћење реализације, 

Директор   

Педагог      

Психолог 

 

Чланови 

тимова 

Током првог 

полугодишта 

 

 

Током 

школске 

године 
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израда извештаја 

2. Сарадња на примени 

израђених програма за 

новопридошле ученике и 

наставнике 

- 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/ 

наставницима ТИО, 

упознавање са 

документацијом, 

начинима планирања, -

упознавање са свим 

врстама планирања и 

припремања наставе 

Учитељи I 

разреда  

Одељењске 

старешине 

Vразреда 

Стручни 

сарадници 

Директор  

Стручни 

сарадници 

Председници 

стручних већа 

 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

Током првог 

и другог 

полугодишта 

3. Подржавање и 

промовисање резултата 

ученика и наставника 

-Даље побољшање 

подршке кроз развијање 

интерног система 

похваљивања 

наставника (појединачно 

похваљени и награђени 

наставници чији су 

ученици остварили 

Директор 

 

 

 

 

 

Мај  
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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...) 

-Подршка реализацији 

ваннаставних 

активности (Дан језика, 

Спортска олимпијада-за 

ученике разредне 

наставе, Фестивал 

науке, Прело у Рогама, 

Божићни концерт у 

Рогама, Ускршњи 

концерт 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 (тематске 

изложбе, тематски дани-

Дан вода/март, Дан 

 

Тим за 

промоцију рада 

школе и 

екстерни 

маркетинг 

 

 

Тимови за 

додатну 

подршку 

 

Наставници 

Стручна већа 

 

 

 

 

 

  

 

 

Наставници 

биологије 

 

 

Учитељи 

Током првог 

и другог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

Март/април 

Јун 
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планете земље/април, 

изложбе/панои у холу 

школе, активности на 

нивоу града поводом 

заштите животне 

средине- прикупљање 

пластичних чепова, 

гајење саксијског цвећа, 

израда укасних 

предмета и играчака од 

рециклираног 

материјала, обрада 

наставних јединица о 

ретким и угроженим 

биљним и животињским 

врстама). 

4. Организовање team-

building активности 

-Реализован курс 

енглеског језика 

-Реализоване 

активности друштвено-

корисног рада (На 

новогодишњем вашару 

и на  Дан здраве хране 

ученици млађих 

разреда имали су 

продајну изложбу 

украса и производа 

здраве хране, а сва 

прикупљена средства 

дата су у хуманитарне 

сврхе)  

-Реализовани излети у 

Требиње и Темишвар 

Стручни актив 

страних језика 

 

Учитељи  

 

 

 

Синдикат  

Октобар 

2018. 

 

16. октобар 

(Дан здраве 

хране) 

Децембар 

 

Јун  

5. Функционисање 

унутрашње мреже за 

решавање проблема 

насиља 

-Израђена база 

случајева насиља, 

евидентирани облици 

насиља на другом и 

трећем нивоу  

-Реализација 

разноврсних 

превентивних 

активности (Дан 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Током 

школске 

године 

 

Од 

новембра  
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толеранције, 

истраживање о 

облицима и учесталости 

дискриминаторног 

понашања, 

презентовани резултати 

и акциони план на 

седници Наставничког 

већа и Тима за заштиту 

ученика) 

-Реализоване 

активности из програма 

Основи безбедности 

деце у првом разреду 

(Полиција у служби 

грађана, Превенција у 

заштити деце од 

трговине људима, 

Превенција и заштита 

деце од злоупотребе 

опојних дрога и 

алкохола, Заштита од 

пожара, Безбедно 

коришћење интернета и 

друштвених мрежа, 

Безбедност у 

саобраћају)  

Тим за заштиту 

ученика 

 

 

Предавачи из 

полицијске 

управе 

 

  

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

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, 

индивидуално - по 

Одељењске 

старешине 

Чланови 

Савета 

родитеља 

Наставници 

Координатори 

тимова 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 
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потреби) 

-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, позиви за 

доделе диплома 

ученицима) 

- 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 Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

 

1. Усклађивање 

планирања и 

програмирања у 

школи и ефикасно 

организовање рада 

школе 

-Тимови у 

непромењеном саставу 

радили током школске 

године (осим тимова за 

самовредновање) уз 

подстицање појединаца 

на ефикасније 

ангажовање у раду тима 

 

Директор 

Координатори 

тимова 

Септембар 

Током 

школске 

године 

2. Сарадња са 

локалном 

заједницом 

-Остварена сарадња са 

већином установа у 

граду, размењиване 

Директор 

Помоћник 

 

Током 

школске 
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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), 

Посете Културном 

центру (изложбе, 

позоришне представе, 

филмови) 

директора 

Психолог 

Педагог 

Наставници и 

учитељи 

године 

3. Промовисање 

резултата рада 

школе 

 

 

Значајне активности у 

школи,  најуспешнији 

ученици/такмичари и 

њихови наставници 

представљани на 

локалним медијима 

Директор          

Тим за 

промоцију рада 

школе и 

екстерни 

маркетинг 

Током 

школске 

године 

4. Планирање и 

реализација плана 

педагошко-

инструктивног 

увида директора 

-Посећен одређен број 

часова обавезне 

наставе, изборних 

предмета и осталих 

облика образовно-

васпитног рада 

Директор   

Педагог  

Психолог  

Током 

школске 

године 

                    Приоритет/област: РЕСУРСИ 

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

Реализовани задаци Реализоване 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. Обезбеђивање 

потребних људских 

ресурса 

-Запошљавано наставно 

особље са прописаним 

квалификацијама, осим 

наставнице ТИО у 

матичној школи, 

наставница математике 

у ИО Прилипац и ИО 

Директор   

Школски одбор 

Секретар 

Током првог 

полугодишта 
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Средња Добриња. 

2. Стручно усавршавање 

наставника 

-Приоритетна област: 

Праћење и вредновање 

образовних постигнућа, 

односно праћење и 

подстицање развоја 

деце, ученика и 

полазника (у току 

школске године није 

реализован ни један 

семинар у складу са 

приоритетном облашћу). 

-Израђен конкретан 

план угледних часова, 

али се од плана 

одступило јер је 

реализовано 7 угледних 

часова. 

-Самовредновање 

сопствене праксе 

коришћено као основа 

за унапређивање 

професионалног 

деловања  

-Потребно ажурирати 

базу стручног 

усавршавања  

Наставници 

 

Помоћник 

директора у 

сарадњи са 

наставницима 

Стручна већа и 

Тим за стручно 

усавршавање 

Директор   

Наставници 

 

Помоћници 

директора 

Септембар 

Током 

школске 

године 

 

 

Од 

Септембра 

2018. до 

марта 2019. 

године 

 

Током 

школске 

године 

3. Побољшање 

материјално-техничких 

услова 

-Школа претплаћена на 

стручне часописе 

Просветни преглед, 

Настава и васпитање                     

-Набављена наставна 

средства за 

редовну/изборну 

наставу/остале облике 

образовно-васпитног 

рада: 

-16 рачунара 

-4 лап топа 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Помоћник 

директора 

Током 

школске 

године 
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-9 шестоугаоних 

столова 

-30 столица 

-8 ормара са полицама 

-1 катеда за хемију 

-1 интерактивна табла 

-1 смарт LED LCD 

телевизор 

-1 глобус 

-комплет алата за 

наставу ТИО 

(шрафцигери, чекићи, 

клешта, турпије, 

лемилица,...)                                  

-наставна средства за 

физичко васпитање (2 

мреже за стони тенис, 2 

екета за стони тенис, 6 

лоптица за стони тенис, 

13 лопти за одбојку, 6 

лопти за кошарку, 7 

лопти за фудбал, 5 

лопти за рукомет)                       

-Две дворишне 

учионице за ТИО 

преуређене су за 

потребе наставе.                        

- Адаптирана учионица 

у дворишту планирана 

за ваннаставне 

активности и сарадњу 

са родититељима 

коришћена је за 

презентације и обуке. 

 

 

                    Извештај израдили чланови Стручног актива за школско развојно планирање: 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОСАО КОЈИ ОБАВЉА 
Срђан Милованчевић Наставник математике 

Драгица Штуловић Учитељ 

Бранко Костандиновић Наставник геогафије 

Раде Вучићевић Наставник енглеског језика 

Марина Зечевић Дефектолог-олиофрренолог, координатор  

 



4.1.6. Извештаји о раду школских тимова 

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

(координатор Војислав Раковић) 

 

У току школске године Тим је одржао 13 састанака.Чланови Тима процењивали су безбедносну 

ситуацију у школи, били носиоци превентивних активности и интервенисали, предлагали 

активности и мере када су облици насиља припадали другом и трећем нивоу.   

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање ученика 

и родитеља са 

програмом рада Тима 

и врстама и нивоима 

насиља 

Истицање плана рада 

Тима  и израда паноа са 

информацијама о 

облицима насиља и 

начинима реаговања 

Тим за заштиту 

ученика   

 

септембар 

Омогућавање 

доступности чланова 

Тима, улога и 

одговорности 

запослених у школи у 

циљу превенције и 

интервенције 

Истицање списка 

чланова Тима са контакт 

телефонима на огласној 

табли, сајту школе и у 

Информатору за 

родитеље, прецизирање 

улога и одговорности 

запослених у примени 

процедура  

Тим за заштиту, 

стручни 

сарадници 

 

септембар 

Анализа безбедности 

ученика у школи, 

предлог мера за 

унапређивање 

Процена и анализа са 

предлогом мера на нивоу 

одељења, разреда, ... 

Чланови Тима 

Одељењске 

старешине 

Ученички 

парламент 

Вршњачки тим 

Током школске 

године 

Прављење 

одељењских правила 

понашања 

Заједничко доношење 

правила понашања 

Ученици и 

одељењске 

старешине 

 

октобар 

Подстицање ученика 

за израду 

презентација, постера 

и зидних новина о 

насиљу и превенцији 

Укључивање ученика у 

превенцију и спречавање 

насиља кроз израду 

паноа, зидних новина, 

мини-презентација 

 

Сви чланови 

Тима 
током школске 

године 

Сарадња са 

члановима 

Вршњачког тима 

Едукација Тима за 

превенцију насиља и 

укључивање у пружање 

помоћи одељењским 

колективима  

 

Стручни 

сарадници 

 

од октобра 
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Кутија поверења 

 

Пружање могућности за 

анонимно пријављивање 

насиних ситуација,  

предлагање мера и 

интервенција последњег 

петка у месецу 

 

Координатор 

Тима,стручни 

сарадници 

 

током школске 

године 

Обележавање Дана 

толеранције 

Анкетирање ученика, 

уређивање паноа   

Вршњачки тим, 

Тим за заштиту 

новембар 

Разматрање 

насилних ситуација у 

VI-4, VII-1/ VII-3, VI-1, 

VI-3, II-1, VII-3 /VII-4 

Анализа насилних 

ситуација другог и трећег 

нивоа, утврђивање 

чињеница, доношење 

закључака и предлога 

мера 

Чланови Тима током школске 

године 

Пружање подршке 

ученицима који трпе 

дискриминацију, 

насиље, 

злостављање и 

занемаривање 

Интервенисање у циљу 

заустављања, примена 

мера на смањивању 

ризика од понављања , 

ублажавање последица 

Чланови тима, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници,стру

чни сарадници 

током школске 

године 

Разматрање дела 

записника о 

ванредном 

инспекцијском 

надзору 

Дискусија о 

резултатима 

истраживања о 

облицима и 

учесталости 

дискриминаторног 

понашања у школи 

 

Упознавање са 

записником, 

предложеним мерама, 

реализованим 

активностима 

Презентовање резултата 

и активности акционог 

плана 

Стручни 

сарадници 

април 

Сарадња са 

представницима 

Школске управе, 

Полицијске управе, 

Центра за социјални 

рад, Домом здравља 

Размена информација, 

дописи, извештаји, 

састанци 

Директор, 

чланови Тима, 

стручни 

сарадници 

током године 

Вредновање, 

извештавање, 

Информисање директора 

и стручних органа о 

Координатор на крају првог и 

другог 
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вођење 

документације  

учесталости инцидентних 

ситуација, 

заступљености облика и 

нивоа насиља, броја 

ученика у појачаном 

васпитном раду, 

предузетим 

активностима 

Израда извештаја 

Ажурирање базе 

насилних ситуација 2. и 

3. нивоа 

Тима  

Стручни 

сарадници 

полугодишта, 

током школске 

године 

 

4.1.6.2. Тимови за самовредновање 

Тим за самовредновање области квалитета ЕТОС (координатор Војислав Раковић) 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

     

ВРЕМЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

НОСИОЦИ 

ПРАЋЕЊА 

Организован курс страних 
језика за запослене 

Стручно веће 
наставника 
страних језика 

Током 
школске 
године 

Увид у 
документацију, 
посете часовима  

Директор, 
помоћници, 
стручни 
сарадници 

Организовани различити 
облици рекреације за 

запослене 

Наставници 
физичког 
васпитања 

Током 
школске 
године 

Увид у 
документацију, 
посете 
активностима 

Директор, 
помоћници, 
стручни 
сарадници 

Организована дружења 
запослених у школи Стручна већа 

Током 
школске 
године 

Фотографије, 
видео материјал 

Директор, 
помоћници, 
председници 
стручних већа 

Организовани семинари на 
тему комуникацијске вештине Управа школе 

Током 
школске 
године 

Увид у извештај о 
стручном 
усавршавању  

Директор, 
помоћници, 
стручни 
сарадници 
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 Тим за самовредновање области квалитета НАСТАВА И УЧЕЊЕ (координатор Мирјана 

Попадић) 

Током школске 2018/2019.године Тим за самовредновање пратио је реализацију следећег 

акционог плана области квалитета Настава и учење: 

 АКТИВНОСТ  

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

        

ВРЕМЕ 

 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

НОСИОЦИ 

ПРАЋЕЊА 

Учити ученике да 

постављају циљеве у учењу 

(израдом плана учења, 

усмеравањем активности 

ученика у смислу поступности 

у решавању 

проблема/задатка...) 

 

Наставници 

  

Стручни 

сарадници 

 

Током 

школске 

године 

                 

При посетама 

часовима, при 

саветодавним 

разговорима, 

израђени планови 

учења  

   

Директор, 

помоћници, стручни 

сарадници 

Прилагођавати 

захтеве могућностима 

ученика (припремом 

диференцираних задатака, 

задатака на три нивоа, 

мерама индивидуализације...) 

 

Наставници 

 

Током 

школске 

године 

                  

При посетама 

часовима, увид у 

припреме 

наставника, 

радове ученика 

    

Директор, 

помоћници, стручни 

сарадници 

Усмеравати 

интеракцију међу ученицима у 

функцији учења (коришћењем 

разноврсних облика рада, 

разменом наученог, 

дискусијом...) 

 

Наставници 

 

Током 

школске 

године 

         

При посетама 

часовима, увид у 

припреме за час 

(праћењем 

активности 

размене међу 

групама, у пару)  

    

Директор, 

помоћници, стручни 

сарадници 

Оцењивати у 

потпуности у складу са 

Правилником о 

оцењивању/давати потпуну 

повратну информацију 

ученицима о њиховом раду 

 

Наставници 

 

Током 

школске 

године 

         

При посетама 

часовима, увид у 

педагошку 

документацију о 

праћењу 

напредовања 

ученика  

    

Директор, 

помоћници, стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

Учити ученике како 

да процењују свој напредак 

(дефинисањем критеријума 

успешности) 

 

Наставници 

  

Стручни 

 

Током 

школске 

године 

         

При посетама 

часовима, увид у 

скале праћења 

напредовања 

   

Директор, 

помоћници, стручни 

сарадници 
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сарадници 

Омогућити 

ученицима да помоћу 

различитих техника 

евалуације процене час 

 

Наставници 

  

Ученици 

 

Током 

школске 

године 

         

При посетама 

часовима (увид у 

процену часа од 

стране ученика) 

    

Директор, 

помоћници, стручни 

сарадници 

 

Акциони план презентован је прошле школске године на седници Наставничког већа у априлу 

(22.4.2018), а извештај о праћењу истог ове школске године на седници Наставничког већа 19. 

4. 2019. 

Праћењем реализације акционог плана области квалитета Настава и учења при посетама и 

анализама часова, увидом у документацију, анкетирањем наставника и ученика (проценом 

индикатора у оквиру стандарда) утврђено је следеће: 

1. Стручни сарадници су на часовима одељењског старешине одржаним у петом разреду, као и 

при индивидуалним саветодавним разговорима упутили ученике на значај и начин планирања 

учења и технике учења, постављање циљева учења (израда плана, редослед учења наставних 

предмета, постављање циљева учења у оквиру наставног предмета-шта је неопходно 

савладати итд.). На посећеним часовима наставници су постављањем питања Шта треба прво 

урадити, прочитати, на шта треба обратити пажњу, које садржаје научити ...упућивали ученике 

на одређене кораке у учењу (средње оцене према мишљењу наставника 3,66 и ученика 3,44) 

2. Наставници прилагођавају захтеве предзнањима и могућностима ученика, омогућавају 

ученицима да решавају, вежбају задатке на три нивоа, за одређене ученике смањује се број 

задатака за вежбање, прилагођава тип задатака...Дефектолог кроз индивидуалну наставу 

помаже у учењу ученицима којима се прилагођавају захтеви, примењују мере 

индивидуализације. Потребно је и даље процењивати потребу за пружањем додатне подршке 

ученицима. (средње оцене према мишљењу наставника 3,54 и ученика 3,04) 

3. При посећеним часовима заступљена је у већој мери комуникација на релацији наставник-

ученик, а на појединим и на релацији ученик-ученик ( у зависности од избора облика рада- 

групни облик рада, рад у пару, а и елемената активне наставе). Нпр.при групном облику рада 

наставници подстичу ученике да када једна група извештава о раду, остали ученици прате 

излагање и постављају питања, допуне одговоре, коментаришу. При раду у пару, ученицима је 

омогућено да решавају задатке, као и да међусобно процењују решења задатака и бодују их. 

Наставници углавном користе питања или коментаре ученика, позивају ученике на допуну 

одговора и тако усмеравају интеракцију међу ученицима у циљу учења. Потребно је и даље 

подстицати вршњачко учење (средње оцене према мишљењу наставника 3,6 и ученика 3,53) 

4. Радови, задаци ученика се оцењују/бодују, прате их одређена упутства за даљи рад. 

Наставници дају повратне информације ученицима, али је потребно да оне буду конкретније 

како би ученицима било јасније у смислу шта је добро научено, у чему најчешће греше, шта је 

још потребно научити.... наставници на одређен начин упућују ученике како да утврде напредак 

у учењу, читању, рачуну... (средње оцене према мишљењу наставници-3,84, ученици-3,41). 
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6. На појединим часовима, а посебно угледним (час ликовне културе у другом разреду, 

математике у четвртом, географије и историје у шестом разреду) наставници омогућавају 

ученицима да процене час, активности (користећи одређене технике евалуације). 

Тим за самовредновање области квалитета РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА (координатор Марија Стојиљковић) 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 Име и презиме Посао који обавља 

1.  Марија Стојиљковић Наставник француског језика 

2.  Наташа Пешић Наставник разредне наставе 

3.  Мирјана Јовановић Наставник разредне наставе 

4.  Данијела Перишић Наставник математике 

5.  Милован Мићовић Наставник физичког васпитања 

6.  Марија Радибратовић Наставник разредне наставе 

Име, презиме и функција координатора тима за самовредновање: 

Марија Стојиљковић Наставник француског језика 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ ИЗ ПРИРУЧНИКА 

АНАЛИЗИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Правилници, записници, извештаји, … 

Чек листа (списак школске 

документације) 

АНКЕТИРАЊЕ Упитници за наставнике, помоћне и 

административне раднике и чланове 

Школског одбора 

ИНТЕРВЈУ Разговор са директором, члановима 

управе школе 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

Учесници обухваћени  50 наставника из матичне школе и издвојених 
одељења 
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истраживањем 

 чланови Школског одбора 

 помоћни и административни радници 

 директор школе 

 радници управе школе 

Временски период у коме 

је рађено самовредновање 
септембар 2018 - април 2019. 

Фазе самовредновања 

 септембар– избор области и тима на седници 
Наставничког већа 

 новембар – упознавање са документацијом, 
подела задужења, припрема упитника 

 децембар– анкетирање наставника, чланова 
школског одбора, административних и 
помоћних радника 

 јануар - обрада, анализа резултата 

 фебруар– интервјуи 

 март – израда извештаја  

 април – израда акционог плана 

 април– презентација извештаја о 
самовредновању и акционог плана на седници 
Наставнчког већа 

 

Стандарди у области односе се на: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА  И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА 

- Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе (4 показатеља) 
- У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада (4 

показатеља) 
- Лидерско деловање директора омогућава развој школе (3 показатеља) 
- Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе (4 показатеља) 
- Материјално-технички ресурси користе се функционално 

(3 показатеља) 

   -    Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух (3 показатеља) 

 

АНАЛИЗА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА 

СТАНДАРД ПОКАЗАТЕЉ ОСТВАРЕНОСТ 

6.1. Руковођење 

директора је у 

функцији 

унапређивања 

рада школе 

6.1.1. Постоји јасна организациона 

структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима 

одговорности. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 2,96)  

6.1.2. Директор прати делотворност показатељ реализован 
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рада стручних тимова и доприноси 

квалитету 

њиховог рада. 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,17) 

6.1.3. Директор обезбеђује услове 

да запослени, ученички парламент и 

савет родитеља 

активно учествују у доношењу 

одлука у циљу унапређења рада 

школе. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 2,90) 

6.1.4. Директор користи различите 

механизме за мотивисање 

запослених. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 2,77) 

6.2 У школи 

функционише 

систем за 

праћење и 

вредновање 

квалитета рада 

6.2.1. Директор редовно остварује 

инструктивни увид и надзор у 

образовно-васпитни 

рад. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 2,83) 

6.2.2. Стручни сарадници и 

наставници у звању прате и 

вреднују образовно-васпитни рад 

и предлажу мере за побољшање 

квалитета рада. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,19) 

6.2.3. Директор ствара услове за 

континуирано праћење и 

вредновање дигиталне 

зрелости школе. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 2,90) 

6.2.4. Директор предузима мере за 

унапређење образовно-васпитног 

рада на основу 

резултата праћења и вредновања. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 2,94) 

6.3. Лидерско 

деловање 

директора 

омогућава развој 

школе 

6.3.1. Директор својом посвећеношћу 

послу и понашањем даје пример 

другима. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 2,77) 

6.3.2. Директор показује отвореност 

за промене и подстиче иновације. 
показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 
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анкети 2,94) 

 6.3.3. Директор промовише 

вредности учења и развија школу 

као заједницу 

целоживотног учења. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 2,85) 

6.4. Људски 

ресурси су у 

функцији 

квалитета рада 

школе 

6.4.1. Директор подстиче 

професионални развој запослених и 

обезбеђује услове за 

његово остваривање у складу са 

могућностима школе. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,00) 

6.4.2. Запослени на основу 

резултата спољашњег вредновања 

и самовредновања 

планирају и унапређују 

професионално деловање. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,06) 

6.4.3. Наставници, наставници са 

звањем и стручне службе сарадњом 

унутар школе и 

умрежавањем између школа 

вреднују и унапређују наставу и 

учење. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,08) 

6.4.4. Запослени примењују 

новостечена знања из области у 

којима су се усавршавали. 

 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,21) 

6.5. Материјално-

технички ресурси 

користе се 

функционално 

 

 

 

6.5.1. . Директор обезбеђује 

оптимално коришћење материјално-

техничких ресурса. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,11) 

6.5.2. Наставници континуирано 

користе наставна средства у циљу 

побољшања 

квалитета наставе. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,23) 

6.5.3. Материјално-технички 

ресурси ван школе (културне и 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 
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6.6. Школа 

подржава 

иницијативу и 

развија 

предузетнички 

дух. 

научне институције, 

историјски локалитети, научне 

институције, привредне и друге 

организације и сл.) користе се у 

функцији наставе и учења. 

анкети 3,02) 

6.6.1. У школи се подржава 

реализација пројеката којима се 

развијају опште и 

међупредметне компетенције. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,02) 

 

 

 

 

 

 

6.6.2. Школа кроз школске пројекте 

развија предузимљивост, 

оријентацију ка 

предузетништву и предузетничке 

компетенције ученика и наставника 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 2,92) 

 

 

 

 

 

6.6.3. Школа укључује ученике и 

родитеље у конкретне активности у 

кључним областима 

квалитета. 

показатељ реализован 

(доказ: просечна оцена у 

анкети 3,00) 

 

Јаке стране школе које је 

идентификовао процес 

самовредновања 

(критеријум:  

оцена ≥ 3,5) 

 организација несметаног одвијања процеса 
рада 

 уважавање предлога родитеља 

 подстицање развоја школе 

 подстицање целоживотног учења запослених 

 систематско праћење и анализирање успеха и 
владања 

 учествовање директора у раду стручних тимова 

 остваривање инструктивног увида и надзора у 
образовно-васпитни рад 

 систем информисања о свим важним питањима 
из живота и рада школе 
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  поверење у запослене 

Области које треба 

побољшати 

(критеријум:  

оцена ≤ 3,1) 

 укључивање запослених у процес доношења 
одлука 

 формирање стручних тела и тимова у складу са 
компетенцијама запослених 

 развој механизама за мотивисање запослених  
 

 

Тим за самовредновање области квалитета ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 Име и презиме Посао који обавља 

1.  АЛЕКСАНДАР  ВЕСОВИЋ Наставник хемије 

2.  МАРИЈАНА  ГОРДИЋ Учитељица 

3.  СВЕТЛАНА ПОЛИЋ Наставница историје 

4.  ИВАНА  НЕШОВИЋ  Наставница енглеског  језика 

5.  ДАНКА  БОЈИЋ Наставница  биологије 

6.  ЖЕЉКА РИСТОВИЋ Наставница  српског  језика 

 

ОКВИР ВРЕДНОВАЊА 

КЉУЧНА ОБЛАСТ СТАНДАРДИ ПОКАЗАТЕЉИ 
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3.1. Резултати  ученика  
на  завршном испиту  
показујуоствареност  
стандарда постигнућа  
наставних  предмета, 
односно оствареност 
постављеност 

3.1.1. Резултати ученика  на 
завршном испиту из  српског/ 
матерњег  језика и  математике  
су  на  нивоу или  изнад  нивоа  
републичког  просека 

3.1.2. Најмање 80%ученика  
остварује основни  ниво  
стандарда  постигнућа  на  
тестовима  из  српског/ матерњег 
језика  и  математике 
 

3.1.3. Најмање 50%ученика  
остварује средњи  ниво  
стандарда  постигнућа  на  
тестовима  из  српског/ матерњег 
језика  и  математике 
 

3.1.4. Најмање 20 %ученика  
остварује напредни ниво  
стандарда  постигнућа  на  
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индивидуалних  
циљева  учења 

тестовима  из  српског/ матерњег 
језика  и  математике 
 

3.1.5.Резултати  ученика  на  
комбинованом  тесту  су  на  
нивоу  или  изнад нивоа  
републичког  просека  

3.1.6. Ученици  који  добијају 
додатну  образовну  подршку 
постижу  очекиване  резултате  
на  завршном  испиту у  односу  
на  индивидуалне  циљеве/ 
исходе  учења 

3.1.7. Просечна  постигнућа  
одељења  на  тестовима  из  
српског / матерњег језика  и  
математике  су  уједначена 

 
 
 

 
3.2.Школа 

континуирано 
доприноси бољим  

образовним  
постигнућима  ученика 

3.2.1. Резултати  праћења  
образовних  постигнућа    користе  
се  за  даљи  развој  ученика 

3.2.2. Ученици  којима  је  
потребна  додатна  образовна 
подршка остварују  постигнућа у  
складу  са индивидуалним 
циљевима  учења/ прилагођеним 
образовним  стандардима 

3.2.3. Ученици  су  укључени  у  
допунску  наставу  у  складу  са  
својим  потребама 

3.2.4.Ученици који похађају  
допунску  наставу  показују  
напредак  у  учењу 

3.2.5.Ученици који  похађају 
часове додатног  рада  остварују 
напредак у складу са  
програмским  циљевима  и  
индивидуалним  потребама 

3.2.6.Школа  реализује 
квалитетан  програм припреме  
ученика  за  завршни  испит 

 

3.2.7. Резултати  иницијалних  и  
годишњих  тестова  и  провера  
знања  користе  се  у 
индивидуализацији  подршке  
учењу 
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                              МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ ИЗ ПРИРУЧНИКА 

АНАЛИЗИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Педагошка  документација  о праћењу  и  

напредовању  ученика,  Дневник осталих 

облика образовно-васпитног рада у 

основној школи, Дневник рада и Извештај 

о вредновању ИОП-а, Записници са 

седница Одељењских већа, Наставничког 

већа стручних већа, колегијума. 

 

 

ИНТЕРВЈУИСАЊЕ Индивидуални и групни разговори са 

предметним наставницима који 

одржавају часове додатне и допунске 

наставе као и са педагошко – 

психолошком службом школе 

    

 

АНАЛИЗА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ ПОЈЕДИНИХ СТАНДАРДА 

 

СТАНДАРД ПОКАЗАТЕЉ ОСТВАРЕНОСТ 

 
 
 
 
 

 3.1. Резултати  
ученика  на  
завршном испиту  
показују 
оствареност  
стандарда 
постигнућа  
наставних  

3.1.1. Резултати ученика  на 
завршном испиту из  српског/ 
матерњег  језика и  математике  
су  на  нивоу или  изнад  нивоа  
републичког  просека 
 
 

  
Извештај о резултатима 
завршног испита на крају 
основног образовања и 
васпитања у школској 
2018/2019. години који 
ради Завод за 
вредновање квалитета 
образовања и васпитања  
до  тренутка  писања  
овог  извештаја  није  био 
реализован  , тако  да  
оствареност првих   пет 
показатеља  овог  

3.1.2. Најмање 80%ученика  
остварује основни  ниво  
стандарда  постигнућа  на  
тестовима  из  српског/ матерњег 
језика  и  математике 
 
 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

111 
 

предмета, односно 
оствареност 
постављеност 
индивидуалних  
циљева  учења 

3.1.3. Најмање 50%ученика  
остварује средњи  ниво  
стандарда  постигнућа  на  
тестовима  из  српског/ матерњег 
језика  и  математике 
 

стандарда није 
процењена. 
 

3.1.4. Најмање 20 %ученика  
остварује напредни ниво  
стандарда  постигнућа  на  
тестовима  из  српског/ матерњег 
језика  и  математике 
 
 

3.1.5.Резултати  ученика  на  
комбинованом  тесту  су  на  
нивоу  или  изнад нивоа  
републичког  просека  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.6. Ученици  који  добијају 
додатну  образовну  подршку 
постижу  очекиване  резултате  
на  завршном  испиту у  односу  
на  индивидуалне  циљеве/ 
исходе  учења 

Показатељ у  потпуности  

остварен 

Ове  школске  године  

два  ученика  су  

полагала  завршни  испит 

по ИОП-у и оба  су  

постигла  очекиване  

резултате у  складу  са 

индивидуалним  

циљевима учења 

3.1.7. Просечна  постигнућа  
одељења  на  тестовима  из  
српског / матерњег језика  и  
математике  су  уједначена 

Просечна  постигнућа  
одељења  из српског  
језика  и математике  су  
делимично  уједначена. 
Ученици  одељења  из  
матичне  школе  
послигли  су  нешто  
бољи  резултат  у  односу  
на  ученике  из  
подручних одељења, 
посебно из  математике 
 

3.2.1. Резултати  праћења  
образовних  постигнућа    
користе  се  за  даљи  развој  
ученика 

Показатељ у потпуности  
остварен  
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3.2.Школа 

континуирано 
доприноси бољим  

образовним  
постигнућима  

ученика 

3.2.2. Ученици  којима  је  
потребна  додатна  образовна 
подршка остварују  постигнућа у  
складу  са индивидуалним 
циљевима  учења/ прилагођеним 
образовним  стандардима 
 

Показатељ у потпуности  
остварен . 
 

3.2.3. Ученици  су  укључени  у  
допунску  наставу  у  складу  са  
својим  потребама 

Ученици који похађају 
допунску наставу у  
потпуности или 
делимично показују 
напредак у учењу . Уочен 
је и број ученика који не 
похађају допунску 
наставу или је нередовно 
похађају.  
 
 

3.2.4.Ученици који похађају  
допунску  наставу  показују  
напредак  у  учењу 

Ученици који су укључени 
у допунску  наставу  у 
већој  мери  показују  
напредак  у  учењу 
 
 

3.2.5.Ученици који  похађају 
часове додатног  рада  остварују 
напредак у складу са  
програмским  циљевима  и  
индивидуалним  потребама 

Ученици  који су 
укључени у додатни рад 
у великој мери остварују 
напредак у вези са 
постављеним циљевима. 
 

3.2.6.Школа  реализује 
квалитетан  програм припреме  
ученика  за  завршни  испит 

Показатељ у потпуности  
остварен . 
Припремна  настава  је  
благовремено  
реализована . Посебна  
пажња  је  посвећена  
савладавању  области  
из  којих  су  ученици  на  
пробном  тестирању  
постигли  слабије 
резултате.  
 

3.2.7. Резултати  иницијалних  и  
годишњих  тестова  и  провера  
знања  користе  се  у 
индивидуализацији  подршке  
учењу 

Показатељ у већој мери 
остварен . 
И поред  ове  праксе, 
поједини  ученици  
заврше  разред  са  
једном  или  више  
недовољних оцена. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Учесници обухваћени истраживањем - 

прецизни подаци,тј.тачан број и 

критеријум при избору (ученици, 

наставници, стручни сарадници, 

родитељи, шира локална заједница) 

 

С обзиром да је ова кључна област 

углавном подразумевала увид и 

анализу постојеће школске 

документације током процеса 

самовредновања реализовани су 

разговори са предметним 

наставницима који одржавају часове 

додатне и допунске наставе као и са 

педагошко – психолошком службом 

школе 

 

У ком временском периоду је рађено 

самовредновање 

 

 

Октобар –јун 2018/2019.године 

Опишите фазе самовредновања 

 

 

Септембар 2018. – избор области и Тима 

на седници Наставничког већа 

Новембар 2018. – планирање 

самовредновања,  подела задужења и 

утврђивање динамике 

Децембар 2018. – март 2019. -

прикупљање података, увид у 

документацију, реализација разговора, 

обрада и анализа добијених података, 

размена,  

Мај  2019.-  јун 2019.-писање извештаја и 

израда акционог плана 

Да ли су чланови тима користили 

искуства из ранијих едукативних 

семинара и пројеката; ако јесу 

наведите имена тих семинара и 

пројеката!? 

 

Не 

  

  Ученици којима је потребна 
додатна подршка у образовању 
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Које је јаке стране школе 

идентификовао 

процес самовредновања?  

 

 

 

остварују постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима 
учења/прилагођеним образовним 
стандардима 
 

 Школске оцене су у складу са 
резултатима на завршном 
/матурском /националном испиту 

 

 Школа примењује поступке којима 
прати успешност ученика 

 

 Ученици који похађају допунску 
наставу показују напредак у учењу 

 

 Ученици који су укључени у 
додатни рад остварују напредак у 
складу са постављеним циљевима 

 

 

Ваш акциони план за побољшање 

уочених слабости и време реализације 

(максимално – једна, текућа школска 

година) 

 

 

 

 

 Праћење  постигнућа  ученика на  

пробном  и  завршном  испиту,  

анализа  резултата и  

осмишљавање  мера  за  

побољшање  резултата 

 Увежбавање  области  и  садржаја  

у  којима  су  ученици  постигли  

слабије  резултате (током  школске  

године) 

 Појачати квалитет и квантитет 
припремне наставе за полагање 
завршног испита (друго  
полугодиште) 
 

 Проверавање  остварености  
стандарда  по  угледу  на  завршни  
тест бар  два  пута  годишње (током  
школске  године) 
 

 Наставити  пружање  додатне  
подршке  ученицима   израдом  
планова  индивидуализације (током  
школске  године) 
 

Да ли су резултати самовредновања 

коришћени при изради годишњег плана 

и обухваћени њиме? 

С обзиром да је ова област вреднована 

након доношења Годишњег плана рада 

школе резултати нису коришћени за ову 

школску годину али ће бити за наредну 
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школску 2019/2020. што се види и из 

акционог плана 

Која је следећа кључна област коју 

планирате за школску годину? 

 

 

Ко је задужен за праћење и 

самовредноване области и 

реализацију акционог плана? 

 

 

 

4.1.6.3. Стручни тим за инклузивно образовање  

(координатори Милица Тошић Рудић и Мирјана Попадић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

Избор координатора и 

усвајање плана рада 

Стручног тима за ИО 

Анализа стања и 

процена потреба 

израде ИОП а (ИОП-1, 

ИОП-2 и ИОП-а 3 ) 

Именовање 

координатора, договор о 

усвајању плана рада 

 

Размена мишљења са 

координаторима тимова 

за пружање додатне 

подршке 

 

Чланови Стручног 

тима/координатори 

Тима-дефектолог и 

координатори 

тимова за пружање 

додатне подршке 

СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 

Увид у израђене ИОП-е 

Достављање ИОП-а 

Педагошком колегијуму 

на усвајање 

Координирање радом 

Тимова за пружањем 

додатне подршке /ИОП-

тимови 

Захтеви ИРКЈ-ји 

Упознавање са 

садржајима израђених 

ИОП-а 

Подсећање одељењских 

старешина/координатора 

ИОП-тимова на њихову 

улогу и активности рада 

тимова 

Израда захтева 

Чланови Стручног 

тима 

и координатори 

тимова за пружање 

додатне подршке 

 

Дефектолог, 

психолог и педагог 

 

 

ФЕБРУАР 

Вредновање ИОП-а 

 

Евалуација рада 

Процена остварености 

циљева и исхода у ИОП-

1 ,2 и 3 

Увид у реализоване 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање и ИОП 

тимови 
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Стручног тима 

Израда извештаја о 

раду 

активности, анализа 

МАРТ 

Додатна подршка 

ученику М.К.  

Превентивне 

мере/активности 

Израда плана подршке 

ученику М.К.VI3 (модел 

рада са учеником, мере 

индивидуализације) 

Дефинисање мера које 

би допринеле 

смиривању ситуације у 

циљу додатне подршке 

ученику и безбедносне 

ситуације у школи 

Договор о поновном 

слању захтеву ИРК-ји 

 

 

 

Дефектолог 

Психолог 

Педагог и чланови 

Тима 

МАРТ/МАЈ/ЈУН 

Утврђивање подршке 

ученицама VIII1 и 3 за 

полагање завршног 

испита 

Припрема акционог 

плана за планирање, 

органиизовање и 

спровођење завршног 

испита 

Професионална 

оријентација ученика 

VIII1 и 3 

 

 

Сарадња са 

Интерресорном 

комисијом 

Прецизирање начина 

подршке при 

реализацији пробног 

испита, изради и 

бодовању тестова 

Давање мишљења 

Стручног тима о избору 

три образовна профила 

при упису у средње 

школу 

Израда акционог плана              

Размена информација о 

даљем школовању 

ученика који су 

завршили VIII разред по 

ИОП-у 1 и 2; упућивање 

захтева школе, 

мишљења дефектолога 

и Стручног тима за 

инклузивно образовање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефектолог, 

психолог и педагог 

Чланови Стручног 

тима за инклузивно 

образовање 
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 ИРК-ји  

ЈУН/АВГУСТ 

Припремање тестова за 

завршни испит 

 

 

 

 

 

Вредновање ИОП-а 

 

 

 

 

 

 

 

Израда плана 

транзиције  

 

 

 

 

Евалуација рада  

Стручног тима за 

инклузивно образовање 

Израда тестова за 

завршни испит за 

ученике које су 

завршили VIII разред по 

ИОП-у 1 и 2  

 

 

Извештавање тимова за 

пружањем додатне 

подршке ученицима-

процена остварености 

циљева, исхода за све 

врсте ИОП-а, 8 ИОП-а 1, 

7 ИОП-а 2, 2 ИОП-а 3  )  

 

Дефинисање 

активности, исхода  и 

динамике у плану за 

ученике Н.Д. VIII1   и И.К. 

VIII3  који уписују средње 

стручне школе 

 

Израда извештаја о раду 

Стручног тима 

Дефектолог и 

чланови тимова за 

пружањем додатне 

подршке ученику 

 

 

 

 

Тимови за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

 

 

 

 

 

Дефектолог, 

психолог и педагог 
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4.1.6.4. Тим за психолошке кризне интервенције (координатор Младенко Анђелић) 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 
Формирање Тима и 
избор координатора 
Планирање рада 

Договор, именовање 
координатора 
Израда плана рада  

Директор, чланови 
Тима 
Чланови Тима 

СЕПТЕМБАР 

Упознавање 
Наставничког већа са 
члановима Тима, 
задацима и 
активностима  

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

 
 
Директор 

ТОКОМ ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

Психолошко-педагошка 
подршка ученицима 
 
Сарадња са 
родитељима и 
наставницима 

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

Психолог и педагог 
 
 
 
Психолог и педагог 

 

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

Млађи разреди 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 2018. -Доношење плана 
рада, подела 
задужења 
- Свечани пријем 
првака 
 

-Договор, размена 
планирање 
- Организован 
пригодан културно-
забавни садржај за 
прваке и њихове 
родитеље 

Одељењско веће првог 

разреда, руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног већа, 

ППС 

Октобар 2018. - Обележавање Дана 
здраве хране  
-  Обележавање Дечје 
недеље 
 

- 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  
 

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



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

119 
 

Новембар, децембар 

2018. 

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

- Новогодишњи вашар 

је био продајног 

карактера на 

добровољно-

симболичној бази. 

Сав приход је 

усмерен у 

хуманитарне сврхе 

 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног већа, 

учитељи I, II,III и IV 

разреда 

Јануар 2019. - Обележавање 

Савиндана 

(постављање 

изложбе ученичких 

радова)                    

- 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, задужени 

учитељи, ППС   

 

Март 2019. - 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 2019. -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” 

-Најуспешнији су 

награђени 

пригодним 

наградама као и 

једнодневним 

излетом у Врњачку 

Бању 

Руководиоци 

одељењских већа и 

чланови стручног већа, 

учитељи I, II,III и IV 

разреда, задужени 

учитељи, ППС 

 

 

 

 

Јун 2019. Разматрање 

извештаја о раду 

Тима 

Анализа рада Тима Чланови стручног већа, 

изабрани задужени 

наставници,  ППС 
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Током године - Организовање 

посета позоришним 

представама, 

пројекцијама 

филмова, изложбама, 

спортским 

дешавањима 

-Организовано 

вођење ученика 

-Припрема, 

организовање, 

реализација 

Чланови стручног већа, 

изабрани задужени 

наставници,  ППС 

 

Старији разреди 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦЈЕ 

Септембар 2018. 

 

 

Упознавање са 

Планом рада  

 

Договор, подела 

задужења 

Стручо веће за српски 

језик и СВ за стране 

језике, СВ за ликовну 

и музичку културу, 

чланови стручних 

већа, директор школе, 

чланови стручних 

већа наставника 

разредне наставе 

Октобар 2018. Обележавање Дана 

Михаила Пупина 

Припремање 

културних садржаја 

Гледање представе  

„Сврати, рече 

човек“ у Народном 

позоришту у Ужицу 

Излет у Вишеград и 

Андрићград 

Планирање, 

припремање, 

реализација 

Организовано вођење 

ученика и гледање 

позоришног дела 

Организовано вођење 

ученика и упознавање 

са животом и радом 

Ива Андрића 

Стручна већа 

 

Драмска секција, 

рецитаторска 

секција, литерарна 

секција, новинарска 

секција, 

фотографска 

секција, ликовна 

секција 

Новембар 2018. 

 

 

 

Припрема за 

обележавање 

Савиндана - дана 

школе  

 

Планирање, подела 

задужења, 

организовање, 

припремање 

Драмска секција, 

рецитаторска 

секција, хорска 

секција, литерарна 

секција, новинарска 

секција, 

фотографска 

секција, ликовна 

секција 
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Децембар 2018. Припрема за 

обележавање 

Савиндана  - дана 

школе                    

Припрема  

културних садржаја 

у оквиру 

обележавања 

Савиндана  - дана 

школе (Сусрет са 

Андрићем, поетски 

приказ лика Светог 

Саве) 

Планирање, припремање Драмска секција, 

рецитаторска 

секција, ликовна 

секција, литерарна 

секција, хорска 

секција, новинарска 

секција, 

фотографска 

секција 

 

 

Јануар 2019. 

 

Прослава Дана школе 

– Савиндана 

Реализација 

културних активности 

Сусрет са Андрићем, 

изложба ученичких 

радова, усмено 

презентовање 

ученичких литерарних 

радова, поетски 

приказ лика Светог 

Саве 

Планирање, 

припремање, 

реализација 

Стручни актив за 

српски језик и 

драмска и 

рецитаторска секција, 

Ђачки хор, ликовна 

секција, литерарна 

секција, хорска 

секција, новинарска 

секција, 

фотографска 

секција  

Јануар 2019. Припрема и издавање 

школског листа 

„Сничак” 

Израда bookmarker-а  

на којима су 

штампани ученички 

радови 

Планирање, 

припремање, издавање 

Стручни актив за 

српски језик, 

новинарска и 

литерарна секција, СВ 

за уметност 

Март 2019. Школска смотра 

рецитатора; учешће 

на Општинској смотри 

Организовано вођење 

ученика 

 

Планирање, припремање 

организовање 

Стручни актив за 

српски језик, драмска 

и рецитаторска 

секција; учитељи 

млађих разреда 
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Април 2019. - Припрема за 

Окружну смотру 

рецитатора 

- Учешће на 

Окружној смотри 

рецитатора 

Песниче народа  

мог у Косјерићу              

-Обележавање Дана 

уметности                

 

- Учешће на Окружној 

смотри 

- Организовано 

вођење ученика  

-Планирање, 

припремање, 

реализација 

Драмска и 

рецитаторска секција 

 

СВ за област 

предмета ликовна и 

музичка култура 

 

Током године Читалачки маратон 
 

Планирање, реализација Литерарна секција, 

наставник Љиљана 

Јовановић 

Током године Учешће на 

литерарним, 

ликовним и фото- 

конкурсима 

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 
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Тим за међупредметне компетенције и предузетништво 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

Октобар 2018. 
године  

Предлози за израду  
плана рада Тима 
 

Дат предлог за план 
рада Тима 

Сви чланови тима 
 

Октобар 2018. 
године  

израда плана 

-анализа и 

ревидирање плана 

- израда 
презентације за НВ   

Ирађен план рада 
Тима; направљена 
презентација;   

Координатори тима 
Сви чланови тима 
Марјана Марић 

Новембар 2018. 
године 

-Упознавање 

Наставничког већа 

са планом, 

програмом  и улогом 

Тима 

Презентован план 
Тима на седници НВ 

Координатор  тима 

Децембар 2018. год. 
 

Подршка члановима 
колектива у случају 
потребе око 
упознавања са  11 
међупредметних 
компетенција, 
њиховим значајем и 
начинима како се 
могу развијати код 
ученика 
 

-Послат мејл свим 
наставницима са 
детаљним описом  11 
међупредметних 
компетенција 
- Оджано  предавање 
о међупредметним 
компетенцијама 
 
-Учитељима првог 
разреда дат помоћи 
око планирања 
пројектне наставе 
 

Марјана 
Марић 
Александра 
Весовић 
Данијела 
Мићовић 
Мирјана 
Попадић 
Милица 
Тошић- Рудић 

Децембар 2018. год. 

Организовање 

продајне  изложбе 

ученичких радова 

Актив разредне 

наставе организовао 

продајну изложбу 

ученичких радова  

Светлана 
Илић 

Децембар-јун  
2018/19. год. 

СВ  доставила  

извештаје о 

реализованим 

часовима или 

пројектној настави - 

припрему, анализу 

Достављени извештаји 

са следећих часова: 

- Математика- 

пројектна 

настава у 

шестом 

разреду; час 

реализова 

Александра 

Сви чланови тима 
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Весовић, 

пратили 

Мирјана 

Попадић, Весна 

Петровић, 

Срђан 

Милованчевић 

- Први разред -

пројектна 

настава; час 

реализовала 

Наташа 

Радосављевић, 

ч пратили 

Александар 

Павловић и 

Мира Митровић 

- Енглески и 

руски  језик у 

петом разреду; 

час 

реализовала 

Драгица 

Дидановић  и  

Рада 

Вукашиновић а 

пратила Сандра 

Карић 

Јун 2019. год. 

Евалуација и 

анализа одржаних 

часова.  Прављене 

базе података са 

примерима добре 

праксе 

Урађена евалуација 

одржаних часова и 

дати предлози за 

побољшање рада  

Сви чланови 
тима 

Јун 2019. год. 

Годишњи извештај и 

самоевалуација о 

успешности 

Евалуација 

планираних и 

реализованих 

активности  

Сви чланови 
тима 
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4.1.7. Извештаји о раду стручних сарадника школе 

4.1.7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА 

Области рада/активности Начин реализације 
Реализатор Време 

реализације 

I Планирање и програмирање образовно – 

васпитног рада 

 

Израда планова рада 

евиденција - време, 

место, начини 

реализације активности, 

носиоци реализације, 

усклађивање са 

школским календаром, 

школским програмом и 

развојним планом школе 

 

 

 

 

Психолог и 

педагог 

 

 

Септембар 

 
Учешће у Тиму за израду Годишњег плана рада 

школе  

Учешће у раду Стручног актива за развој школског 

програма 

Израда анекса Школског 

програма 

 

Израда новог школског 

програма 

Психолог  

 

Психолог и 

педагог 

 

Септембар 

Јун  

Годишње и месечно планирање Израда планова 
Психолог и 

педагог 

Током школске 

године 

Помоћ наставницима у изради планова додатног 

рада, допунске наставе, ваннаставних активности, 

секција, плана рада одељењског старешине 

Консултације при изради 

планова, пружање 

помоћи у планирању 

наставе оријентисане на 

исходе, пројектне наставе 

у првом разреду 

Психолог и 

педагог 
Септембар 

 

Ажурирање годишњих и оперативних планова 

рада наставника 

Преузимање планова, 

обавештавање 

наставника, по потреби 

повратне информације о 

предатим плановнима 

Педагог 

Током школске 

године 

Истраживање у школи о облицима и учесталости 

дискриминације у школи 

Израда инструмената, 

спровођење 

истраживања, обрада 

података, презентација 

резултата истраживања и 

акционог плана  

Психолог и 

педагог 
Фебруар 

Март 

Учествовање у припреми свих врста ИОП-а Прикупљање података о 

ученику, израда/допуна 

Психолог и Септембар/ 
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 педагошког профила, 

сарадња са родитељима, 

рад у тимовима за 

додатну подршку 

педагог октобар 

 

Учешће у формирању одељења првог и петог 

разреда, распоређивање новопридошлих ученика  

Учешће у избору и предлозима одељењских 

старешина 

Формирање одељења 

према одређеним 

критеријумима, 

распоређивање ученика  

Психолог и 

педагог 
Јун/Август 

Прикупљање и унос података у Доситеј Попуњавање табела 
Психолог Током школске 

године 

Унос статистичких података 

Попуњавање образаца за 

крај претходне школске 

године и почетак нове 

школске године за потребе 

Републичког завода за 

статистику 

Педагог 

Октобар 

II Праћење и вредновање образовно-васпитног 

рада 

 

Посећени часови:  

српског језика, музичке 

културе,енглеског језика, 

верске наставе, физичког 

васпитања, историје, 

математике биологије/ 

наставници: 

Снежана Ружичић, 

Данијела Проловић, 

Данијела Мићовић, 

Бојана Милетић, Војислав 

Раковић (часове посетили 

и психолог и педагог) 

Радојко Тошић ( посетио 

психолог) 

Мирјана Матеничарски, 

Бранкица Ђоковић 

(посетио педагог) 

попуњавање протокола 

посматрања часа,чек 

листе посматрања 

понашања ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог и 

педагог 

 

 

 

Током школске 

године 

 

Праћење и анализирање наставног процеса, рада 

и развоја ученика 

 

Праћење поступака оцењивања и оптерећености 
Увид у дневнике 

образовно-васпитног 

Психолог и 
Током школске 
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ученика 

 

рада, праћење на 

седницама одељењских 

већа, разговори са 

наставницима/ученицима 

Присуство часовима, 

попуњавање протокола 

посматрања часова 

педагог године 

 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана 

 

Посете часовима, рад у 

Тиму за инклузивно 

образовање, тимовима за 

пружање додатне 

подршке ученицима 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године и по 

плану 

састанака 

тимова 

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика 

на класификационим периодима и предлагање 

мера за побољшање 

Упоређивање успеха наших ученика на крају I пол. 

VIII разреда и на крају I полугодишта I разреда у 

средњим школама 

Израда табела,предлог 

мера на седницама 

стручних органа, анализе, 

презентовање на 

седницима Наставничког 

већа 

Психолог и 

педагог Новембар 

новембар, 

Фебруар, април, 

јун, август 

 

Праћење адаптације ученика првог и петог 

разреда 

 

Посете часовима, 

разговори са учитељима, 

одељењским 

старешинама, 

попуњавање чек листе, 

евиденција запажања у 

личним картонима 

 

Психолог и 

педагог 

 

Новембар  

 

 

Праћење успеха ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима,завршном испиту 

Увид у одговарајућу 

евиденцију 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године 

Учешће у изради Извештаја о раду школе 

Израда појединих 

извештаја (о раду 

психолога, педагога, раду 

тимова-за инклузивно 

образовање, стручно 

усавршавање, тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

тима за самовредновање 

области квалитета 

Настава и учење ..., раду 

Вршњачког тима,) 

сарадњи са друштвеном 

средином, извештај о 

стручном усавршавању 

на нивоу школе, посети 

часова, анализи општег 

Психолог и 

педагог 

Јун/август 
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успеха и владања 

ученика...и други 

извештаји 

Рад у Комисији за избор ученика генерације 

Активности у складу са 

Правилником о 

похваљивању и 

награђивању ученика, 

увид у податке о 

резултатима такмичења, 

бодовање, рангирање, 

испитивање мишљења 

наставника, ученика, 

презентовање на седници 

Наставничког већа 

Психолог 

Мај 

Самовредновање области квалитета Настава и 

учење 

Праћење реализације 

акционог плана и 

извештавање на седници 

Наставничког већа 

Педагог 

Током школске 

године, април 

Самовредновање свог рада Израда извештаја 

Психолог и 

педагог 

На крају првог 

и другог 

полугодишта 

III Рад са наставницима Помоћ у годишњем и 

оперативном планирању 

часова, помоћ у 

планирању наставе 

оријентисане на исходе, 

усмеравању активности 

ученика на развијање 

међупредметних 

компетенција, при избору 

савремених 

облика/метода рада, 

наставних средстава, 

припреми угледних 

часова                      

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године Пружање помоћи наставницима на унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада/наставе 

Упознавање учитеља I разреда и одељењских 

старешина V разреда са карактеристикама 

ученика 

Запажања током 

тестирања, 

способностима, 

социјалном структуром, 

...мотивацији 

Психолог 

и педагог Август, 

септембар 
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Пружање помоћи наставницима у раду са 

ученицима којима је потребна додатна подршка 

(ученици са тешкоћама у развоју, учењу) 

Израда/допуна 

педагошких профила, 

израда мера 

индивидуализација, ИОП-

а, рад са ученицима 

Психолог и 

педагог 
Током школске 

године 

Пружање помоћи наставницима у раду са 

ученицима који имају проблеме у понашању 

Саветодавни разговори, 

појачан васпитни рад са 

50 ученика према 

захтевима и према 

потреби, израда плана 

рада, договор о 

активностима друштвено-

корисног 

рада,извештавање 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године 

 

Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника 

Прегледање евиденције у 

дневницима образовно-

васпитног рада, 

педагошке документације 

о ученицима, писање 

запажања 

Психолог и 

педагог Током школске 

године 

Фебруар/јун/јул 

Помоћ одељењским старешинама у реализацији 

појединих садржаја на часовима одељењског 

старешине и родитељским састанцима 

Израда подсетника 

адаптацији у I и V 

разреду,  реализација 

предавања о техникама 

успешног учења у 

одељењима V разреда, 

пубертету у одељењима 

VI разреда,  решавању 

конфликата, реализација 

радионице у VIII4 

(Комуникација 

наставник-ученик, 

16.10.), у VII4 (Извини 

3.12.), у VI3 (Ја и други, 

15.3.), реализација квиза 

У свету занима у 

одељењима V разреда 

Психолог и 

педагог 

Октобар 

Децембар 

Март 

Јун 

 

Пружање помоћи наставницима у остваривању 

задатака професионалне оријентације 

 

Реализација предавања у 

одељењима, 

информације/консултације 

о пробном и завршном 

испиту, реализација часа 

одељењског старешине 

Психолог и 

педагог Април-јун 

Предавања у 

мају 

Помоћ наставницима у сарадњи са родитељима Индивидуални/групни 

разговори, израда 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године 
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 подсетника, савети за 

родитељске састанке 

(сценарио за родитељски 

састанак у  I и V 

разреду...) 

 

Сарадња са координаторима тимова (тимова за 

самовредновање,...) и координатором Стручног 

актива за ШРП 

Консултације при изради 

планова/извештаја, 

реализацији појединих 

активности 

Психолог и 

педагог 

 

Септембар/јун 

 

Помоћ у раду новим наставницима,наставницима 

на заменама  

 

Упознавање са свим 

сегментима рада 

наставника, упознавање 

са карактеристикама 

одељења, вођење 

евиденције,упућивање на 

Правилнике... 

Психолог и 

педагог 
Током школске 

године 

 

Сарадња на идентификовању даровитих ученика 

На седницама стручних 

органа, при посети 

часовима, попуњавање 

упитника (лествица 

процене профнад)                    

Рад у Тиму за израду 

ИОП-а 3  за математику 

В.М.VI1, за енглески језик 

Д.С.VIII2, Ј.С. VIII3, за 

техничко и информатичко 

образовање 

Психолог и 

педагог 

Прво 

полугодиште 

Септембар 

Октобар 

Сарадња  са учитељима I и II разреда при 

реализацији екскурзије  

Активности стручног вође 

пута  

Психолог и 

педагог 
17. и 22. мај 

IV Рад са ученицима  

Тестирање деце 

Психолог и 

педагог 
 

Април,мај,јун Испитивање деце уписане у школу 

Упућивање ученика петог разреда на успешније и 

рационалније методе и технике учења 

Предавање, 

презентација, разговор на 

часу одељењског 

старешине, 

индивидуални разговори 

Психолог и 

педагог 
Октобар/током 

школске године 

 

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 Израда подсетника, 
Психолог и Октобар 
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у пубертету  предавање, разговор педагог 

Координирање рада Вршњачког тима 

Помоћ  у изради плана, 

реализација радионица и 

активности на превенцији 

насиља, употребе 

психоактивних супстанци, 

професионална 

оријентација, одржано 10 

састанака Тима 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године 

Рад на професионалној оријентацији ученика  

 

Професионално 

информисање и 

професионално 

саветовање, израда 

извештаја за 

ученике,организовање 

представљања средњих 

школа (техничких школа 

из Пожеге, Ужица, 

Пољопривредне школе из 

Пожеге, Уметничке школе 

из Ужица, средње школе 

из Лучана) 

Психолог и 

педагог 

Април/мај 

Појачан васпитни рад са ученицима који имају 

проблеме у понашању 

Саветодавни разговори 

са 50 ученика према 

захтевима за појачан 

васпитни рад, 

израда/реализација 

планова, израда 

извештаја и другима без 

захтева 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године 

 

Пружање додатне подршке ученицима (са 

тешкоћама у учењу, сметњама у развоју и 

даровитим ученицима) 

Рад у складу са 

плановима 

индивидуализације, ИОП-

има, саветодавни 

разговори, упућивање на 

технике учења 

Психолог и 

педагог Током школске 

године 

 

Социометријска испитивања у појединим 

одељењима 

Социометријско испитивање ученика IV разреда у 

матичној школи 

Израда упитника, 

реализација, сређивање 

података, у VI1, II1, II3,V1, 

реализација у свим 

одељењима IV разреда 

Педагог и 

психолог 

Током школске 

године 

(новембар, 

април) 

У јуну са 

ученицима IV 

разреда 
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V Рад са родитељима  

Разговори, попуњавање 

упитника при 

упису/тестирању деце у 

школу, изради 

педагошких профила 

Психолог и 

педагог 
 

Током школске 

године 
Рад са родитељима на прикупљању података о 

деци 

Педагошко-психолошко образовање родитеља 

 

Педагошко-инструктивни 

разговори,израда 

подсетника нпр. o 

прилагођавању првака, 

васпитним стиловима... 

подсетници са саветима 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године 

Пружање помоћи родитељима чија деца имају 

проблеме у развоју, понашању и учењу 

Педагошко-инструктивни 

разговори, разговори са 

родитељима ученика у 

појачаном васпитном 

раду, подсетници са 

саветима, евиденција 

Психолог и 

педагог Током школске 

године 

 

Сарадња са родитељима у раду тимова за 

пружањем додатне подршке деци (мере 

индивидуализације, ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3) 

Сарадња на састанцима 

и индивидуално, вођени 

интервју, попуњавање 

упитника  

Психолог и 

педагог у 

сарадњи са 

дефектологом 

Током школске 

године 

 

Сарадња са представницима родитељима 

ученика VI3 

Консултативни разговори 

у вези распоређивања 

ученика М.К.у одељење 

Психолог и 

педагог 
Фебруар, март, 

мај 

Сарадња са родитељима ученика осмог разреда у 

циљу професионалне оријентације 

Индивидуални и групни 

разговори, израда 

подсетника у вези 

завршног испита 

Психолог и 

педагог 
Друго 

полугодиште 

 

Испитивање мишљења родитеља о сарадњи са 

школом 

Израда упитника, обрада 

података, презентовање 

на седници Наставничког 

већа, израда акционог 

плана 

Психолог и 

педагог 

 Јун, август 

VI  Сарадња са директором, помоћницима 

директора, стручним сарадником на: 

 

 

Увид у досадашња 

истраживања, ШРП, план 

самовредновања, избор 

теме за истраживање, 

договори на 

  

Током школске 

године 

         

 

- истраживању постојеће образовне-васпитне 

праксе, специфичних проблема школе и 

предлагање мера за унапређивање; 

- пословима у вези са радом стручних органа, 

одељењских и стручних већа, стручног актива за 

Психолог и 

педагог 
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развој школског програма, тимова, комисија (за 

шифровање и дешифровање тестова на пробном 

и завршном испиту за ученике VIII разреда) 

- изради извештаја 

- пословима унапређивања квалитета образовно-

васпитног рада (израда акционих планова након 

истраживања, испитивања мишљења родитеља) 

- приговорима, жалбама ученика/родитеља на 

оцену из предмета и владања и захтевима за 

променом одељења 

 

састанцима,презентовање, 

извештавање 

 

 

 

 

 

Приговор за Д.Ч., М.К., 

захтев за промену одељења 

М.А. 

 

 

VII Рад у стручним органима и тимовима    

Учешће у раду Наставничког већа, одељењских 

већа, Стручног актива за развој школског 

програма, Педагошког колегијума 

Анализе о успеху и 

владању, презентовање 

резултата истраживања 

(о облицима и 

учесталости 

дискриминаторног 

понашања у школи, 

сарадњи родитеља и 

школе), извештаји на 

састанцима, решавање 

актуелних проблема, 

презентовање 

Правилника о обављању 

друштвено-корисног рада 

, Правилника о облицима 

дискриминаторног 

понашања... 

Психолог и 

педагог 

 

Током школске 

године 

 

Предлагање мера за унапређивање рада 

стручних органа 

Савети, предлог мера на 

седницама одељењских 

већа, Наставничког већа, 

Педагошког колегијума 

Психолог и 

педагог Током школске 

године 

Рад у тимовима: Тиму за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља,злостављања и 

занемаривања, Тиму за стручно усавршавање,  

Тиму за ИО, тимовима за пружање додатне 

подршке ученицима, Тиму за професионалну 

оријентацију, Тиму за самовредновање области 

квалитета Настава и учење (педагог), Тиму за 

Израда планова рада, 

превентивних активности, 

координирање рада тима 

за ИО, реализација 

активности, евалуација 

угледних часова, писање 

Психолог и 

педагог 
Септембар 

Током школске 

године/према 

динамици рада 

тимова 
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развој међупредметних компетенција, Тиму за 

израду ГП, Тиму за израду распореда часова 

(психолог) 

извештаја  

VIII Сарадња са надлежним установама, 

организацијама и локалном заједницом 

Дописи/извештаји Центру, 

Школској управи, Дому 

здравља, Полицијској 

управи, присуство и 

учешће на састанку у 

школи у сарадњи са 

представницима Дома 

здравља, ЦСР, ПУ, ШУ, 

посредовање у 

преношењу информација 

од.старешинама IV 

разреда и координатору 

ЦК, координирање посета 

средњих школа при 

презентовању... сарадња 

са представником 

Ужичког 

центра/посредовање у 

реализацији 

истраживања-процена 

компетенција наставника 

за остваривање права 

детета; сарадња са 

представником 

Учитељског 

факултета/посредовање у 

спровођењу анкетирања 

учитеља о систему 

вредности 

 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године (са 

Центром за 

социјални рад 

за Д.Ч. VII3 и С. 

М. VII1 

21.11./10.12. 

за Д.Ч. VII3 / 

14.12., 

25.1.,26.2.,5.3.,

3.4.,30.4.,6.6. за 

М.К. VI 3, за 

Ј.С. II3) 

 

 

 

 

март 

јун 

Сарадња са  Домом здравља, Центром за 

социјални рад,  Предшколском установом, ОШ 

«Петар Лековић» , средњим школама у граду и 

окружењу, Црвеним крстом, Ужичким центром за 

права детета, Учитељским факултетом 

Сарадња са представницима Школске управе из 

Ужица, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја/представницима Групе за 

образовање мањина, социјалну инклузију и 

заштиту од насиља и дискриминације 

Учешће на састанцима 

организованим у школи 

са 

представницима/саветни

цима Школске управе из 

Ужица, представницима 

МПНТР (25.3.) 

Психолог и 

педагог 
26.2. 

12.3. 

25. 3. 

7.6. 

Сарадња са сарадницима Учитељског факултета, 

предавачем едукативног програма за ученике 

Помоћ у организацији, 

обавештавању,посредова

ње при анкетирању 

наставника (проблемска 

настава, животне 

вредности), ученика VI 

 

Март, мај 
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разреда (предавање о 

пубертету) 

IX Вођење документације, припрема за рад, 

стручно усавршавање 
 

Бележење дневних 

активности са описом 

Психолог и 

педагог 
 

Током школске 

године Вођење дневника рада 

Вођење евиденције о сарадњи са 

ученицима, наставницима, родитељима 

Евиденције садржаја 

разговора, мера/савета, 

израда личних картона 

ученика, вођење 

протокола о посећеним 

часовима... 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године 

Вођење евиденције о случајевима насиља другог 

и трећег нивоа 

Евиденција описа 

догађаја, учесника, 

предузетих мера на 

основу пријава насиља 

Тиму за заштиту ученика 

Педагог 

Током школске 

године 

Припрема за послове предвиђене годишњим и 

месечним плановима рада педагога и психолога 

У складу са плановима-

избор  метода, техника, 

израда подсетника..., 

припремање предавања, 

радионица... 

Психолог и 

педагог 
Током школске 

године 

Извештавање Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја/Групе за образовање 

мањина, социјалну инклузију и заштиту ученика 

од насиља и дискриминације 

Учешће у изради 

појединих делова 

извештаја о предузетим 

мерама по препорукама 

након консултативног 

саветодавног састанка 

одржаног 25. марта 

Психолог и 

педагог 

Април  

Припремање анализа и саопштења Излагање на седницама 

наставничког већа, 

састанцима 

Психолог и 

педагог 

Током школске 

године 

Прикупљање података о ученицима уписаним у 

први разред 

Израда личних картона 

ученика на основу 

упитника које су попунили 

васпитачи, упитника 

родитеља, запажања са 

тестирања 

Психолог и 

педагог 

Мај, јун, август 

Стручно усавршавање  Израда ПЛР и 

реализација интерних 

Психолог и 
Током школске 
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облика стручног 

усавршавања у школи-

присуство и дискусија на 

угледним часовима, часу 

пројектне наставе у VI1 

анализа активности 

ученика/ развоја 

међупредметних 

компетенција, 

координирање рада 

Вршњачког тима, израда 

Информатора за 

родитеље, вођење 

Летописа (психолог)... 

увид у стручне чланке 

часописа Настава и 

васпитање... 

педагог године 

 

 

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

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Планирање и 
програмирање                   
васпитно-образовног 
рада 

- 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 ИОП-

2) 

- Израда плана корективно-

стимулативног рада са ученицима 

који имају психофизичка оштећења 

 - Ажурирање документације о 

ученицима са којима је у претходним 

школским годинама  започет 

дефектолошки третман ( ИОП1, 

ИОП2, мере индивидуализације) 

Прво полугодиште, септембар 

 

 

2. Праћење и - Континуирано праћење Током школске године 
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вредновање 

васпитно-образовног 

рада 

напредовања ученика 

- 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 мера 

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 одељењским 

старешинама и предметним 

наставницима осмог разреда у циљу 

што боље припреме ученика са ИОП-

ом за завршни испит; предлог 

области и наставних садржаја, које 

наставници са њима треба да 

утврде; пажња је усмерена на 

садржаје који ће ученицима 

користити у даљем школовању, али и 

Током школске године 
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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-

стимулативни рад са ученицима из 

области у којима су показали слабије 

резултате  

-Третман вежбама из области 

реедукације психомоторике 

- 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 

(један ученик који се школују по ИОП-

у 2) за завршни испит 

- Рад на процени њихових 

способности и афинитета, а у циљу 

професионалне оријентације и помоћ 

у одабиру приликом уписа 

одговарајућу средњу школу 

Током школске године 

 

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 

- Свакодневно информисање 

родитеља о напредовању ученика, 

као и како да им пруже помоћ и 

Током школске године 
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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  

- Увид у педагошку документацију у 

циљу добијања информација о 

ученицима који се школују по ИОП-у 

- Сарадња са директором у циљу 

решавања специфичних проблема 

на нивоу установе 

Током школске године 

 

 

7. Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно усавршавање  

- Свакодневно вођење евиденције о 

раду са ученицима, као и о њиховом 

напредовању; 

- Припремање индивидуалног плана 

дефектолошког третмана за сваког 

ученика 

- Писање извештаја о раду са 

ученицима 

- Стручно усавршавање праћењем 

стручне литературе и похађањем 

акредитованих семинара 

Током школске године 

 

 

4.1.7.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

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

Кроз разговор деца се 
упознавала са начином рада 
библиотеке 

Библиотекар 

 
ОКТОБАР 

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

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

 
Библиотекар 
 
 
 
Стручно веће 
наставника за српски 
језик 
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НОВЕМБАР 

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

Презентовање фондова и 
различитих извора 
информација и њихова 
популаризација 

Библиотекар 
Одељењско веће 
учитеља IV разред 
 

 
ДЕЦЕМБАР, 

ЈАНУАР 

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

Кроз разговор и презентацију 
ученици упознавани са 
појмовима везаним за књигу 

Библиотекар 
 

 
ФЕБРУАР 

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

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

Библиотекар 
 
Учитељи  IV разреда 
 
Стручно веће 
наставника за српски 
језик 

 
МАРТ 

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

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

Библиотекар 
 
Учитељи III разреда 
 
Стручно веће 
наставника за српски 
језик 

 
АПРИЛ 

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

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

Библиотекар 
 
Учитељи II разреда 
 
Стручно веће 
наставника за српски 
језик 

МАЈ 
Пријем предшколаца, 
упознавање са библиотеком 
 

Кроз разговор и читање 
предшколци се упознају са 
радом библиотеке 

Директор, педагог и 
психолог, учитељи, 
библиотекар 

ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

Издавање књига, обрада књига, 
унос књига 

Реализација стручних 
послова, каталошка обрада, 
формирање картотеке 
корисника 

Библиотекар 

 
ЈУН 

Информисање стручних већа о 
набавци нових наслова 

Информисање наставника са 
новим насловима 

 
Библиотекар 

ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

Рад у стручним органима 
Присуство седницама и 
састанцима 

Библиотекар 

ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

Учешће у припреми и 
реализацији културних 
активности 

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

Библиотекар, 
директор, педагог и 
психолог, 
Стручно веће, 
наставника ликовне 
културе, Стручно 
веће наставника за 
српски језик и стране 
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4.2. Извештај о раду руководећих органа 

4.2.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ - Мирјана Василијевић  

                                                                           

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

Израда структуре и распоред 

обавеза наставника у оквиру 

радне недеље 

Израда плана Директор, 
помоћници, правна 
служба 

 Август, 
септембар 

Преузимање технолошких 

вишкова и распоређивање 

радника са непуним радним 

временом,распоређивање 

радника на слободна радна места 

Реализација у 
складу са Законом и 
ИС Доситеј 

Директор, правна 
служба 

Август, 
септембар 

Израда  Годишњег извештаја о 

раду школе за претходну 

годину,израда Годишњег олана 

рада школе за наредну годину 

Учешће у изради 
извештаја 

Директор, правна 
служба,ПП 
служба,помоћници 
директора 

Август, 
септембар 

Усвојен финансиски план 

предвиђен за текућу годину 

Усвајање 
финансијског плана 

Директор, Школски 
одбор, 
рачуноводство 

јануар 

Посета Школској управи у Ужицу Саветодавни 
разговори, 
консултације,састан
ци 

Директор, помоћник током године 

Праћење реализације плана и 

рационално распоређивање 

финансијских средстава у складу 

са планираним 

Праћење Директор, помоћник, 
рачуноводство 

током године 

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 

Библиотекaри 
Градске библиотеке и 
библиотекар школе 
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Седнице савета родитеља Дневни ред -увид у 
записник 

Савет 
родитеља,директор 

током године 

Седнице Школског одбора Дневни ред -увид у 
записник 

Чланови школског 
одбора,представниц
и 
синдиката,директор 

током године 

Педагошки колегијум састанци Дневни ред -увид у 
записник педагошког 
колегијума 

Чланови педагошког 
колегијума 

током године 

Учествовање у раду свих Тимова 

и Стручних већа 

Саветодавни рад и 
увид у  рад Тимова 
Извештаји о раду 
свих тимова 
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 
Извештај за 
самовредновање за 
област квалитета 
Руковођење,организ
ација и 
обезбеђивање 
квалитета и области 
квалитета 
Образовна 
постигнућа 

Директор и чланови 
тимова 

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 

Директор, 

помоћници, ПП 

служба, наставни 

током године 
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евалуационих 
листова, 
инструктивно 
педагошки рад са 
наставницима, 
попуњавање 
протокола 

кадар 

Праћење наставног процеса 

 
 

Праћење, 
вредновање, 
попуњавање 
евалуационих 
листова, 
инструктивно 
педагошки рад са 
наставницима, 
попуњавање 
протокола 

Директор, 

помоћници, ПП 

служба 

током године 

Припремање и вођење седница 

Наставничког већа, учествовање 

у раду  Одељењских већа,  

Школског одбора и Савета 

родитеља као и Педагошког 

колегијума 

Припремање, 
вођење, 
реализација 

Директор, помоћник, 
 Сарадња са 
председником 
Школског одбора, 
преседником Савета 
подитеља, школским 
секретаром, 
педагогом, 
психологом, 
помоћницима... 

током 
школске 
године 
 
 
 

Припрема за реализацију  плана 

који је представљен Канцеларији 

за јавна улагања  

Грејни систем матична школа 

 

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

 
током године 

Уградња новог грејног система у 

ИО Прилипац 

Рализација Директор и Локална 
самоуправа 

Септембар, 

октобар 

Планирање  даљих активности за 

реконструкцију школе у Прилипцу 

након увођења парног грејања. 

Урађен пројекат топлотне 

изолације школе 

 Сарадња са Канцеларијом за 

јавна улагања ради реализације 

пројекта 

Пројектом предвиђено: 

Планирање, 
припреме за 
реализацију, 
састанци, договори 

СО Пожега, 
директор и помоћник 

 
Током 

године 
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-Замена кровне конструкције 

-Замена столарије 

-Термоизолација школе 

-Замена подова 

-Реализовани молерско – 

фарбарски радови у матичној 

школи и издвојеним одељењима 

према финансиским средствима 

 

Реновирана и опремљена 

купатила за вртићку групу у 

Прилипцу 

Опремљен и реновиран простор 

за предшколце у просторијама 

школе у Прилипцу 

Опремљен простор за педшколце 

у Горобиљу и С.Добрињи 

Уређено дечије игралиште  

школског дворишта Пилатовићи 

-Уређење школског дворишта 

матична школа 

-Уградња клима уређаја у 

учионицама матичне школе  

-Постављање нове АДСЛ мреже 

за дигиталне учионице 

Набавка рачунарске опреме у 

школи према финансиском плану, 

алата и материјала за наставнике 

ТТ и ТИО,робо сет,набавка  

школског намештаја и опреме 

према финансиском плану 

Набавка Директор, помоћник, 
рачуноводство 

Током 

године 

Опремање нове савремене 

мултимедијалну учионицу у 

матичној школи у оквиру кабинета 

за Технику и технологију 

Опремање 
мултимедијалне 
учионице 

Директор, помоћник јануар 
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Обезбећивање услова одсуства 

запослених који су изабрани за 

спољне сараднике од Завода за 

вредновање квалитета 

образовања и васпитања 

Организовање, 
праћење 

Директор, спољни 

сарадници 

 

током године 

Обезбеђивање одговарајуће 

опреме, побољшање услова 

рада, опремање просторија 

намештајем и наставним 

средствима  

Реализација  Директор, помоћник током године 

Уређење канцелариског простора 

на спрату 

Реализација Директор, помоћник јануар 

Уређење школске библиотеке Реализација Директор, помоћник јануар 

Посета Издвојеним одељењима у 

Прилипцу, Пилатовићима, 

Рогама, Средњој Добрињи              

 

 

Планом посете 
предвђено 
унапређивање 
услова рада и 
простора 

Директор, помоћник током године 

Учествовање у промоцији правих 

и добрих вредности школе, 

ваннаставне активности, 

презентација школе 

 
 

 

 Прослава 
школске 
славе 
Савиндана 

 Презентова
ње пројекта 
Сусрет са 
Андрићем 

 Вече са 
Миланом 
Туцовићем 

 Приредбe, 
музичке 
нумере, 
позоришни 
комади, 
презентације.
. 

 Божићни и 

Новогодишњ

и концерт ИО 

Роге 

Директор, наставни 
кадар, стручна већа, 
тимови, Драмска 
секција,Фото 
секција,помоћник 
директора, ПП 
служба 

 
 
током године 
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 Васкршњи 

концерт у ИО 

Роге 

 Обележен 
Светски дан 
уметности 

 Музички 
концерт  у 
КЦП, квиз 
знања 
постављен 
на сајту 
школе, 
изложбе... 

 Тематски 
дани 

 Сарадња са 
Основном 
школом у 
Лучанима –
меморијални 
кашаркашком 
турниру 
Слободан 
Бобан 
Јанковић 

 Едукативна 
радионица 
Доживи 
Дивчибаре, 
сарадња са 
Туристичком 
организацијо
м Ваљево 

 Обележавањ
е Видовдана 
ИО Роге 
 

 

 

 

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 

 
током године  

Учествовање у реализацији плана 

извођења екскурзија и наставе у 

природи 

Реализација 
екскурзије 
(извештаји) 

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

април-мај 
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Стручна усавршавања директора 

 
Учешће, присуство 

Директор   
током године 

Обезбеђивање стручног 

усавршавања за запослене 

Присуство 
семинарима у 
оквиру наставних 
премета (потврде, 
сертификат) 
 

Тимови предметних 
наставника и 
учитеља, ПП 
служба, Правна 
служба и 
рачуноводство  

током године 
 
 
 
 
 
 

Организовање пробног завршног 

испита за ученике осмог разреда, 

преседник комисије за завршни 

испит 

Организовање, 
улога председника 

Директор, 
помоћници 
директора, ПП 
служба, дежурни 
наставници, 
прегледачи 

април 

Одлазак у Загреб ради 

успостављања Међународне 

сарадње Учествовали 

представници обе основне школе 

из града и Техничке школе 

Пожега  

Организовање,улога 
координатора 

Директор април 

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 

Организовање првог Републичког 

такмичења РБО –ИНТ у нашој 

школи, са низом активности у 

знак добродошлице(излет за 

менторе наставнике,упознавање 

града,свечани пријем истакнутих 

професора факултета и других 

истакнутих личности...) 

Организација Директор, 
помоћници, Тим за 
организацију 
такмичења,рачуново
дство 

мај 
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Обезбеђивање матријалних, 

техничких и других услова 

неопходних за реализацију 

такмичења на којима смо били 

домаћини(општинска,окружна,реп

убличка) 

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

друго 
полугодиште 

Организовање семинара стручних 

скупова у оквиру установе и  

Организација, 
присуство 

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

током године 

Учествовање у распоређивању 

комисије за завршни испит 

Реализовање припрема и 

праћење упутстава примљених 

од стране Школске управе из 

Ужица око спровођења завршног 

испита   

 

Организација Директор, ПП 
служба, помоћници 

април/мај/јун
/јул 

Присуствовање састанцима 

Актива директора на нивоу 

Општине и  међусобна сарадња 

Присуствовање, 
учешће у раду 

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

током године 

Сарадња са Локалном 

самоуправом, ликалним медијима 

ТВ Пожега и Радио Пожега, 

Телевизијом Лав Ужице 

Учешће у емисијама 
(ТВ дневник) 

Директор, 
наставници, ученици 

током године 

Реализовање друштвене 

активности за припрему деце за 

полазак у школу за родитеље  и 

предшколце 

 

 
 
Реализација 
 
 
 

Директор,психолошк
о – педагошка 
служба, 
Учитељи, 
наставници 

мај/јун 
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Организовање 

друштвене/културне активности – 

свечана уручење награда 

ученицима који су постигли 

запажене резултате на 

Републичким такмичењима и 

њиховим менторима 

Награђивање Управа школе јун 

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 

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

јун 

Рад са родитељима и ученицима 
 

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

Директор, помоћник, 
ПП служба 

током 
школске 
године 

Организовање одласка наших 
најбољих ученика у Грчку,острво 
Лимнос на Древне олимписке 
игре ,,ПЕТОБОЈ“ 

Организовање, 
реализација,учешће 

Директор,Општина 
Пожега,наставници 
физиче културе 

јул 

Утврђивање технолошких 

вишкова, слободних радних 

места и запослених са непуним 

радним временом 

Израда листа 
технолошких 
вишкова, слободних 
радних места и 
запослених са 

Директор, помоћник, 
комисија 

Август 
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непуним радним 
временом 

Израда структуре и распоред 

обавеза наставника у оквиру 

радне недеље, 

Израда плана Директор, 
помоћници ,правна 
служба 

 Август, 
септембар 

Преузимање технолошких 

вишкова и распоређивање 

радника са непуним радним 

временом,распоређивање 

радника на слободна радна места 

Реализација у 
складу са Законом и 
ИС Доситеј 

Директор, правна 
служба 

Август, 
септембар 

Израда  Годишњег извештаја о 

раду школе за претходну 

годину,израда Годишњег олана 

рада школе за наредну годину 

Учешће у изради 
извештаја 

Директор, правна 
служба,ПП 
служба,помоћници 
директора 

Август, 
септембар 

Састанак директора са 

представницима из Министарства 

просвете и технолошког развоја  

Учешће Директор, 
представници МПТР  

током године 

 

 

 

4.2.2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ – Младенко Анђелић 

 

Реализоване активности 
Време 

реализације 
Сарадници у реализацији 

Учешће у изради Извештаја о раду школе у 

претходној школској години 
септембар 

руководиоци ПО и ОВ, директор 

и стручни сарадници 

Израда распореда одржавања часова 

слободних активности, распореда коришћења 

наставних средстава, распореда писаних 

провера знања и распореда коришћења 

кабинета 

септембар директор 

Планирање, организација и праћење стручног 

усавршавања наставника 
септембар Директор,         Тим за стручно 

усавршавање 

Прикупљање података за израду извештаја о 

реализацији програма на класификационим 

периодима 

октобар, јануар, 

април, јун 
руководиоци ПО и ОВ 

Учешће у припреми и организацији школских и 

општинских такмичења, праћење такмичења и 
јануар - март 

директор, председници 

стручних већа 
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евидентирање постигнутих резултата 

Учешће у припреми активности на 

обележавању Савиндана 
децембар - јануар директор.  наставници 

Присуство часовима обавезне наставе и 

изборних предмета 

октобар, децембар, 

март, мај 
директор, педагог, психолог 

Учешће у припреми и организацији  екскурзија 

и наставе у природи 

март 

мај 

директор, 

стручне вође  

Учешће у организацији пробног и завршног 

испита 

април                       

јун 
директор,психолог, педагог 

Рад на промоцији школе током године 
Директор, помоћник, Тим за 

маркетинг 

Рад у стручним органима и  тимовима током године 
чланови стручних органа  и 

тимова 

Анализа рада и израда извештаја о раду јун  

Пружање помоћи у изради распореда часова  август задужени наставник 

Планирање и програмирање сопственог рада јун, август  

Остали послови по налогу директора школе током године директор школе 

 

4.2.3. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ – Марина Петровић 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар, 

фебруар 

Израда распореда  

контролних и писмених 

задатака у 1. и 2. 

полугодишту 

Израда распореда и 

постављање истог на сајт 

школе 

помоћник 

директора 

децембар – 

јануар 

Учешће у набавци књига 

за школску библиотеку и 

награђивање ученика 

Учешће у припреми 

активности  -

обележавање Савиндана  

Набавка књига за школску 

библиотеку 

Учешће у припреми и 

реализацији Савиндана  

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

наставници 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

152 
 

април 2019. 

ТИМСС истраживање 

2019; Међународно 

истраживање образовних 

постигнућа ученика у 

области математике и 

природних наука   

Истраживање је реализовано 

9. 4. 2019. године у одељењу 

четвртог разреда (IV3), 

учитељице Славенке 

Митровић; ученици су 

решавали тестове из 

математике и природе и 

друштва 

помоћник 

директора – 

реализатор 

истраживања 

током школске 

године 

Рад у стручним органима 

и  тимовима 

Учешће у раду тимова и 

стручних органа 

стручни органи и 

тимови 

јун, август 

Прикупљање података за 

израду Извештаја о раду 

школе у претходној 

школској години 

Помоћ у прикупљању 

података за извештај 

ПЕДАГОГ, 

ПСИХОЛОГ, 

Руководиоци ОВ, 

ПО, СВ, помоћник 

директора 

август 
Израда годишњег 

извештаја о раду школе 

Прикупљање података, 

писање извештаја 

Директор, 

помоћник 

директора, 

педагог, психолог 

јун  
Организовање завршног 

испита 

Учешће у организацији и 

спровођењу 

Директор, 

психолог и 

педагог, помоћник 

директора, 

предметни 

наставници, 

секретар школе 

током године 
Остали послови по 

налогу директора школе 
Помоћ и учешће у раду Директор школе 

током године 

Пружање помоћи у 

извођењу свих облика 

образовно-васпитног 

рада у Школи 

Помоћ и учешће у 

спровођењу наставних 

активности као и у 

организацији такмичења 

организовних у нашој школи 

Директор, 

психолог и 

педагог, помоћник 

директора 

 

током године Рад на промоцији школе Учешће у промоцији 
Директор, 

помоћник 
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током године 
Саветодавни рад са 

ученицима 

Одржани саветодавни 

разговори са ученицима као и 

помоћ у организацији 

ученичких активности 

Директор, 

психолог и 

педагог, помоћник 

директора 

 

 

4.2.3. ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА И НАДЗОРА ДИРЕКТОРА, 

ПОМОЋНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

РЕАЛИЗАТОРИ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА 

ВРЕМЕ 

ПЕДАГОГ 

ВРЕМЕ 

ПСИХОЛОГ 

предмет/одељење 
Учитељ/предметни 

наставник 
предмет/одеље

ње 

Учитељ/предметни 

наставник 

12.10.2018. Српски језик/VIИО С.Д. Снежана Ружичић 12.10.2018. 
Српски језик/VIИО 

С.Д. 

Снежана Ружичић 

22.11.2018. Географија/V1 

Мирјана 

Матеничарски 
5.12.2018. 

Физичко 

васпитање/ 
VIIИОРоге 

Радојко Тошић 

14.12.2018. Музичка култура/VIII 

 

Данијела Проловић 

 14.12.2018. 
Музичка 

култура/VIII 
Данијела Проловић 

19.3.2019. 
Математика/I,II,III 

ИОПилатовићи 
Бранкица Ђоковић 

24.5.2019. Биологија/VII4 Данијела Мићовић 24.5.2019. Биологија/VII4 Данијела Мићовић 

28.5.2019. 
Енглески језик/ I,II,III 

ИОПилатовићи 
Бојана Милетић 28.5.2019. 

Енглески 

језик/ I,II,III 
ИОПилатовићи 

Бојана Милетић 

31.5.2019. Верска настава/ III2 Војислав Раковић 31.5.2019. 
Верска 

настава/ III2 
Војислав Раковић 

 

РЕАЛИЗАТОРИ ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ УВИДА 

ВРЕМЕ 

Директор 

ВРЕМЕ 

Директор 

предмет/ 

одељење 

Учитељ/предметни 

наставник 
предмет/ 

одељење 

Учитељ/предметни 

наставник 

16.11.2018. 
Maтематика III 

Српски језик 
Биљана Проловић 29.5.2019. Географија VI3 Снежана Младеновић 

11.10.2018. Информатика VI3 

 Стевица Јанковић 

Маријана Марић 
14.11.2018. 

Математика 

VIII4 
Данијела Перишић 

30.11.2018. Физика VII3 
 

Гордана Николић 
7.12.2018. 

Техничко и 

информатичко 
Брано Рудић 
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 Образовање 

VII4 

14.11.2018. Математика V 5 
Марија 

Радибратовић 
30.5.2019. 

Биологија 

VII6 
Славица Ђукић 

31.10.2018. Математика IV 3 
Славенка 

Митровић 
30.11.2018. 

Математика 

VIII4 
Данијела Перишић 

7.12.2018. 
Час одељенског 

старешине VIII4 
Станија Јовановић 31.10.2018. 

Математика 

IV3 
Славенка Митровић 

30.5.2019. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

VI6 

Раде Девеџић 6.12.2018. Физика VIII5 Верица Петровић 

 

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 Наставничко веће 

Анђелка Миловановић Наставничко веће 

Милутин Игњатовић Наставничко веће 

Драгана Милутиновић Савет родитеља 

Сања Марковић Савет родитеља 

Тања Луковић Савет родитеља 

Љубомир Кречковић, 

председник 

СО Пожега 

Душко Ђорђевић СО Пожега 

Никола Крговић СО Пожега 

 

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду: представник Ученичког 
парламента,  представник синдиката у школи, директор школе и секретар без права 
одлучивања. 
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Школски одбор је одржао 15 седница. Реализоване су следеће активности: 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

САРАДНИЦИ 

14.9.2018. 

 Констатовање да је именован 
нови сазив Школског одбора и 
упознавање са решењем о 
именовању  

 Избор председника Школског 
одбора  

 Избор заменика председника 
Школског одбора  

 Разматрање и усвајање 
Извештаја о реализацији 
годишњег плана рада 
ОШ“Емилија Остојић“ Пожега за 
2017/2018. 

 Разматрање и доношење 
Годишњег плана рада 
ОШ“Емилија Остојић“ Пожега за 
2018/2019. 

 Разматрање и доношење 
Школског развојног плана за 
период од 3 године, односно за 
шк.2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021. год 

 Избор једног члана Школског 
одбора за састав Актива за 
школско развојно планирање 
(мандат у трајању од 3 године) 

 Разматрање и доношење одлуке 
о Изменама и допунама 
Финансијског плана Школе за 
2018. годину 

 Разматрање и доношење одлуке 
о Изменама и допунама Плана 
набавки Школе за 2018. годину 

 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  

Школски одбор, 

директор, председник 

синдиката 

18.10.2018. 

 Усвајање записника са 
1.конститутивне седнице 
Школског одбора 

 Одлучивање по жалби 

Школски одбор, 

директор,председник 

синдиката 
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Александре Весовић на 
решење директора школе 
бр.520/18 од 1.9.2018. године; 

 Допуна Правила понашања у 
ОШ“Емилија Остојић“ Пожега- 
предлог допуна износи 
директор на седници; 

 Разматрање и доношење 
одлуке о Изменама и допунама 
Финансијског плана Школе за 
2018. год; 

 Разматрање и доношење 
одлуке о Изменама и допунама 
Плана набавки Школе за 
2018.год; 

 Доношење одлуке о давање на 
коришћење простора старе 
школе у Прилипцу по захтеву 
Српске православне црквене 
општине у Прилипцу; 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

Шеф рачуноводства 

27.11.2018. 

 Усвајање записника са 2. 
седнице Школског одбора; 

 Разматрање и доношење 
Правилникао васпитно-
дисциплинској одговорности 
ученика у ОШ "Емилија Остојић" 
Пожега; 

 Утврђивање цене за закуп 
школског простора и локала 
пекаре; 

 Текућа питања из делокруга 
рада Школског одбора 

Школски одбор, 

директор 

10.12.2018. 

 Усвајање записника са 3. 
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 Школе за 2018. 
год; 

 Доношење одлуке о давању на 
коришћење простора школе у 
Лорету по захтеву Планинарско-
природњачког друштва „Маљен“ 
Пожега 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

Школски одбор, 

директор, 

Шеф рачуноводства 
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27.12.2018. 

 

 

 Усвајање записника са 4. седнице 
Школског одбора; 

 Разматрање и доношење одлуке 
о Изменама и допунама 
Финансијског плана Школе за 
2018. годину; 

 Разматрање и доношење одлуке 
о Изменама и допунама Плана 
набавки Школе за 2018. годину; 

 ИзменаГП за шк. 2018/2019. 
годину –допуна термина за 
извођење наставе у природи 
(измене и допуне презентује 
директор школе); 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 
 

 

 

 

 

 

 

Школски одбор, 

директор, Шеф 

рачуноводства  

22.1.2019. 

 Усвајање записника са 5. седнице 
Школског одбора; 

 Разматрање и доношење  
Финансијског плана ОШ „Емилија 
Остојић“ Пожега за 2019. годину; 

 Разматрање и усвајање Плана 
јавних набавки ОШ „Емилија 
Остојић“ Пожега 
 за 2019. годину; 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора. 

Школски одбор, 

директор,  

Шеф рачуноводства 

26.2.2019. 

 Усвајање записника са 6. седнице 
Школског одбора; 

 Усвајање извештаја о извршеном 
попису на дан 31.12.2018. године; 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора. 

Школски одбор, 

директор, 

председник синдиката 

27.2.2019. 

 Усвајање записника са 7. седнице 
Школског одбора; 

 Разматрање и усвајање 
Годишњег извештаја о завршном 
рачуну за 2018.год. 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора. 

Школски одбор, 

директор, шеф 

рачуноводства 

 

 

 

 

 Усвајање записника са 8. седнице 
Школског одбора; 

 Доношење одлуке о изменама и 
допунама Статута ОШ“Емилија 
Остојић“ Пожега, дел.бр. 190-2/18 
од 22.3.2018. године; 
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11.3.2019. 

 Разматрање и усвајање 
Извештаја о раду директора 
Школе; 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

 

 

 

Школски одбор, 

директор, председник 

синдиката 

 

25.3.2019. 

 Усвајање записника са 9. седнице 
Школског одбора; 

 Усклађивање радно-правног 
статуса директора са изменама и 
допунама Закона о основама 
система образовања и васпитања  

 Разматрање и доношење одлуке 
о Изменама и допунама 
Финансијског плана школе за 
2019.год 

 Разматрање и доношење одлуке 
о Изменама и допунама Плана 
набавки школе за 2019. год. 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

Школски одбор, 

директор, шеф 

рачуноводства, 

председник синдиката 

 

17.4.2019. 

 Усвајање записника са 10. 
седнице 

Школског одбора; 

 Извештавање чланова Школског 
одбора о датим препорукама 
Звездане Миjоковић и Биљане 
Лајовић испред Министарства 
просвете, науке и технолошког 
развоја и предузетим 
активностима; 

 Упознавање чланова Школског 
одбора са Записником o 
ванредном инспекцијском 
надзору Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја бр. 
909-424-614-62/2019-12; 

 Извештај о раду Тима за заштиту 
од насиља, злостављања и 
занемаривања; 

 Измене и допуне Финансијског 
плана школе за 2019. год; 

 Измене и допуне Плана набавки 
школе за 2019. год; 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

Школски одбор, 

директор,  

Шеф рачуноводства 
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13.5.2019. 

 

 Усвајање записника са 10 и 
11.седнице Школског одбора; 

 Измене и допуне Финансијског 
плана школе за 2019. год; 

 Измене и допуне Плана набавки 
школе за 2019. год; 

 Разматрање и одлучивање по 
захтеву Месне заједнице Јелен 
До за сечу ораха у ИО Јелен До, 
дел.бр.321/19 од 09.5.2019. год; 

 Разматрање и одлучивање по 
захтеву руковоиоца у ИО Роге за 
сечу дрвећа у ИО Роге, 
дел.бр.324/19 од 10.5.2019. год; 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора 

Школски одбор, 

директор,  

Шеф рачуноводства 

01.07.2019. 

 

 Усвајање записника са 
12.седнице Школског одбора; 

 Измене и допуне Финансијског 
плана школе за 2019. год; 

 Измене и допуне Плана набавки 
школе за 2019. год; 

 Доношење Школског програма на 
период од четири године; 

 Информација о завршном испиту 
и успеху ученика шк.2018/2019. 
год; 

 Усвајање извештаја о 
реализацији екскурзија и наставе 
у природи шк.2018/2019. год; 

 Доношење одлуке о изменама и 
допунама Статута Школе, дел-
бр.190-2/18 од 22.3.2018. год; 

 Упознавање са Записником о 
контролном инспекцијском 
надзору у ОШ“Емилија Остојић“ 
Пожега, бр.909-424-614-62/2019-
12 од 15.5.2019. год; 

 Поступање по жалби Богдановић 
Гордане, мајке мал.Данијела 
Богдановића ма Решење бр.254-
2/19-1 од 11.6.2019.год о 
изреченој васпитно-
дисциплинској мери; 

 Именовање Комисије за 
утврђивање запослених за чијим 
је радом делимично или потпуно 
престала потреба; 

 Доношење Решења о коришћењу 

 

Школски одбор, 

директор, председник 

синдиката, секретар, 

Шеф рачуноводства 
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годишњег одмора директору 
школе; 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора. 
 

 

 

 

 

 

19.8.2019. 

 

 

 Усвајање записника са 
13.седнице Школског одбора; 

 Доношење Одлуке о 
организовању нове групе 
продуженог боравка за ученике 
првог и другог разреда у матичној 
школи; 

 Предлог измена и допуна 
Финансијског плана Школе; 

 Предлог измена и допуна Плана 
набавки Школе; 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора. 

 

 

 

 

Школски одбор, 

директор, Шеф 

рачуноводства,  

председник синдиката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.8.2019. 

 Усвајање записника са 14. 
седнице Школског одбора; 

 Усвајање предлога Финансијског 
плана ОШ“Емилија Остојић“ 
Пожега за 2020; 

 Текућа питања из делокруга рада 
Школског одбора. 

Допуна дневног реда: Измена одлуке о 

висини закупа фискултурне сале. 

 

 

 

 

Школски одбор, 

директор, председник 

синдиката 

 

 

 

 

 

Овим Измена одлуке о висини закупа 

фискултурне сале постаје 3.тачка 

дневног реда а тачка 3.постаје четврта 

тачка дневног реда. 
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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 
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 2018. - Формирање секције и 

избор руководства 

- Упознавање са 

Планом рада 

- Упознавање са 

основним појмовима из 

позоришне уметности и 

проучавање драмског 

текста 

 

- Одабир чланова 

секције 

- Упознавање са 

Планом рада 

- Тумачење 

драмског текста и 

упознавање са 

основним 

појмовима драмске 

и позоришне 

уметности 

драмска секција 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 2018. - Гледање представе  

„Сврати, рече човек“ у 

Народном позоришту у 

Ужицу 

- Излет у Вишеград и 

Андрићград 

- Упознавање са 

- Организовано 

вођење ученика и 

гледање 

позоришног дела 

- Разговор, 

запажања 

- Организовано 

драмска секција, 

рецитаторска 

секција, литерарна 

секција, новинарска 

секција, 

фотографска 

секција, ликовна 
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драмским текстом 

- Припрема 

предвиђених културних 

садржаја  

вођење ученика и 

упознавање са 

животом и радом 

Ива Андрића 

- Припрема 

Андрићевих 

текстова; ревизија, 

подела улога 

секција 

Новембар/децембар 

2018. 

- Увежбавање поетско-

драмског приказа 

Андрићевих текстова 

 

- Припрема за 

обележавање 

Савиндана  - дана 

школе 

- Разговор, 

запажања 

- Читачке пробе 

(рад за столом); 

- Распоредне пробе  

- Подела улога, 

читачке  и 

распоредне пробе 

драмска секција и 

рецитаторска секција 

 

 

Јануар 2019.  - Припрема за 

обележавање 

Савиндана  - дана 

школе                                           

- Припрема и 

реализација културних 

садржаја у оквиру 

обележавања 

Савиндана  - дана 

школе (Сусрет са 

Андрићем, поетски 

приказ лика Светог 

Саве)                                                

- Анализа рада секције 

у првом полугодишту 

- Читачке пробе 

(рад за столом); 

- Распоредне пробе 

- Генерална проба 

- Проба пред 

наступ (тзв. хладна 

проба) 

- Премијера 

 

- Анализа рада 

секције 

драмска секција, 

рецитаторска 

секција, ликовна 

секција, литерарна 

секција, хорска 

секција, новинарска 

секција, 

фотографска секција 

 

 

Фебруар 2019.  - Увежбавање драмског 

текста (Кирија – Б. 

Нушић) 

- Вежбе дикције и 

сценског покрета 

драмска секција 
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Март 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изражајно казивање 

драмских и поетских 

текстова 

- Школска смотра 

рецитатора 

- Припрема за 

Општинску смотру 

рецитатора 

- Учешће на Општинској 

смотри рецитатора 

 

- Читачке пробе: 

изражајно читање и 

говорење поезије                      

- припрема за 

такмичење (вежбе 

акцента и паузе, 

интонације и 

интензитета 

(јачине) гласа…)                        

- На Општинску 

смотру пласирала 

се ученица 8. 

разреда  Јана 

Савовић и 

пласирала се на 

Окружну смотру;  

на Општинској 

смотри 

учествовале 

Александра Видић, 

ученица 5. разреда, 

и Нађа Ђурашевић, 

ученица 5. разреда 

драмска секција, 

рецитаторска секција 

Април 2019. - Припрема за Окружну  

смотру рецитатора 

- Учешће на Окружној 

смотри рецитатора 

Песниче народа мог у 

Косјерићу 

- Учешће на 

Окружној смотри 

- Организовано 

вођење ученика  

драмска секција, 

рецитаторска секција 

 

 

 

Мај и јун 2019. 

 

- Увежбавање драмских 

садржаја                                     

- Разматрање 

извештаја о раду 

секције                                                       

- Предлог чланова 

секције за похвале и 

награде 

- Вежбе дикције и 

сценског покрета 

- Анализа рада 

секције 

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

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОС
ТИ 

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 
 
 

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

Чланови 
Литерарне 
секције 

новембар- децембар Сарадња са 
Новинарском 
секцијом;анализа 
примера различитих 
обрада једног мотива; 
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 
читање   
Припрема 
календара(корелација 
литерарне и ликовне 
секције) 

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

 

чланови  
Литерарне 
секције  
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јануар Анализа претходнo 
поменутих књига 
Анализа прве књиге 
,,Јаје, млеко вода'' 

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

чланови  
Литерарне 
секције  

 
 
 
 
 
фебруар 
март 
април 
мај 
јун 

Анализа друге, треће и 
четврте књиге 
,,Основци'' , ,,Навијам 
за шаптача'', ,,Кад 
дневник проговори'' 
Квиз такмичење КАКО 
ПОЗНАЈЕМ ПИСЦА И 
ЊЕГОВО КЊИЖЕВНО 
ДЕЛО; 
Прављење зидних 
новина; 
Анализа последње 
књиге за ову годину ,,Ex-
Yu пионир'' 
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, глума, 
костимирање 
 

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.  Током првог полугодишта активно смо сарађивали са 

Новинарском секцијом. Чланови секције  били  су вредни и својим радовима допринели 

квалитету школског часописа. 

Чланови секције учествовали су у реализацији пројекта: ,,Сусрети са Андрићем'' Расписан је 

конкурс након посете Вишеграду са следећим темама: 

1.,,Живот је несхватљиво чудо које се непрестано троши и осипа, а ипак вечно траје као на 

Дрини ћуприја'' 

2.,,Уметност и воља за отпором побеђују свако зло па и саму смрт'' 

3.Док читам Андрића размишљам о... 

4.Време не може уништити оно што човек створи 
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5.Мостови су руке које спајају обале и људе 

Ученици су били веома инспирисани темама, велики број радова је пристигао, а оцењивао их 

је жири састављен од наставника српског језика. Најбољи радови читани су на Књижевној 

вечери која је насловљена ,,Сусрети са Андрићем'' Литерарна остварења ученика 

искористили смо као секција да бисмо направили школске календаре. Радећи календаре, 

остварили смо спој ликовног и литерарног стваралаштва. 

 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 били су активни чланови Клетовог 
Клуба читалаца. Читали смо, дебатовали, цртали стрипове, правили филмове на основу 
прочитаних романа. 
 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 2018/2019. година 

Извештај са радионице 

Назив радионице: ,,Јаје, млеко вода'' 

Датум одржавања: 16.1.2019. 

Број присутних 

ученика: 

седморо 

Коментари ученика: ,,Мислим да ова књига показује да не треба да се осврћемо на 

речи других и да, ако се потрудимо,  можемо остварити своје 

снове. Дара је показала да је то могуће, ако се довољно 

потрудимо. Није јој било битно мишљење других, иако је била 

другачија, она се није променила да би се уклопила у околину, 

већ је остала своја, што је на крају било најбоље за њу. Видела 

је да се Новак променио, па је пронашла мир у свом родном 

селу са Војканом'' 

Где ти чуваш успомене?  

 

1. Ја успомене чувам у срцу. Помоћу неких успомена научила 
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сам важну лекцију у животу, а захваљујући неким успомена 

стекла нове пријатеље. Ако се неко пита зашто баш у срцу 

чувам успомене то је зато сто се споменари могу поцепати или 

неко нам може обрисати белешке,али из срца не може нико 

ништа да нам обрише сем нас самих. 

дБелешке/запажања: Ученици су на одржаној радионици говорили где чувају 

успомене, када љубав даје све и тражи све, шта нас натера 

да некога стварно волимо, и колико смо спремни да 

опростимо... 

Роман је за њих био веома инспиративан, покренуо је многа 

питања. Радили су Дневник читања. 

Читалачки маратон 

Школска 2018/2019. година 

Извештај са радионице 

Назив радионице: ,,Основци'' 

Датум одржавања: 20.2.2019. 

Број присутних 

ученика: 

седморо 

Коментари ученика:  Ко је теби пружио највећу љубав? 

 

1. Мени,највећу љубав, пружила је мајка. Мајка је једна,једина, 

непоновљива. Она највише даје,а узима најмање. Грли најбоље 

и љуби најлепше. Када порастем,у сећањима на детињство, она 

ће бити увек ту,крај мене,саслуша ме, објасни ми ,мази ме... 

Увек ће бити део мене.Када сам била баш мала,та жена ме је 

држала за руку када сам била уплашена, када сам била 

болесна, када сам била збуњена. Свет сам посматрала са 

њених рамена. Посматрала сам свет,безбедна у њеном стиску. 

Ако ме некада питају шта је најлепше за мене урадила једна 

жена. Рећи ћу носила ме 9 месеци испод срца,а цао живот у 

њему. 

2.Како препознајем оног ко ти може бити пријатељ?  

 Ја прво добро упознам човека, сагледам шта је све преживео, 

па тек судим да ли може да ми буде пријатељ или не.Ако је 

спреман да ми помогне када ми је помоћ потребна ,може да ми 

буде пријатељ,а ако жели само да ми се смеје и да буде срећан 

када сам тужна, само тражим од њега да буде на одговарајућој 
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раздаљини од мене. Јер мени не требају лажни пријатељи, њих 

могу да нађем увек, на сваком кораку. 

 

3. Да ли и ти ћутиш када те нешто тишти?  

Када ме нешто тишти, ја то поделим са мамом и татом,који су 

увек спремни да ми помогну. 

 

4. Зашто је страх опасан?  

 Страх је опасан, зато што од њега може остати траума из 

детињства. Ако се што пре човек не реши страха, то може бити 

јако опасно. 

 

5.Како решаваш проблем: одлажеш или одмах преузимаш 

нешто?  

 

5. Када имам проблем обратим се старијој и искуснијој особи од 

себе, а то је често мој брат Стефан. Он би ме увек саслушао и 

помогао ми да решим проблем. 

 

Белешке/запажања: Роман је покренуо многа питања код ученика био им је 

веома инспиративан и поучан 

 

Читалачки маратон 

Школска 2018/2019. година 

Извештај са радионице 

Назив радионице: ,,Навијам за шаптача'' 

Датум одржавања: 13.3.2019. 
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Број присутних 

ученика: 

седморо 

Коментари ученика: ,,Мислим да ова књига показује да треба да пратимо своје снове 

и радимо оно што волимо, да не треба да одустанемо ако први 

пут не успемо, већ да поново покушамо. Не треба се освртати 

на речи других, не трба дозволити другима да манипулишу 

нама. Треба сами да одлучујемо шта ћемо предузети. Оља је 

показала да треба да пратимо своје снове . 

1.Ко је шаптач у твом животу? 

,,Шаптач у мом животу је моја мајка. У свему ми помаже, учимо 

заједно, певамо, причамо, дружимо се. Увек је ту за мене и 

много је волим.'' 

 

Белешке/запажања: Ученици су читајући роман схватили шта значи веровати у 

себе и не одустајати од својих снова. 

Читалачки маратон 

Школска 2018/2019. година 

Извештај са радионице 

Назив радионице: ,,Кад дневник проговори'' 

Датум одржавања: 24.4.2019. 

Број присутних 

ученика: 

седморо 

Коментари ученика: 1.Имаш ли ти понекад разлог да заћутиш? 

,,Имам. То се веома често дешава када се посвађам са 

другарицама. Заћутим у једном тренутку да им не би нешто 

ружно рекла.'' 

2. Када је добро ипак писати дневник? 

,,Дневник је најбоље писати када сте узнемирени, или се не 

осећате добро због нечега или некога. Тада треба узети 

дневник и оловку и избацити све ружне, али и добре мисли 
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и осећања.'' 

3.Шта тебе натера да се побуниш? 

,,Углавном оно што није по мојој вољи, желим да се све 

праведно подели.'' 

Белешке/запажања:  

Читалачки маратон 

Школска 2018/2019. година 

Извештај са радионице 

Назив радионице: ,,Ex-Yu пионир'' 

Датум одржавања: 22.5.2019. 

Број присутних 

ученика: 

седморо 

Коментари ученика: 1.Ко је незаменљив члан твоје фамилије? 

,,У мојој породици нико није појединац, сви радимо 

заједно.'' 

2.Шта је теби лепо из времена које је прошло? 

,,Мени је цело моје детињство било лепо и радо се сећам 

лепих тренутака.'' 

3.Коме је најтеже истерати бубице из главе? 

,,Мом брату Растку, он када нешто намери, мора и 

остврарити.'' 

4.Зашто је важно покушати или разумети другог? 

,,Важно је разумети другог да бисмо сви били срећнији.'' 

5.Где се данас сакрило саосећање? 

,,У трци за новцем се сакрило. Више нико не брине ни о 
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коме.'' 

Белешке/запажања: Разговарајући на овој радионици, схватили смо шта је 

емпатија, како се занемарује, а колико је битна у 

међуљудским односима. 

Ученици су поручили: ,,Не труди се да само ти будеш добар, 

већ и да свет који освајаш буде добар.'' 

 

5.2.2.1. Драмско-рецитаторска секција (наставник: Славица Мајсторовић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

6.9.2018. 
Формирање секције и 

упознавање са 

годишњим планом 

уводни час ученици и 

наставница 

13.9.2018. 
Ученици рецитују 

омиљене песме 

вежбање ученици и 

наставница 

20.9.2018. 

Рецитовање поезије 

на руском и 

енглеском језику 

вежбање ученици и 

наставница 

27.9.2018. 

Рецитовање поезије 

на руском и 

енглеском језику 

обрада ученици и 

наставница 

4.10.2018.  

Упознавање са 

историјом драмске 

уметности 

вежбање ученици и 

наставница 

11.10.2018.  
Гледање драмског 

текста 

вежбање ученици и 

наставница 

18.10.2018. 
Гледање драмског 

дела  

вежбање ученици и 

наставница 

25.10.2018.  
Гледање драмског 

дела 

вежбање ученици и 

наставница 

1.11.2018.  
Разговор огледаној 

представи 

вежбање ученици и 

наставница 

8.11.2018. 
Одабир текстова за 

новогодишњу 

вежбање ученици и 

наставница 
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5.2.3. Рецитаторска секција (наставник: Ивана Бабић) 

приредбу 

22.11.2018.  

Одабир текстова за 

новогодишњу 

приредбу 

вежбање ученици и 

наставница 

25.11. 2018.  

Увежбавање текстова 

за новогодишњу 

приредбу 

вежбање Ученици и 

наставница 

29.11.2018. 

Увежбавање текстова 

за новогодишњу 

приредбу 

вежбање Ученици и 

наставница 

6.12.2018. 

Припрема и 

увежбавање за 

новогодишњу 

приредбу 

вежбање Ученици и 

наставница 

13.12.2018.  

Припрема и 

увежбавање за 

новогодишњу 

приредбу 

вежбање Ученици и 

наставница 

20.12.2018. 
Одабир текстова за 

Савиндан 

вежбање Ученици и 

наставница 

27.12.2018. 

Припремање 

порограма за 

Савиндан 

вежбање Ученици и 

наставница 

10.1. 2019.  

Припремање 

порограма за 

Савиндан 

вежбање Ученици и 

наставница 

17.1.2019. 
Генерална проба за 

Савиндан 

вежбање Ученици и 

наставница 

24.1.2019.  
Генерална проба за 

Савиндан 

вежбање Ученици и 

наставница 

31.1.2019. 
Вежбе читања и 

рецитовање 

вежбање Ученици и 

наставница 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 2018. 
  

Формирање секције 
План рада за текућу школску 
годину    
Избор чланова секције 
 
 

-упознавање са Планом 

рада за текућу школску 

годину 

-одабир чланова секције 

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

октобар 2018. 

 Одабир и анализа текстова 
о Андрићу 

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

новембар 2018. 

Увежбавање одабраних 
текстова 

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

децембар 2018. и јануар 
2019. 

Избор чланова секције за 
учешће на прослави 
Савиндана 
 
Учешће на прослави дана 
школе – Савиндана  
( извођење драмско- 
поетског приказа  
„Сусрет са Андрићем“ 
реализованог у оквиру 
пројектне наставе 
 
Анализа рада секције у 
првом полугодишту 
Анализа  наступа 
Посета другим секцијама 
(драмска,новинарска,литера
рна) 
Анализа рада секције 

- избор анализе садржаја за 
наступ на школској 
свечаности 
-увежбавање за наступ 
-истраживање облика 
изражавања песме 
-вежбе интонације 
-вежбе интензитета  
 -паузе у 
рецитовању,понављање и 
рефрени 
-вежбе темпа,мимике и 
гестикулације 
-распоредне и читачке пробе 
-распоредне 
пробе,генерална проба, 
проба пред наступ (тзв. 
хладна проба) 
-генерална проба, 
-извођење 27.1.2019. 
- извештавање 
-разговор, запажања 
- извештавање 

 
 
 
 

фебруар и март 2019. 
 
 
 
 

Школска смотра 
рецитатора одржана је 8. 3. 
2019. године у 18.25 за 
ученике старијих разреда, 
12.00 за ученике млађих 
разреда у ОШ „Емилија 
Остојић“. 
Старији узраст 
На такмичењу је 
учествовало 9 ученика  V  и 
VIII разреда из матичне 

-Паузе у рецитовању, 
понављање и рефрени 
-Вежбе темпа,мимике и 
гестикулације 
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школе. 
Учесници: Ученици који су 
се пласирали на 
Општинску смотру 
рецитатора: 
Јана Савовић (VIIIр.) Нађа 
Ђурашевић (5. р.) 
Александра Видић (5.р.) 
Учесници: Ученици који су 
се пласирали на 
Општинску смотру 
рецитатора: Млађи узраст 
1.Сузана Давинић 4. разред 
(учитељица Славенка 
Митровић) 
2. Ивона Ристовић 2. разред 
( учитељица Драгица 
Штуловић)      
3.Марија Бабић 2. разред 
(учитељица Татјана Ракић) 
Општинска смотра 
рецитатора одржана је у  “ 
Градској галерији“ 22.3.2019. 
године у 12.00 часова. 
 Ученици који су се 
пласирали на Окружну 
смотру рецитатора:  
Јана Савовић 
(VIII разред) и Сузана 
Давинић  (IV разред) 
Окружна смотра 
рецитатора одржана је у 
Косјерићу 15. априла 2019. 
године у 
 „ Дому културе“ 

април 2019. 

Припремање ученика за 
Окружну смотру 
рецитатора 

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

мај и јун 2019. 

Рецитовање најбољих 
садржаја из протеклих 
година 
Анализа рада секције 

-вежбе темпа,мимике и 
гестикулације                          
-извештавање 
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5.2.3.1. Драмско-рецитаторска секција (наставник Драгана Лазовић) 

 
На крају школске године одржано 36 часова колико је и планирано. Сви циљеви су остварени. 
Колегиница Снежана Ружичић одржала 23 часа до 12.4 2019. године. У табели су часови који 
су одржани од 12.4. до краја школске године.  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦ

И 

АКТИВНО

СТИ 

 Април (2 часа) 

19.4. и 25.4. Рецитовање научених 

стихова 

вежбање Наставни, 

ученици 

 

             Мај 

        (7 часова) 

10.5. Драматизација дела по 

избору ученика 

13.5. Драматизација дела по 

избору ученика 

17.5. Драматизација дела по 

избору ученика 

20.5. Вежбе читања и рецитовања 

24.5. Вежбе читања и рецитовања 

27.5. Припремање рецитала за 

учешће на приредби поводом краја 

школске године 

31.5. Припремање рецитала за 

учешће на приредби поводом краја 

школске године 

вежбање Наставник

, ученици 

 

Јун 

(4 часа) 

3.6.  Припремање рецитала за 

учешће на приредби поводом краја 

школске године 

7.6.  Припремање рецитала за 

учешће на приредби поводом краја 

школске године 

10.6. Генерална проба 

13.6. Завршна приредба 

(реализација) 

вежбање 

 

Наставник

, ученици 
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5.2.4. Новинарска секција (наставник Соња Стоковић) 

 

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, 
коментари-сање, 
давање и 
усвајање 
упутстава,  
бележење 

чланови 
Новинарске  
секције 
 

Планирање  учествовања у предстојећим  
школским  свечаностима. 
 

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

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

Припрема школског листа: 
Сакупљање ученичких радова; 
 

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

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

Израда потребних текстова; 
 

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

фебруар Бележење значајних активности у школи 
да би се о њима извештавало у 
наредним бројевима школског листа. 
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март- април 
 
 
36 часова 

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

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

 

                                                                                                                                                                                                                         

5.2.5. Драмско-рецитаторска секција (наставник  Жељка Ристовић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 

формирање секције; 

припрема  за  

обележавање Дана 

језика 

 

договор око термина, 

усвајање плана секције, 

давање упутстава, 

израда  паноа 

чланови секције 

октобар 

припрема  за приредбу 

на нивоу школе 

„Прело“ ;  увежбавање  

драмског текста и 

рецитација  везаних  за 

тему  Првог  светског  

рата  

читање, рецитовање, 

драмско извођење, 

коментарисање,  

давање и усвајање 

упутстава   

чланови секције 

новембар 

Генерална  проба   за 

приредбу на нивоу 

школе „Прело“; часови  

посвећени  

обележавању  

стогодишњице  

завршетка Првог  

светског  рата 

драмско извођење, 

коментарисање, давање 

упутстава, 

драматизовање 

одломака  из  филма: 

„Где  цвета  лимун  

жут“ 

чланови секције 

децембар 

избор текстова за 

Савиндан;  

припремање програма 

за Савиндан 

одабирање текстова, 

подела задужења, 

рецитовање,изражајно  

читање, драмско 

извођење, 

коментарисање, давање 

чланови секције 
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 5.2.6. Секција енглеског језика (наставник Драгана Прокопијевић Кандић)                                                                                                                   

упутстава  

јануар 

припремање програма  

за  Савиндан   

(рецитације и  драмски  

текстови); генерална  

проба 

рецитовање,  драмско  

извођење, 

коментарисање,  

давање  упутстава 

чланови  секције 

март 

одабир  текстова  и  

кандидата  за  

такмичење  у  

рецитовању;  

увежбавање  

изражајног  

рецитовања 

рецитовање, 

коментарисање,  

давање  упутстава 

чланови  секције 

април 

припремање и  

извођење  одломака  из  

драма по  жељи  

ученика 

драмско  извођење, 

коментарисање,  

давање  упутстава 

чланови  секције 

мај/јун 

припреме за  

обележавање 

Видовдана; генерална  

проба, реализација   

приредбе 

избор  текстова,подела 

улога, драмско 

извођење, 

коментарисање, давање 

и усвајање упутстава 

чланови секције 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Децембар/Јануар 

 
Прављење чланка за 
школски часопис 
„Сничак“ 

 
Објављивање приче 
и илустрација на 
тему „Аниме“ 

 
Наставник енглеског 
језика и ученица 
Дуња Смиљанић  
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5.2.7. Математичка секција (наставник Александра Весовић) 

Јануар/Фебруар 

 
 
Преводилачка 
радионица 

 
Ученици осмог рада 
преводе текстове са 
енглеског на српски 
језик и обрнуто са 
српској језика на 
енглески 
 

 
Ученици осмог 
разреда и наставник 
енглеског језика 

Март 

 
Фразални глаголи: 
Одабир и 
истраживање облика 

 
Ученици бирају један 
фразални глагол чија 
значења истражују 
на интернету и 
прикупљају потребне 
информације 
 

 
Ученици осмог 
разреда и наставник 
енглеског језика 

Април 

 
Фразални глаголи: 
Презентације 

 
Ученици 
представљају Power 
Point презентације о 
фразалним 
глаголима 
 

 
Ученици осмог 
разреда и наставник 
енглеског језика 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар  
Од идеје до 
презентације  

Презентације 
наставника  

Наставници 

Септембар 
Проналажење 
релевантних 
података  

Дискусаија Наставници  

Септембар 
О бројевима и 
бројању кроз 
историју  

Презентације 
ученика  

Чланови секције   

Октобар  
Цртање 
математиком  

Демонстрација  Чланови секције   

Октобар  
Математичке шале и 
анегдоте  

Презентације 
ученика 

Чланови секције   

Новембар 
Игре у којима се 
користи математика  

Дискусаија и 
презентације игара  

Чланови секције   

Новембар  
Примена математике 
за заштиту тајности 
података 

Предавање  Наставници 
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5.2.8. Ликовна секција (наставник Зоран Звиздић) 

Време 
реализације 

Реализоване активности 
Начини 

реализације 
Носиоци 

реализације 

септембар -Цртање  и сликање вежбе наставник ликовне 
културе 

октобар -Цртање  и сликање 

-Посета Вишеграду и 
Андрићграду 

-Израда радова на тему 
Мостови 

Вежбе 

посета 

наставник ликовне 
културе 

новембар -Цртање  и сликање 

-Израда радова на тему 
Мостови 

вежбе наставник ликовне 
културе 

децембар -Цртање  и сликање 

-Израда радова за изложбу 
Сусрет са Андрићем 

 

вежбе наставник ликовне 
културе 

Децембар  

Израда 
математичких 
новогодишњих 
украса  

Радсионица  Чланови секције   

Фебруар  
Игре у којима се 
користи знање 
математике  

Презентације 
ученика  

Чланови секције   

Март  
Низови бројева  Демонстрација  Насставници  

Март  
Математика и 
уметност  

Демонстрација Насставници 

Април  
Прича о занимљивим 
бројевима  

Дискусаија Чланови секције   

Мај  
Прича о занимљивим 
бројевима 

Тимски рад  Чланови секције   

Мај 
Прича о занимљивим 
бројевима 

Тимски рад Чланови секције   

Јун  
План за следећу 
годину  
 

Дискусија Чланови секције   
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јануар  -Цртање  и сликање 

-Изложба Сусрет са 
Андрићем   

вежбе 

конкурисање 

 

наставник ликовне 
културе 

фебруар -Цртање  и сликање вежбе наставник ликовне 
културе 

март -Цртање  и сликање вежбе наставник ликовне 
културе 

април -Цртање  и сликање 

-Израда радова за конкурс  

вежбе  

конкурисање  

наставник ликовне 
културе 

мај -Цртање  и сликање 

-Израда радова за конкурс  

-Израда фотографија за конкурс  

вежбе  

конкурисање  

конкурисање 

Наставник  ликовне 
културе, фото-
секција 

јун -Цртање  и сликање Вежбе 

 

Наставник  ликовне 
културе 

  

 

5.2.9. Хор матичне школе (наставник Ивона Даниловић) 

ВРЕМЕ 

 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Септембар 2018.  
Упознавање ученика 
са програмом рада  

Проба хора 
Наставник музичке 

културе Ивона 
Даниловић 

Октобар, новембар, 
децембар 2018. 

Активна обрада 
композиција које ће 
се изводити у 
наредном периоду 

проба хора 
Наставник музичке 

културе Ивона 
Даниловић, ученици 

Јануар, фебруар, 
март 2019. 

Савиндан приредба 
– извођење соло и 
хорских композиција 

проба хора 
Наставник музичке 

културе Ивона 
Даниловић, ученици 

Април, мај, јун 2019. 

Светски дан 
уметности у градској 
галерији у Пожеги, 
генерална проба, 
укупно је 
реализовано 72 часа 
на годишњем нивоу – 

Проба хора 
Наставник музичке 

културе Ивона 
даниловић ученици 
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5.2.10. Хорска секција (наставник Лепа Милић) 

 

Часови хора током школске 2018/2019. су одржани и у  ПО С.Добриња 12 часова, ПО Прилипац 
18 часова и ПО Роге 13 часова .Од планираних  36 часова, укупно је одржано 43 часа. 

 

Време 
реализације 

Реализоване активности Носиоци 
реализације 

Начин реализације 

новембар -Обрада химни 

-Обрада народних и дечијих 
песама 

-Припремање наступа 
поводом Савиндана 

-наставник музичке 
културе и ученици 

- солистичко певање,     

групно певање, 

прикупљање мало 

познатих или готово 

заборављених 

песама средине у 

којој живе), 

организација и 

реализација 

музичких догађаја, 

посете концертима у 

школи и ван ње... 

децембар -Обрада народних и забавних 
песама 

-Обрада дечијих песама 

-Припремање наступа 
поводом Савиндана 

-Обрада народних песама 

-наставник музичке 
културе и ученици 

јануар -Припремање наступа за 
Светосавску приредбу 

-Припремање наступа за 
Светосавску приредбу 

-Наступ поводом Савиндана 

-наставник музичке 
културе и ученици 

Феϭруар -Оϭрада народних и заϭавних 
песама 

-наставник музичке 
културе и ученици 

март -Вежбе интонације 

-Обрада песама  

-Припрема програма поводом 
Дана светске уметност 

-наставник музичке 
културе и ученици 

април -Припрема програма поводом -наставник музичке 

36 прво полугодиште 
и 36 друго 
полугодиште  
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 Дана светске уметност 

-Реализација програма 
поводом Дана светске 
уметности 

-Гледање наступа другог хора 
и разговор о наступа 

-Припрема програма за 
васкршњи концерт 

-Припрема програма за 
васкршњи концерт 

културе и ученици 

мај  

-Генерална проба програма 
за Васкршњи концерт 

-Реализација Васкршњег 
концерта 

-Припрема приредбе поводом 
Видовдана 

-Припрема приредбе поводом 
Видовдана 

-Анализа рада хорске секције 

-наставник музичке 
културе и ученици 

јун -Припрема приредбе поводом 
Видовдана 

-Припрема приредбе поводом 
Видовдана 

-Генерална проба приредбе 
за Видовдан 

-Реализација приредбе за 
Видовдан 

 

 

                                                                                                                                                                             

5.2.11. Млади физичари (наставник Гордана Николић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Август 
-Израда плана рада 
секције. 

 

Израда план рада Наставник физике  
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Септембар 

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

 

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

 
Наставник са 
члановима секције 

Октобар 

-Подела задужења по 
групама и појединачно, 
огледи које ученици раде 
код куће а презентују у 
школи. 
-Брзина и мерење 
брзине. 
-Израда наставних 
средстава. 
-Договор о 
презентацијама за 
тематски дан 
проналазача и 
истраживача. 

 

Презентовањем на 
часу или на посебним 
манифестацијама као 
сто је тематски дан  

 
Наставник са 
члановима секције 

Новембар 

-Провера другог и трећег 
---Њутновог закона. 
-Закон гравитације. 
-Принцип рада 
Питагорине чаше 
-Паскалов закон 
Електромотор и принцип 
рада 
Танталов врч и 
хидраулична машина 

 

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

Наставник са 
члановима 
секције,ученици 
седмог и осмог 
разреда 

Мај 

-Одређивање ликова код 
огледала и сочива. 
-Кулонов закон. 
-Припрема  и 

презентовање ученичких 

радова поводом 

обелезавања 

Међувародног дана 

светлости. 

На часовима секције 
помоћу наставних 
средстава којима 
располажемо   
Међународни дан 
светлости ,у вртићу 
,,Пчелица“ и 
,,Лептирић“ 

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

Прво полугодиште 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 1. час / 10.9.2018.      
Формирање секције 

и договор о раду 
Разговор Ученици VIII 

разреда и 
наставник 

  2. час / 24.9.2018.  
Датуми везани за 
заштиту животне 

средине  

Разговор и 
дискусија, 

практични рад 

Ученици VIII 
разреда и 
наставник 

  3. час / 1.10.2018. 

Обележавање 16. 
Септембра – Дан 
заштите озонског 

омотача 

Разговор и 
дискусија, читање 

радова 

Ученици VIII 
разреда и 
наставник 

 4. час / 8.10.2018. 

4. октобар – Дан 
заштите животиња 

(разговор о 
угроженим врстама 

нашег краја) 

Разговор и 
дискусија, читање 

радова, 
упоређивање 

података 

Ученици VIII 
разреда и 
наставник 

  5. час / 15.10.2018. 
16. октобар – Дан 

здраве хране  
Разговор и 

дискусија, читање 
радова 

Ученици  VIII 
разреда и 
наставник 

    6. час / 5.11.2018. 

Лековите биљке, 
препознавање и 

употреба 

Разговор и 
дискусија, 

практични рад 

Ученици VIII 
разреда и 
наставник 

 

  7. час / 26.11.2018. 

1. децембар - 
Светски дан борбе 

против AIDS-а 

Разговор и 
дискусија, читање 

радова, 
презентација 

Ученици VIII 
разреда и 
наставник 

 

 8. час / 10.12.2018. 

Брига о птицама у 
хладне зимске дане 

Разговор и 
дискусија 

Ученици VIII 
разреда и 
наставник 

 

   9. час / 24.12.2018. 

Врсте и 
класификације 

отпада 

Разговор и 
дискусија, 

презентација 

Ученици VIII 
разреда и 
наставник 

 

   10. час / 14.1.2019. 

Рециклажа Разговор и 
дискусија, 

презентација 
радова 

Ученици VIII 
разреда и 
наставник 
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Друго полугодиште 

 

5.2.13. Фотографска секција (наставник: Брано Рудић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  11. час / 11.3.2019.  
21. март Дан шума Разговор, дискусија Ученици VIII разреда 

и наставник 

 12. час / 25.3.2019.  
22. март Дан вода Разговор и дискусија, 

практични рад 
Ученици VIII разреда 

и наставник 

  13. час / 1.4.2019. 
31.март Дан борбе 

против пушења 
Практичан рад Ученици VIII разреда 

и наставник 

  14. час / 8.4.2019. 

7. април – Дан 
здравља 

Разговор и дискусија, 
читање радова, 
упоређивање 

података 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

 15. час / 15.4.2019. 

22. април – Дан 
планете Земље 

Разговор и дискусија, 
читање радова, 
упоређивање 

података 

Ученици VIII разреда 
и наставник 

16. час / 29.4.2019. 

22. мај – Дан 
биодиверзитета 

Разговор и дискусија, 
читање радова, 
упоређивање 

података 

Ученици  VIII разреда 
и наставник 

 17. час / 13.5.2019. 
5.јун – Дан заштите 

животне средине 
Разговор и дискусија Ученици VIII разреда 

и наставник 

 18. час / 20.5.2019. 
Презентација о 

протеклом раду и 
активностима секције 

Дискусија Ученици VIII разреда 
и наставник 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С Е П Т Е М Б А Р 

Договор о раду 
секције, 
упознавање са 
планом рада 

 

Едукација – 
упознавање са 
основама 
фотографије 

 

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

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

Наставник Брано 
Рудић и ученици 
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О К Т О Б А Р 

 

Упознавање са 
основама 
фотографије  

 

Радионица – 
изабрана тема. 

Преузимање 
фотографија са 
интернета 

Упознавање са 
естетским правилима 
фотографије - избор 
фотографских 
мотива.   

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

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

Н О В Е М Б А Р 

 

Програм Picasa – 
обрада 
фотографија. 

 

 

Радионица – 
изабрана тема. 

 

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

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

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

Д Е Ц Е М Б А Р 

Програм  ACDSee –
обрада 
фотографија. 

 

Радионица – 
изабрана тема. 

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

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

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

ЈАНУАР 

Програм  ACDSee– 
Auto Slade Show   

Радионица – 
изабрана тема. 

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

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

Ф Е Б Р У А Р 

 

Програм  Photo 
Scape– обрада 
фотографија 

  

Едитовање 
фотографија 
програмом Photo 
Scape             
Програм Photo Scape 
–команде ROTATE и 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 
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Радионица – 
изабрана тема         

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 

М А Р Т 

 

Програм  Photo 
Scape– обрада 
фотографија      

 

 

Радионица – 
изабрана тема 

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

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

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

А П Р И Л 

 

Програм  Photo 
Scape– обрада 
фотографија      

 

Радионица – 
изабрана тема 

 

 

Радионица – 
графика у сито 
штампи 

Програм Photo Scape 
–команде OBJECT и 
MARGIN        

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

Наставник Брано 
Рудић и ученици 

М А Ј 

 

Програм  Photo 
Scape– обрада 
фотографија  

Програм Photo Scape 
–команде  BLOOM и 
BACKLIGHT          

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

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С Е П Т Е М Б А Р План рада. 

 

 

Елементи 

полигона и вожња 

на полигону. 

Анкетирање ученика 5. 

разреда, договор о 

раду секције, 

упознавање са планом 

рада. 

Објашњење елемената 

полигона, упутства за 

правилну вожњу. 

Наставник Брано Рудић 

и ученици 

О К Т О Б А Р 

 

Елементи 

полигона и вожња 

на полигону. 

 

 

 

 

 

 

 

Решавање 

тестова из 

саобраћаја. 

Објашњење елемената 

полигона, упутства за 

правилну вожњу. 

Вожња бицикла на 

полигону, вежбе 

спретности вожње у 

појединим 

дисциплинамa. 

 

Решавање тестова на 

компјутеру на сајту 

АМСС, контрола истих 

и анализа. 

Наставник Брано Рудић 

и ученици 

   

Радионица – 
изабрана тема 

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

Ј У Н 

 

Шта је урађено, 
анализа рада 
секције 

Анализа рада 
фотографске секције 

Наставник Брано 
Рудић и ученици 
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Н О В Е М Б А Р 

 

Саобраћајни 

знаци. 

 

 

 

 

 

Решавање 

тестова из 

саобраћаја. 

 

Саобраћајни знаци-

подела. 

Правила права 

првенства пешака и 

бициклиста. 

 

Решавање тестова на 

компјутеру на сајту 

АМСС, контрола истих 

и анализа. 

 

Наставник Брано Рудић 

и ученици 

Д Е Ц Е М Б А Р Техничко 

одржавање 

бицикла. 

 

 

Возачка етика. 

Техничко одржавање 

бицикла, подмазивање 

за вожњу. 

 

Понашање сувозача и 

других путника у 

возилу. 

Наставник Брано Рудић 

и ученици 

Ј А Н У А Р 

 

Решавање 

тестова из 

саобраћаја. 

 

 

 

Техничко 

одржавање 

бицикла. 

 

Решавање тестова на 

компјутеру на сајту 

АМСС, контрола истих 

и анализа 

 

Контрола и одржавање 

техничке исправности 

бицикла 

Наставник Брано Рудић 

и ученици 

Ф Е Б Р У А Р 

 

Решавање 

раскрсница 

 

Решавање ситуација на 

раскрсницама 

 

Наставник Брано Рудић 

и ученици 
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М А Р Т 

 

Решавање 

тестова из 

саобраћаја. 

 

 

 

Елементи 

полигона и вожња 

на полигону. 

 

 

 

 

Одељенско 

такмичење 

Решавање тестова на 

компјутеру на сајту 

АМСС, контрола истих 

и анализа 

 

Вожња бицикла на 

полигону, вежбе 

спретности вожње у 

појединим 

дисциплинамa 

 

Одељенска такмичења 

из саобраћаја-

саобраћајни прописи, 

вожња на полигону. 

Резултати и анализа 

такмичењa 

Наставник Брано Рудић 

и ученици 

А П Р И Л 

 

Школско 

такмичење 

 

 

 

 

 

 

Општинско 

такмичење 

Припрема за школско 

такмичење из 

саобраћаја. 

Школско такмичење из 

саобраћаја - резултати 

и анализа 

 

Припрема за 

општинско такмичење 

из саобраћаја. 

Општинско  такмичење 

из саобраћаја - 

резултати и анализа  

Наставник Брано Рудић 

и ученици 

М А Ј 

 

Саобраћај и 

екскурзија 

 

 

Понашање деце при 

групним путовањима. 

Кретање пешака 

подземним пролазима, 

мостовима и тунелима 

Наставник Брано Рудић 

и ученици 
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Окружно 

такмичење 

 

Припрема за окружно 

такмичење из 

саобраћаја. 

Окружно  такмичење из 

саобраћаја - резултати 

и анализа 

Ј У Н 

 

Деца на улици 

 

 

 

 

 

Анализа 

резултата 

Дечије игре на улици – 

опасности. 

 

Кретање пешака на 

врло прометним 

путевима 

 

Анализа постигнутих 

резултата 

Наставник Брано Рудић 

и ученици 

 

 

5.2.15. Информатичка секција (наставник: Весна Перишић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

септембар 
Избор ученика и усвајање 
годишњег плана рада 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

септембар Обрада слика, покретање 
програма, основни 
појмови 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

октобар Обрада слика, покретање 
програма, основни 
појмови 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

октобар Обрада слика Picasa Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

новембар 
Обрада слика  Picasa Рад на рачунару Ученици шестог и 

седмог разреда, 
наставник 
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5.2.16. Кошаркашка секција (наставник  Момчило Гудурић) 

 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

Додавање и вођење лопте у 

разним варијантама 

Техника додавања са променом 

места у кретању „крис-крос” 

Рад се одвија у паровима 

и у тројкама 

Наставник и 

ученици 

кошаркашке 

секције 

ОКТОБАР 

Разноврсне технике додавања 

преношења лопте са 

завршницом шута на кош 

Технике додавања технике 

пивотирања, увежбавање „крис-

крос” 

Индивидуални рад 

Рад са лоптом са 

акцентом што већег 

чувања „пивотирања” 

лопте 

Наставник и 

ученици 

кошаркашке 

секције 

НОВЕМБАР Технике финте, технике скок Рад са лоптом са  

децембар Обрада слика  Picasa Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

јануар Прављење веб странице 
www.weebly.com 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

фебруар Прављење веб странице 
www.weebly.com 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

март Прављење веб странице 
www.weebly.com 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

март Прављење веб странице 
www.weebly.com 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

април 
Прављење веб странице 
www.weebly.com 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

мај Прављење веб странице 
www.weebly.com 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

јун Прављење веб странице 
www.weebly.com 

Рад на рачунару Ученици шестог и 
седмог разреда, 
наставник 

http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
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шута                                               

Блокаде                                           

Технике блокаде у месту и 

кретању 

акцентом што већег 

чувања „пивотирања” 

лопте 

Индивидуални рад и у 

паровима са 

асистирањем за двокорак 

Наставник и 

ученици 

кошаркашке 

секције 

ДЕЦЕМБАР 

Техника двокорака са шутом на 

кош 

Техника скок шута на кош 

Игра са применом обрађене 

технике 

Техника скок шута на кош 

„Хорог” шут ангажовање центара 

Индивидуални рад и у 

паровима са 

асистирањем за двокорак 

Индивидуални рад и у 

паровима са 

асистирањем за двокорак 

Кроз игру 1:1 2:2 3:3 

Акценат на игру центара 

 

Наставник и 

ученици 

кошаркашке 

секције 

ЈАНУАР 

Техника откривања, утрчавања 

и контра напад 

Кроз игру 1:1 2:2 3:3 

Акценат на игру центара 

Наставник и 

ученици 

кошаркашке 

секције 

ФЕБРУАР 

Игра на два коша са применом 

правила 

Игра преко центара са 

применом блокаде 

Приказ научене технике 

кроз игру и примену 

важећих правила 

Акценат на игру центра 

Наставник и 

ученици 

кошаркашке 

секције 

МАРТ 

Тактика игре „човек на човека” и 

зонска одбрана 

Игра са наглашеним пресингом 

Примена тактичких 

варијанти 

У разним видовима 

одбране и пресингом  

Наставник и 

ученици 

кошаркашке 

секције 

АПРИЛ 

Техника шута и слободних 

бацања 

Игра кроз примену ситуацијоног 

тренинга 

Индивидуални рад са 

асистенцијом 

Реализација тренинга 

кроз разне непредвиђене 

ситуације 

Наставник и 

ученици 

кошаркашке 

секције 

МАЈ 

Техника контра напада 

Слободна бацања. Техника 

извођења 

Индивидуални рад са 

психолошким елементима 

Примена нестандардних 

правила и услова у игри 

Наставник и 

ученици 

кошаркашке 

секције 
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Техника примена ситуационог 

тренинга 

Игра на два коша са применом 

правила 

на што боље сналажење 

у нормалним условима 

Примена нестандардних 

правила и услова у игри 

на што боље сналажење 

у нормалним условима 

5.2.17. Спортска секција (наставник  Милан Обреновић) 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

1. атлетика: техника брзог 

трчања – спринт до 60 метара 

фв.1.1.1. 

Рад са ученицима на 

спољнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

2. атлетика: развијање опште 

издржљивости трчањем 

средњим интезитетом фв.1.1.2. 

Рад са ученицима на 

спољнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортсе секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

3. атлетика: истрајно трчање 

умереним интезитетом фв.1.1.3. 

Рад са ученицима на 

спољнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

4. атлетика: истрајно трчање-

припрема за кросфв.1.1.4. 

Рад са ученицима на 

споњнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

5. атлетика: увежбавање 

технике трчања штафете 4*60 

м.фв.1.1.6. 

Рад са са ученицима на 

споњнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

6. атлетика: бацање кугле из 

залета.скок у даљ фв.1.1.9. 

Рад са ученицима на 

спољнем терену 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

7. атлетика: скок у вис-леђна 

техника „Фосбери Флоп” 

фв.1.1.10. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

8. одбојка: додавање лопте 

прстима и подлактицама из 

разних ставова фв.1.1.2. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 9.одбојка: техника сервис Рад са ученицима у Наставник и 
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ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

ударца -„тенис” сервис-примање 

сервиса и дизање за смеч 

фв.1.1.1. 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

10. одбојка: игра две екипе са 

нагласком на смеч и блокаду 

смеча фв.1.1.10. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

11. одбојка: игра две екипе 

фв.1.2.4. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

12. полигон препрека са 

различитим облицима кретања 

фв.1.2.4. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

13. спортске гимнастика (м) -

партер-колут напред и склопка 

(ж) -партер-колут назад и 

прелазак у малу „вагу” 

(МиЖ) -став у шакама без  

помоћи сувежбача фв.1.2.5. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

14. спортска гимнастика(МиЖ) 

партер-премет странце – премет 

напред фв.1.1.3.1. 

рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

15. спортска гимнастикамиж)-

прескок – коњ у ширини,110цм.-

згрчка, разношка, одбочка, 

предношка, склопка-прекопит 

фв.1.3.3. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

16. полигон препрека са 

различитим облицима кретања 

фв.1.3.4. 

Рад са ученицима у 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

17. спортска гимнастика; (м)-

доскочни кругови. вис предњи-

згиб-спуст(3*) - из виса предњег 

вучењем вис узнето-подметни 

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 

Наставник и 

ученици 

спортске 

секције 

ТОКОМ 18. спортска гимнастикам) - Рад са ученицима у Наставник и 
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ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

паралелни разбој-доскочни:  из 

њиха у потпору предњихом – упор -

зањих - предњихом - предношка са 

1/1покретом 

(ж) - греда: на крају греде заскок 

преметом странце фв. 2.1.11. фв. 

2.1.9. 

спортској хали кроз 

секцијску наставу 

ученици 

спортске секције 

 

5.3.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

5.3.1. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ  

(координатори Драгана Прокопијевић Кандић и Марина Петровић) 

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 
координатори октобар 

Доношење и усвајање плана 

рада Ученичког парламента 

Заједничка израда 

плана на основу аката 

и ранијих планова 

координатори 

октобар 

Проучавање школске 

документације и упознавање 

са радом Наставничког већа, 

Савета родитеља, Школског 

одбора, одељењских и 

стручних већа 

Упознавање са  

плановима рада 

Наставничког већа, 

Савета родитеља, 

Школског одбора и 

стручних већа 

координатори октобар 

Избор чланова Парламента 

који ће учествовати у раду 

- Избор 1 члана 

Парламента у Тим за 
координатори октобар 
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стручних и руководећих 

органа школе и тимова 

заштиту ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

- Избор 2 члана 

Парламента који ће 

по потреби 

присуствовати 

седницама 

Наставничког већа  и 

Школског одбора 

- Избор 1 члана за 

учешће у раду СА за 

Школско развојно 

планирање 

Реализација културних 

садржаја, обележавање 

важних датума и учешће на 

спортским и другим 

такмичењима 

- Учешће у школским 

секцијама, приредбе, 

културне 

манифестације, 

сусрети са писцима и 

уметницима, поетске 

и тематке вечери, 

спортски турнири 

- Учешће у 

обележавању 

Светосавске недеље 

- Учешће у 

организацији  вечери 

поводом 

обележавања Дана 

уметности 

Ученички 

парламент, 

секције 

 

новембар 

децембар 

јануар 

април 

 

Организовање и реализација 

активности забавног 

карактера 

- ученичке журке 
Ученички 

парламент 

новембар 

Општинска трибина на тему 

Побољшање живота младих 

у општини Пожега 

- представници УП 

присуствују трибини и 

дају своје предлоге за 

побољшање живота 

младих у општини 

Ученички 

парламент, СО 

Пожега 

децембар 
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ГИМ фест 

- учешће у 

организацији и 

реализацији ГИМ 

феста 

Ученички 

парламентм 

Гимназија 

Свети Сава 

март 

Укључивање у рад Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 

- Упознавање са 

извештајем о раду 

Тима и примедбом 

датом од стране 

Републичке 

инспекције 

Ученички 

парламент, 

ТИМ за ЗУДЗЗ, 

директорка 

школе Мирјана 

Василијевић 

април 

Учешће у припреми журке и 

другарске вечери за ученике 

VIII разреда 

- Организовање 

састанка са 

члановима Савета 

родитеља у вези са 

организацијом и 

реализацијом 

Матурске вечери                   

- Организовање и 

реализација школске 

журке у просторијама 

школе, организовање 

и реализација 

Матурске вечери за 

ученике школе                            

- Изнајмљивање 

музичке опреме                         

- Изнајмљивање 

простора и избор 

менија за реализацију 

Матурске вечери                   

- Израда позивница за 

наставнике                          

- Припремање 

свечаног програма             

- Организација 

проласка кроз град, 

фотографисање  итд. 

Ученички 

парламент 

мај, јун 

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 РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИJЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИJE 

Септембар 
 
У оквиру ООЦК организоване 
планиране акције солидарности  

Учешће у акцијама 
солидарности 

Руководилац, 
задужени 
чланови 
организације 
Црвеног крста у 
оквиру Школе 

Октобар 

-Подела налепница за јесењи 
крос 
-Учешће у акцији „Дечја 
недеља” 
 

 

Укључивање у 

активности Дечје 

недеље 

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

Мај 
-Обележавање недеље 
Црвеног крста 
 

Радионичарски рад  

ОЦК у сарадњи 
са ученицима и 
наставницима 
задуженим за 
ову област 

Током 
школске 
године 

Хуманитарне активности  Радионичарски рад Волонтери ОЦК 

Јун 
Избор најбољег активисте 
Црвеног крста  

ОЦК у сарадњи са 
ученицима члановима 
изабрали 
представнике наше 
школе 

ОЦК и ученици и 
наставници 
задужени за ову 
област 
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5.3.3. ВРШЊАЧКИ ТИМ                                                                                                                   

(координатори Милица Тошић Рудић и Мирјана Попадић) 

Реализоване 

активности 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 
Време 

 

 

Избор чланова 

Вршњачког тима 

 

 

 

 

 

 

 

Конституисање 

Вршњачког тима 

 

 

 

 

Усвајање плана 

рада Вршњачког 

тима 

Анкетирање 

чланова 

ТимаРеализација 

радионице 

Полећемо 

 

На часовима 

одељењског старешине 

ученици VII и VIII 

разреда изабрали су по 

два 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 

 

Осмишљавање 

активности/плана рада 

тима и усвајање плана 

Попуњавање упитника о 

степену мотивисаности 

за рад у ВТ и подручјима 

рада у односу на теме 

превенције насиља, 

помоћи ученицима који 

имају проблеме у 

понашању, значају 

толеранције у 

комуникацији, превенцији 

употребе дрога, 

професионалној 

оријентацији... 

Размена о очекивањима 

у раду ВТ 

Ученици 

Одељењске 

старешине 

Координатори 

Вршњачког тима-

Милица Тошић 

Рудић, психолог и 

Мирјана Попадић, 

педагог  

 

 

Координатори 

Вршњачког тима-

психолог и педагог 

 

 

Чланови и 

координатори 

Вршњачког тима 

 

 

 

Септембар/октобар 

 

 

 

10.10.2018. 
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Обележавање 

Дана толеранције 

 

 

 

Договор о 

обележавању 

Дана детета 

 

Анкетирање ученика 

млађих разреда 

Израда паноа са 

порукама толеранције 

Презентација о 

толеранцији у холу 

школе 

 

Припремање материјала, 

израда паноа 

 

Чланови 

Вршњачког тима 

 

8. 11. 2018. 

 

 

 

 

16.  и 20.11. 

Програм 

превенције 

употребе дрога 

Реализација радионице 

Шта када ме неко 

наговара на оно што не 

желим 

 

Координатори 

Вршњачког тима-

психолог и педагог 

29. 11. 2019. 

Превенција 

дискриминаторног 

понашања 

Представљање 

Правилника о поступању 

школе у случајевима 

дискриминаторног 

понашања 

Договор о реализовању 

истраживања о 

облицима 

дискриминаторног 

понашања у школи 

 

Координатори 

Вршњачког тима и 

чланови Тима 

20. 12. 2018. 

Припремање 

прилога за 

школски лист 

Сничак 

Писање прилога о 

активностима Вршњачког 

тима  

 

Координатори 

Вршњачког тима 

Децембар 

 

 

Програм 

превенције 

употребе дрога 

Реализација радионице 

Спорт је кул 

Координатори 

Вршњачког тима и 

чланови Тима 

17. 1. 2019. 
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Програм 

превенције 

употребе дрога 

Професионално 

информисање 

Реализација радионице 

Пробати или не-Како да 

одлучим? 

 

 

Договор о изради паноа 

о професионалној 

оријентацији (размена 

идеја, прикупљање 

материјала) 

 

 

 

Координатори 

Вршњачког тима 

21. 3. 2019. 

Превенција 

насиља 

 

 

 

 

Вршњачка 

подршка 

 

 

 

Упознавање са 

реведираним програмом 

рада Тима за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља... 

 

Анализа случајева 

посредовања чланова 

ВТ у решавању 

конфликата, ангажовању 

у разговору са 

ученицима који су у 

појачаном васпитном 

раду 

 

 

Координатори 

Вршњачког тима 

 

 

 

Координатори 

Вршњачког тима 

24. 4. 2019. 
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Професионална 

оријентација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација радионице 

Шта бих волео да будем 

када одрастем 

(упознавање са спектром 

занимања, важност 

правилног избора школе, 

занимања) 

 

 

Реализација радионице 

У сфери интересовања 

 

Уређење кутка за 

професионалну 

оријентацију 

 

 

 

 

 

Координатори и 

чланови 

Вршњачког тима 

14. 5. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 5. 2019. 

Вредновање рада 

Вршњачког тима 

и израда 

Извештаја 

Увид у реализоване 

активности/ретроспектив

а рада на превенцији 

насиља, толеранцији, 

програму превенције 

употребе дрога, сарадњи 

са Тимом за заштиту 

ученика  

Писање извештаја 

Координатори и 

чланови 

Вршњачког тима 

14.5. и 6.6. 2019. 
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5.4. ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Екскурзије – од I до IV разреда 

РАЗРЕД РЕЛАЦИЈА ВРЕМЕ 

I Пожега-Ужице-Сирогојно-Златибор 22. мај 2019. 

II Пожега-Свилајнац-манастир Манасија 17. мај 2019. 

III Гостољубље 23. мај 2019.  

IV Пожега-Јагодина-Раваница 16. мај 2019. 

 

Настава у природи 

РАЗРЕД МЕСТО/ДЕСТИНАЦИЈА ТРАЈАЊЕ ВРЕМЕ 

I2 Врњачка Бања 7 дана 

Од 10. до 17. априла 

2019.  

II1,3,4 
Бања Врујци 7 дана 

Од 20. до 27.марта 

2019. 

IV1-4 и ИО 

С.Д. 
Бања Врујци 7 дана 

Од 27.марта до 

3.априла 2019. 

 

Екскурзије од V до VIII разреда 

РАЗРЕД РЕЛАЦИЈА ТРАЈАЊЕ ВРЕМЕ 

V 
Пожега-Рожанство-Гостиље-Пријепоље-

манастир Милешева-Златар-Ужице 
1 дан 

9. мај 2019. 

VI 

Пожега-Чачак-Таково-Топола-

Аранђеловац-Крагујевац-Крушевац-

манастир Љубостиња-Врњачка Бања-

манастир Жича 

2 дана 

23. и 24.април 2019. 

 Пожега-Београд-Крушедол-Нови Сад-

Сремски Карловци-манастир Хопово-

 13. и 14. април 2019. 
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VII Ваљево 2 дана 

 

     VIII 

Пожега-Чачак-Крагујевац-Покајница-

Смедерево-Лепенски вир-Кладово-

Неготин-Зајечар-Ниш-Куршумлија-Ђавола 

варош-Крушевац-Чачак 

 

3 дана 

9, 10. и 11. април 

2019.  

 

6. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

6.1. Тим за стручно усавршавање                                                                                  

(координатор тима Мирјана Попадић и Милица Тошић Рудић) 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

        Септембар  

Избор координатора 
и доношење плана 
рада Тима 
 

Договор, израда 
плана рада 

 
     Чланови Тима 

Септембар 
 

Одабир приоритетне 
области 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 
 
Изабран акредитован 
семинар Да нам 
школа буде сигурна 
К3П4 

 

Психолог и педагог 

Септембар  

 
 
Планирање стручног 
усавршавања на 
нивоу школе 
 

Израда плана 
стручног 
усавршавања на 
нивоу школе 

 
 
 
Психолог и педагог 
 
 

Септембар/октобар 
Планирање 
реализације 

Израда плана 
реализације 

 
Психолог 
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6.2. Стручно усавршавање наставника, директора и стручних сарадника 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛИ 

Облик стручног 

усавршавања 

Реализатор/и Време реализације 

Угледни часови (наставни 

предмет, 

разред/одељење, 

наставна јединица) 

Енглески језик, IV-3, 

Алфабет 

Драгана Прокопијевић 

Кандић 

27. 9.2018. 

угледних часова угледних часова на 
основу палнираних 
угледних часова на 
нивоу стручних већа 
за област предмета 
 

Током школске 
године 

Евалуација угледних 
часова 

Систематизација 
података на основу 
евалуационих 
листића и 
прослеђивање 
извештаја 
наставницима који су 
реализовали угледни 
час 
 

 
Психолог и педагог 

Јануар 
Јун 

Евалуација рада 
Тима 

 
 
 
Извештавање  
 
 
 

Увид у реализоване 
активности/облике 
стручног 
усавршавања 
 
Израда извештаја о 
стручном 
усавршавању на 
нивоу школе 
 
 
 

 
 

Психолог и педагог 
 
 
 
 
Педагог 
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Математика, IV-3, Јединице 

за мерење површине 

Славенка Митровић 31. 10. 2018. 

Асистирање у припреми и 

реализацији угледног часа 

из математике у IV-3 

Александра Весовић 31. 10. 2018. 

Ликовна култура, II-3, Три 

прасета 

Светлана Илић 29. 10. 2018. 

Географија и историја, VI-2, 

Европски народи 

Снежана Младеновић и 

Станија Јовановић 

12. 12. 2018. 

Техничко и информатичко 

образовање 

Брано Рудић Децембар 2018. 

Биологија, VII ИО Средња 

Добриња, Обољења органа 

за варење.Правилна 

исхрана и последице 

неправилне исхране 

Славица Ђукић Радојевић 28. 2. 2019. 

Руски језик,,Масленица (у 

VI и VII у ИО С.Добриња) 

Станица Вукашиновић 8. 3. 2019. 

Реализација часова са 

применом међупредметних 

компетенција 

Александар Павловић 

Наташа Радосављевић 

Станица Вукашиновић 

Драгица Дидановић 

 

 

17.4. 

18.4. 

6.5. 

Угледна активност 

Презентација пројектне 

наставе ученика у VI-1, 

Израчунавање потрошачке 

корпе 

Александра Весовић Мај 2019. 

Пројектна настава 

,,Сусрети са Андрићем“ 

Стручно веће наставника  

српског језика 

Октобар- јануар 

Презентације, предавања   
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Презентовање Правилника 

о обављању друштвено-

корисног, односно 

хуманитарног рада  

Мирјана Попадић 27. 11. 2018. 

Презентовање Правилника 

о ближим упутствима за 

утврђивање права на ИОП, 

његову примену и 

вредновање 

Марина Зечевић 27. 11. 2018. 

Правилник о поступању 

установе у случају сумње 

или утврђеног 

дискриминаторног 

понашања 

*презентације сва три Правилника на 

седници Наставничког већа 

Милица Тошић Рудић 27. 11. 2018. 

Презентација о Дауновом 

синдрому 

Татјана Ракић 22. 1. 2019. 

Предавање о 

међупредметним 

компетенцијама 

Данијела Мићовић 

Александра Весовић 

Новембар 2018. 

Учешће на конкурсима 

ради унапређивања 

образовно-васпитне 

праксе: 

,,Сазнали смо на семинару, 

применили у пракси“ 

,,Дигитални час“ 

 

 

Александра Весовић 

 

 

Стевица Јанковић 

 

 

Септембар 2018. 

 

Истраживање које 

доприноси унапређивању 

образовно-васпитног 

рада 

  

Реализација истраживања 

Деца Европе на 

интернету у IV-1 

Милица Тошић Рудић  

 

Новембар 2018. 
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Истраживање о облицима и 

учесталости 

дискриминације у школи 

Милица Тошић Рудић  

Мирјана Попадић 

Децембар 2018. 

Испитивање мишљења 

родитеља о сарадњи са 

школом, процене 

одређених области, 

предлози родитеља 

Милица Тошић Рудић  

Мирјана Попадић 

Мај/ јун 2019. 

ТИМСС истраживање  Марина Петровић, школски 

координатор 

                 9.4.2019. 

Стручне посете, посете 

сајмовима 

  

Посета Андрићграду у 

оквиру пројекта ,,Сусрети 

са Андрићем“ 

Љиљана Јовановић, Соња 

Стоковић, Марина 

Петровић, Брано Рудић, 

Зоран Звиздић 

6. 10. 2018. 

Посета Фестивалу науке у 

Београду 

Снежана Младеновић, 

Верица Петровић, Весна 

Перишић 

1.12. 2018. 

Примена стечених знања 

и вештина кроз обуку 

других наставника Александра Весовић 24. 12. 2018. и 23. 1. 2019. 

Пројекат 2000 дигиталних 

учионица 

Маријана Марић Новембар и 

децембар2018., август  

2019. 

Примена стечених знања 

кроз обуку других 

наставника/курс енглеског 

језика 

Стручно веће наставника 

енглеског језика 

Од октобра 2018. 

Примена стечених знања и 

вештина кроз обуку других 

наставника 

Љиљана Јовановић 28. 11. 2018. 

Промоција дигиталних 

уџбеника  

Маријана Марић Мај 2019. 

 

Пројекат 2000 дигиталних 

учионица  

Драгана Прокопијевић 

Кандић 

Мај и јун 2019. 
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         Марина Петровић 

Час у оквиру пројекта 

SHARE  

Обука наставника 

 

Данијела Мићовић 10.5. 

1.и 2.6. 

Остваривање пројеката 

образовно-васпитног 

карактера 

  

Обележавање Дана језика Стручна већа наставника 

српског и страних језика 

26. 9. 2018. 

Организовање тематске 

недеље COOD WEEK 

 

Маријана Марић 

Стевица Јанковић 

Милутин Игњатовић 

Октобар 2018. 

Сајам здраве хране Стручно веће за разредну 

наставу 

16. 10. 2018. 

 

Дан заштите озонског 

омотача 

Зорица Боловић Октобар 2018. 

 

 Дан мола 

Зорица Боловић 23. 10.2018. 

Прело у ИО Роге Брана Даничић и 

наставници 

6. 11. 2018. 

Дан проналазача Гордана Николић и Зорица 

Боловић 

8. 11. 2018. 

Обележавање Дана 

примирја у I светском рату 

Наставници у ИО Средња 

добриња  

8. 11. 2018. 

Тематски дан-час посвећен 

М.П. Аласу 

Данијела Перишић 22.11. 2018. 

Новогодишњи вашар Стручно веће за разредну 

наставу 

27. 12. 2018. 
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Тематска изложба ,,Сусрет 

са Андрићем“ 

Наставници српског језика Јануар 2019. 

Дан уметности Лепа Милић 19. 4. 2019. 

Међународни дан 

светлости 

Гордана Николић 

Невена Благојевић 

16., 17. 5. 2019. 

Тематски час Русија- 

неиспричана прича у ИО 

Роге 

Станица Вукашиновић 23. 5. 2019. 

Припремање и реализација 

културних активности на 

нивоу школе, одељења: 

представе, приредбе, 

концерти, 

изложбе...(активности 

поводом Савиндана у 

матичној школи-представа, 

изложба, гост/сликар 

Милан Туцовић, приредбе у 

ИО, Божићни концерт у ИО 

Роге, Васкршњи концерт, 

програм поводом доделе 

диплома и признања 

,,Ученик генерације“) 

       Наставници  Током школске године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Изложба радова ,,Јесен“ у 

продуженом боравку 

Бранка Веселиновић 2. 11. 2018. 

Одељењска приредба, 

сценско извођење текста 

,,Огласи шумских новина“ 

Весна Миловановић 23. 11. 2018. 

Одељењска изложба 

ликовних радова на тему 

Илустрације за сликовницу“ 

Татјана Ракић 31. 10. 2018. 
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Књижевно вечеприредба 

,,Сусрет са Андрићем“ 

Стручно веће ѕа српски 

језик 

Јануар 2019. 

Видовданска приредба у 

ИО Роге  

Брана Даничић, Жељка 

Ристовић, 

Лепа Милић... 

28. 6. 2019. 

Присуствовање 

друштвеним, културним и 

спортским 

манифестацијама (изложба 

у ликовној колонији у 

Прилипцу, јесењи крос, 

фестивал ,,Чигра“, изложба 

ликовних радова Друштва 

за церебралну парализу, 

Новогодишњи 

базар/украшавање јелке 

наше школе на 

тргу...пролећни крос...) 

Учитељи Током школске године 

Организовање одлазака 

ученика на позоришне 

представе 

Учитељи 

Ментор драмске 

секције/Марина Петровић 

Током школске године 

Координирање рада 

Вршњачког тима 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

Током школске године 

Координирање рада 

Ученичког парламента 

Драгана Прокопијевић 

Кандић 

Марина Петровић 

Током школске године 

Рад са приправником   

Раде Девеџић Момчило Гудурић, ментор Током школске године 

Учешће у раду Актива 

стручних сарадника 

Марина Зечевић 23.1.2019. 

Припремање ученика за 

такмичења 

Учитељи 

Предметни наставници 

Током школске године 

Садржаји усмерени на   
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промоцију школе 

Израда Летописа школе Милица Тошић Рудић Током школске године 

Израда Информатора за 

родитеље 

Милица Тошић Рудић 

Мирјана Попадић 

Октобар  

Координирање активности 

на изради школског листа 

Сничак 

Соња Стоковић Новембар, децембар, 

јануар 

Припремање материјала за 

интернет старницу школе 

Верица Петровић 

Горан Мићовић 

 

Током школске године 

Израда промо материјала- 

прављење календара у 

оквиру пројекта ,,Сусрети 

са Андрићем“ 

Љиљана Јовановић Јануар 2019. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ 

Акредитовани семинари, 

скупови, конференције 

Број учесника Време одржавања 

Интерактивна табла и 

развој дигиталних вештина 

(К-1, П-1) 

10 13. 10. 2018. 

Обука за примену 

стандарда постигнућа за 

старне језике (онлајн обука) 

(К-1, П-1) 

8 21. 11. до 31. 12. 2018. 

Пројектна настава у 

функцији образовања и 

васпитања ученика 

основног образовања за 

смањење ризика од 

елементарних непогода 

1 4. 11. 2018. 

The English book Day 1 17. 11. 2018. 

Педагошке радионице за 1 17. 11. 2018. 
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професоре француског 

језика 

Пројектни модел наставе К-

2, П-3 

1 1.12. 2018. 

Развој самопоуздања и 

вештине комуникације 

1 15.12.2018. 

Планирање, остваривање и 

вредновање наставе и 

учења у основним школама 

1 Децембар 2018. 

Стрес у школи, 

превазилажење промена 

(К-4, П-4) 

3 23. 12. 2018. 

Стручно-научни скуп са 

међународним учешћем 

,,Актуелности у едукацији и 

рехабилитацији особа са 

сметњама у развоју“ 

1 23. 1. 2019. 

Обука наставника 

информатике VI и VII 

разреда за програмски 

језик Пајтон 

4 4. и 5. 2. 2019. 

Традиционални републички 

семинар за наставнике и 

професоре српског језика 

(К-1, П-3) 

7 1., 2. и 3. 2. 2019. 

Архимедесов математички 

практикум: нестандардни 

математички задаци 

6 16. 2. 2018. 

Државни семинар ДМС 1 Фебруар 2019. 

Праћење, вредновање и 

подстицање напредовања у 

складу са образовним 

сатндардима (к-2, П-3) 

1 16. 3. 2019. 

Publikations ELT Conference 1 23.3.2019. 

Поступак самовредновањау 

оквиру селфи 

1 29. 3. 2019. 
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инструмената 

Искористи час (К-1, П-3) 1 30.3. 2019. 

Интерактивна 

имплементација уџбеника у 

настави математике у 

старијим разредима 

 

1 

 

 

13. 4. 2019. 

Дечји цртеж-инструмент 

правилног раста 

1 15. 4. 2019. 

НТЦ систем учења-развој 

креативног и 

функционалног мишљења 

 

           1 

20., 21. и 22.4. 2019. 

Примена ИКТ у настави 1 11. и 12. 5. 2019. 

Обука наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане на исходе (К-

1, К-2) 

Учитељи, предметни 

наставници 

11. и 12. 5., 

јун 2019. 

Тестови знања                        1 Април/мај 

Републички семинар из 

физике 

2 10., 11. и 12. 5. 2019. 

 

 

6.3. Приправници 

 

ПРИПРАВНИК 
Посао који 

обавља 
МЕНТОР Посао који обавља 

Раде Девеџић 
наставник 

физичког 

васпитања 

МОМЧИЛО ГУДУРИЋ 
наставник физичког 

васпитања 
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7. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

7.1. Извештај о раду Савета родитеља 

 

Датум Активности 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

1
3
.9

.2
0
1

8
. 

Конституисање Савета родитељ 
Избор председника и заменика 
председника 
Разматрање Извештаја о раду школе у 
школској 2017/2018.години 
Разматрање Годишњег плана рада 
школе за школску 2018/2019.годину 
Сагласност на план и програм екскурзија 
и наставе у природи за школску 2018-
2019.годину 
Доношење одлуке о висини дневница за 
реализаторе екскурзије 
Покретање иницијативе за формирање 
још једне групе продуженог боравка 
Формирање Комисије за избор понуђача 
за осигурање ученика 
Упознавање са стручним упутством за 
превенцију употребе дрога у раду са 
ученицима 
 

Предлагање, 

Дискусија, 

извештавање, 

разматрање,међусобна 

размена информација, 

усаглашавање,  

гласање, упознавање 

са активностима 

Директор, 

председник 

Савета и сви 

чланови Савета 

родитеља школе, 

шеф 

рачуноводства 

1
9
.1

1
.2

0
1
8
. 

Усвајање записника са претходне 
седнице 
Сагласност на захтев за стицање звања 
педагошки саветник (за Александру 
Весовић) 
Текућа питања 

Упознавање са 

захтевом 

изјашњавање 

 

Директор, 

чланови Савета 

родитеља 

6
.1

2
.2

0
1

8
. 

Усвајање записника са претходне 
седнице 
Избор представника у Општински савет 
родитеља 
Разматрање успеха и дисциплине на 
крају првог класификационог периода 
Текућа питања 

Избор 

Презентовање успеха 

и владања 

Директор, 

чланови Савета 

родитеља,  

дискусија, 

предлози 

родитеља 

2
5
.1

2
.2

0
1
8
. 

Усвајање записника са претходне 
седнице 
Давање сагласности за додавање 
термина за реализацију извођења 
наставе у природи 
Текућа питања 
 

Изјашњавање, 

Запажање родитеља 

 

Сви чланови 

Савета 

родитеља, 

директор школе 
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1
7

.4
.2

0
1

9
. 

 
 
 
Усвајање записника са претходне 
седнице 
Упознавање Савета родитеља о датим 
препорукама представника Министарства 
просвете...и предузетим мерама 
Упознавање чланова Савета родитеља 
са записником о ванредном 
инспекцијском надзору Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 
бр.909-424-614-62/2019-12. 
Извештај о раду Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања ученика 
Давање сагласности директору за 
стручног вођу пута за извођење 
екскурзије ученика 6.разреда 
Текућа питања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упознавање са 

препорукама, 

записником о 

ванредном 

инспекцијском 

надзору,извештајем 

Тима, предузетим 

мерама, дискусија, 

давање сагласности 

Савет родитеља, 

директор школе, 

педагог, психолог 

2
8
.6

.2
0

1
9
. 

Усвајање записника са претходне 
седнице 
Разматрање извештаја о реализованим 
екскурзијама и настави у природи 
Информисање о успеху и дисциплини 
ученика на крају другог полугодишта 
Текућа питања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упознавање са 

извештајима са 

екскурзија..., 

извештајем о успеху и 

владање, 

информисање о 

резултатима ученика 

на такмичењима, избор 

уџбеника за 1., 2. и 

6.разред, предлог 

родитеља 

 

Сви чланови 

Савета 

родитеља, 

директор школе 

 Начин праћења реализације: увид у документацију, присуство састанцима 
Носиоци праћења: председник Савета родитеља, директор  и  помоћник 
директора 
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7.2. Извештај о сарадњи са друштвеном средином 

 
И

н
с

т
и

т
у

ц
и

ја
  

с
а

 к
о

јо
м

 с
е

 

с
а

р
а

ђ
у

је
 

С
а

д
р

ж
а

ј 

с
а
р

а
д

њ
е
 

 

Облик сарадње 

 

 

Време  

 

Реализатори 

 

О
Ш

“
П

е
т
а
р

 Л
е
к
о

в
и

ћ
“
 

М
е
ђ
у
ш

ко
л

с
ка

 с
а
р
а

д
њ

а
 

Организација образовно-
васпитног рада и кадровска 
питања 
Организација општинских 
такмичења                           
Сарадња стручних већа 
Усаглашавање аката 
Заједничке акције Ученичког 
парламента обе школе 

Током године 

 

септембар       

 

фебруар, март  

април 

Током школске 

године 

Управа обе школе 
 
Наставници разредне и 
предметне наставе                
Директор секретар   
координатори Ученичког 
парламента 

Г
р

а
д

с
к
а
 б

и
б

л
и

о
т
е
к
а

 

К
у
л

ту
р
н
е

 а
кт

и
в
н

о
с
ти

 Сусрети са дечјим писцима 
Библиобубамара и 
Библиопчелица 
Органозована посета ђака 
првака Градској библиотеци  
Организација такмичења 
рецитатора 
Издавање књига и 
међубиблиотечка позајмица 

Током године 

Током године 

У Дечјој 

недељи 

Март, април 

Свакодневно 

 

Учитељи, наставници 

српског језика, школски 

библиотекар, директор 

школе 

К
у
л

т
у
р

н
и

 ц
е
н

т
а
р

 

К
у
л

ту
р
н
е

 а
кт

и
в
н

о
с
ти

 

Организација свечаног 
пријема првака у Дечји 
савез 
Посета изложбама 
(Илустрације за 
сликовнице, ,,Био једном 
један лав“, ,,Наш дивни 
свет“...) 
Посета позоришним 
представама (Чаробна 
књига...) 

 

Октобар 

 

 

Током године 

Учитељи, наставници српског 

језика, ликовне и музичке 

културе, директор  

М
е
д

и
ји

 

П
р
о
м

о
ц

и
ја

 

ш
ко

л
е
 Презентација активности из 

школе 
Издавање школског листа 
Сничак 

Током године 

Јануар 

Директор, координатор 
новинарске секције 
Тим за маркетинг 
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С
р

е
д

њ
е
 ш

к
о

л
е
 у

 г
р

а
д

у
 и

 

ш
и

р
е

 

М
е

ђ
у
ш

ко
л

с
ка

с
а
р
а
д

њ
а
 и

 

п
р
о
ф

е
с
и
о
н
а
л

н
о
р
и
је

н
та

ц
и
ја

 

Организација образовно-
васпитног рада и кадровска 
питања 
Презентација смерова и 
образовних профила 
(Техничка школа, 
Пољопривредна школа, 
средња школа из Лучана, 
Техничка школа из Ужица) 
Праћење ученика, размена 
података и корелирање 
успехa  

Током године 
 
Април, мај 
 
фебруар 

 

Директор, помоћник 

директора, 

психолог, педагог 

М
У

П
 П

о
ж

е
га

 

Б
е
зб

е
д

н
о
с
т 

у
ч
е

н
и
ка

 

Превентивне и интервентне 
активности 
Предавања, радионице у I, 
IV иVI (Основи безбедности 
деце, Безбедност деце у 
саобраћају, Безбедно 
коришћење интернета и 
друштвених мрежа, 
Превенција и заштита деце 
од злопотребе опојних 
дрога и алкохола, 
Превенција и заштита деце 
од трговине људима) 

 

Септембар 

Током године 

Предавачи МУП-а, одељењске 
старешине, школски полицајац, 
психолог, педагог 

Д
е
ч

ји
 в

р
т
и

ћ
 

К
у
л

ту
р
н
е
 

а
кт

и
в
н
о
с
ти

 и
 

д
р
у
ги

 о
б

л
и
ц

и
 

с
а
р
а
д

д
њ

е
 

Посете предшколских група 
школи 
Сарадња са васпитачима 
(игровне, ликовне 
активности) 
Сарадња са стручним 
сарадницима 

мај 

 

Учитељи IV  разреда 

Психолог и педагог 

Ц
р

в
е
н

и
 к

р
с
т
 

Х
у
м

а
н
и

та
р

н
е

 и
 д

р
у
ге

 а
кт

и
в
н
о

с
ти

 Учешће у хуманитарним и 
сакупљачким акцијама 
Црвеног крста 
Обезбеђивање помоћи деци 
Предавање за ученике 
првог разреда Трговина 
људима 
Учешће ученика IV разреда 
на такмичењу Шта знаш о 
Црвеном крсту 

Током године 

 

Октобар 

Мај 

 

 

 

Сарадници Црвеног крста 

Наставници задужени за рад 

Црвеног крста у школи 

Ц
е
н

т
а
р
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а
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о
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и
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и

 р
а
д

 

С
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у
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н
а

 с
а

р
а

д
њ

а
 и

 

х
у
м

а
н
и

та
р

н
и

 р
а

д
 

Сарадња стручних служби 
(путем дописа, извештаја, 
састанци у школи) 
Обезбеђивање помоћи деци 
из породица лошег 
социјалног статуса 

 

Током године 

 

Током године 

 

Директор, психолог, педагог 
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Д
о

м
 

з
д

р
а

в
љ

а
 

П
о

ж
е
га

 

З
а

ш
ти

та
  

зд
р

а
в
љ

а
, 

е
д

у
ка

ц
и

ја
 и

 

п
р

е
в
е

н
ц

и
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 Организовано вакцинисање, 
систематски прегледи по 
узрастима 
Рад стоматолошке 
ординације у школи 
 

Током године 

 

Директор школе, одељењске 

старешине, психолог, педагог, 

стоматолошка служба 
Н

а
р

о
д

н
о

 

п
о

з
о

р
и

ш
т
е

  

У
ж

и
ц

е
 

К
у
л
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р

н
а

 

с
а

р
а
д

њ
а
 

Организовање посета 
позоришним представама 
Пружање помоћи у 
припремању школских 
приредби и представа – 
позајмљивање костима и 
реквизита 

Током године 

 

Децембар, 

јануар 

Руководиоци рецитаторске и 

драмске секције, учитељи, 

одељењске старешине 

Р
е
ги

о
н

а
л

н

и
 ц

е
н

т
а
р

 

У
ж

и
ц

е
 

С
тр

у
ч
н
о

 
у
с
а
в
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ш

а
в
а
њ

е
 

Континуирано 
информисање о понуди 
семинара 
Учешће на семинарима 

 

Током године 

 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

Ш
к
о

л
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а
 

у
п

р
а
в

а
 

У
ж
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с
а
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Информисање, 

извештавање, стручно-

педагошки надзор (предмет 

прегледа:заштита ученика 

од насиља)  

 

Током године 

27. 2. 2019. 

 

Директор школе 

Просветни саветници 

 

8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА 
 

8.1. Настава 

У школској 2018/2019. години образовно-васпитни рад реализован је  у оквиру 180 наставних 

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

ОБАВЕЗНИ, ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ  И  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

  Разредна настава – обавезни наставни предмети 

    

РАЗРЕД 
I II III IV 

8 одељењa 9 одељењa 9 одељењa 9 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 
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Свет око нас 2 72 2 72     

Природа и друштво     2 72 2 72 

Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

Музичка култура 1 36 1 36 1 36      1 36 

Физичко васпитање   3 108 3 108 3 108 

Физичко и здравствено васп. 3 108       

У К У П Н О 19 684 20 720 20 720 20 720 

           

  Облици образовно васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни 

програми и активности 

РАЗРЕД I II III IV 

ПРЕДМЕТ нед год нед год нед год нед год 

Редовна настава 20 720 21 756 21 756 21 756 

Пројектна настава 1 36       

Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

Додатна настава       1 36 

Настава у природи  7 дана  7 дана    7 дана 

 

       Разредна настава – изборни предмети 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА 

ШКОЛА/РАЗРЕД 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ВЕРСКА НАСТАВА 

број група број ученик број група број ученик 

Матична школа     

I разред 3 39 2 41 

II разред 4 62 2 32 

III разред 3 28 3 48 

IV разред 4 51 4 61 
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У К У П Н О матична 14 180 11 182 

ПО Средња Добриња     

I/II   1 7 

III/IV   1 11 

У К У П Н О   2 18 

ПО Прилипац     

I разред   1 8 

II/IV   1 4 

У К У П Н О   2 12 

ПО Роге     

I/II/III/IV   1 9 

У К У П Н О   1 9 

ПО Пилатовићи     

I/II/III   1 4 

У К У П Н О   1 4 

ПО Горобиље     

IV   1 2 

У К У П Н О   1 2 

ПО Горња Добриња     

I/III   1 4 

У К У П Н О   1 4 

ПО Лопаш      

II/IV   1 7 

III   1 9 

У К У П Н О   2 16 
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ПО Доња Добриња III   1 2 

У К У П Н О за школу 14 180 22 249 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ/НАРОДНА ТРАДИЦИЈА/ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

ШКОЛА/РАЗРЕД 

ЦРТАЊЕ, 

СЛИКАЊЕ, 

ВАЈАЊЕ 

НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

OД ИГРАЧКЕ ДО 

РАЧУНАРА 

број група број ученик број група број ученик број група број ученик 

Матична школа       

II разред   4 94   

III разред 3 76     

IV разред     4 112 

У К У П Н О матична 3 76 4 94     4 112 

ПО Средња Добриња       

II разред   1 3   

III разред 1 1     

IV разред     1     10 

У К У П Н О 1 1 1 3 1 10 

ПО Горња Добриња       

III разред 1 2     

У К У П Н О 1 2     

ПО Прилипац       

II/IV разред   1 2 1 2 

У К У П Н О   1 2 1 2 

ПО Роге       

II/III/IV разред   1 8   
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У К У П Н О   1 8   

ПО Пилатовићи       

II/III разред 1 3     

У К У П Н О 1 3     

ПО Лопаш        

II разред   1 3   

III разред 1 9     

IV разред     1 4 

УКУПНО  1 9 1 3 1 4 

ПО Доња Добриња       

III разред 1 2     

УКУПНО 1 2     

У К У П Н О  ПО 5 17 4 16 3 16 

У К У П Н О за школу 8 93 8 110 7 128 

 

Предметна настава – обавезни наставни предмети 

РАЗРЕД 
V VI VII VIII 

6 одељења 7 одељења 7 одељења 7 одељења 

ПРЕДМЕТ нед год нед год нед год нед год 

Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

Физика   2 72 2 72 2 68 
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Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

Хемија     2 72 2 68 

Техника и технологија 2 72 2 72     

Техничко и информатичко об     2 72 2 68 

Физичко васпитање     2 72 2 68 

Физичко и здравствено васп 2 72 2 72     

Информатика и рачунарство 1 36 1 36     

У К У П Н О 24 864 25 900 26 936 26 884 

 

Предметна настава – обавезни изборни предмети 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА 

ШКОЛА/РАЗРЕД 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ВЕРСКА НАСТАВА 

број група број ученик број група број ученик 

Матична школа     

V разред 1 23 3 58 

VI разред 2 52 4 53 

VII разред 3 46 4 62 

VIII разред 2 44 3 58 

У К У П Н О матична 8 165 14 231 

ПО Средња Добриња     

V разред   1 7 

VI разред   1 6 

VII разред   1 13 

VIII разред   1 11 

У К У П Н О   4 37 
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ПО Прилипац     

V разред   1 9 

VI разред   1 5 

VII разред   1 8 

VIII разред   1 9 

У К У П Н О   4 31 

ПО Роге     

V разред   1 3 

VI разред   1 1 

VII разред   1 5 

VIII разред   1 5 

У К У П Н О   4 14 

У К У П Н О  ПО   12 82 

У К У П Н О за школу 8 165 26 344 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

ШКОЛА/РАЗРЕД француски руски италијански шпански 

 група ученик група ученик група ученик група ученик 

Матична школа         

V разред       3 81 

VI разред     4 105   

VII разред 4 108       

VIII разред 4 102       

У К У П Н О матична 8 210   4 105 3 81 

ПО Средња Добриња         
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V разред       1 7 

VI разред   1 6     

VII разред   1 13     

VIII разред       1 11 

У К У П Н О   2 19   2 18 

ПО Прилипац         

V разред   1 9     

VI разред   1 5     

VII разред 1 8       

VIII разред       1 9 

У К У П Н О 1 8 2 14   1 9 

ПО Роге         

V разред   1 3     

VI разред   1 1     

VII разред   1 5     

VIII разред   1 5     

У К У П Н О   4 14     

У К У П Н О  ПО 1 8 8 47   3 27 

УКУПНО за школу 9 218 8 47 4 105 6 108 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

229 
 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 

ШКОЛА/РАЗРЕД кошарка одбојка мали фудбал 

 група ученика група ученика група ученика 

Матична школа       

VII разред   4 108   

VIII разред   4 102   

У К У П Н О матична   8 210   

ПО Средња Добриња       

VII разред     1 13 

VIII разред     1 11 

У К У П Н О     2 24 

ПО Прилипац       

VII разред     1 8 

VIII разред     1 9 

У К У П Н О     2 17 

ПО Роге       

VII разред 1 5     

VIII разред 1 5     

У К У П Н О 2 10     

У К У П Н О  ПО 2 10   4 41 

УКУПНО за школу 2 10 8 210 4 41 
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Предметна настава – изборни предмети 

ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ/ДОМАЋИНСТВО/СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У 

ПРОШЛОСТИ/ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

ШКОЛА/РАЗРЕД 
Цртање, 

сликање, вајање 
домаћинство 

свакодневни 

жив. у прош. 

информатика 

и рачунарство 

 група учен група учен група учен група учен 

Матична школа         

VII разред       4 108 

VIII разред       4 102 

У К У П Н О матична       8 210 

ПО Роге         

VII разред     1 5   

VIII разред     1 5   

У К У П Н О     2 10   

ПО Средња Добриња         

VII разред       1 13 

VIII разред 1 11       

У К У П Н О 1 11     1 13 

ПО Прилипац         

VII разред   1 8     

VIII разред   1 9     

У К У П Н О   2 17     

У К У П Н О  ПО 1 11 2 17 2 10 1 13 

УКУПНО за школу 1 11 2 17 2 10 9 223 
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Предметна настава – слободне наставне активности у V и VI разреду 

ШКОЛА/РАЗРЕД 

чувари 

природе 

цртање, сликање, 

вајање 

свакодневни живoт у 

прошлости 

 група ученика група ученика група ученика 

Матична школа       

V разред   3 81   

VI разред 2 51 2 54   

У К У П Н О матична 2 51 5 135   

ПО Роге       

V разред     1 3 

VI разред 1 1     

У К У П Н О 1 1   1 3 

ПО Средња Добриња       

V разред 1 7     

VI разред 1 6     

У К У П Н О 2 13     

ПО Прилипац       

V разред   1 9   

VI разред 1 5     

У К У П Н О 1 5     

У К У П Н О  ПО 5 19 1 9 1 3 

УКУПНО за школу 6 70 6 144 1 3 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

232 
 

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

РАЗРЕД НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

БРОЈ 
РЕАЛИЗОВАНИХ 

ЧАСОВА ДОПУНСКЕ 
НАСТАВЕ 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 
ЧАСОВА ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ 

I Српски језик  
68 

 

I Математика 68  

II Српски језик 123  

II Математика 166  

III Српски језик 126  

III Математика 177  

IV Српски језик 139  

IV Математика 141 206 

V Српски језик 30 45 

V  Енглески језик   29 34 

V Историја  2 

V  Географија 16 36 

V                  Математика 56 42 

V Биологија 23 24 

V Шпански/руски језик 30 32 

VI Српски језик 95 55 

VI Енглески језик  25 19 

VI Историја  19 

VI Географија  2 

VI Физика 27 19 

VI  Математика 39 33 

VI Биологија   12 

VI Техника и технологија 2  

VI Италијански/руски језик 28 17 

VII Српски језик 39 69 

VII Енглески језик  38 35 

VII Историја 24  

VII Географија  22 17 

VII Физика 58 27 

VII Математика 78 59 

VII Биологија  3 2 

VII Хемија 21 13 

VII Техничко и информатичко 
образовање 

 28 

VII  Француски/руски језик 28 27 

VIII Српски језик 30 57 

VIII Енглески језик 24 23 

VIII Историја 4 15 

VIII Географија 11 34 

VIII Физика 25 24 
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VIII Математика 41 21 

VIII Биологија 17 20 

VIII Хемија 22 30 

VIII Француски језик 21 30 

 

*збирни број реализованих часова по разредима на основу извештаја одељењских старешина на нивоу одељења 

РАЗРЕД СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ / СЕКЦИЈЕ ОДРЖАНО  

I Ваннаставне активности 283 

II Слободне активности 319 

III Слободне активности 331 

IV Слободне активности 359 

V Рецитаторска секција  42 

V Драмско-рецитаторска 52 

V Секција енглеског језика 8 

V Саобраћајна секција 36 

V Новинарска секција  36 

V Хор  24 

VI Литерарна секција 36 

VI Драмско рецитаторска  52 

VI Математичка секција 32 

VI Ликовна секција 36 

VI Хор                69 

VII Драмска секција  39 

VII Драмско-рецитаторска 55 

VII Ликовна секција 14 

VII Фотографска секција 10 

VII Кошаркашка секција 30 

VII Хор 24 

VIII Литерарна секција 36 

VIII Драмско-рецитаторска секција 34 

VIII Секција енглеског језика 10 

VIII Рецитаторска секција 42 

VIII Млади физичари 24 

VIII Биолошко-еколошка секција  18 

VIII Одбојкашка секција 34 

VIII Мали фудбал 28 

VIII Спортска секција 30 

VIII Хор 18 
*збирни број реализованих часова по разредима на основу извештаја одељењских старешина на нивоу одељења 

 

 

8.2. Успех и владање ученика 
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Ученици првог разреда оцењени су описно. У матичној школи од 78 ученика у три одељења 60 

је самостално напредовало у остваривању исхода, 11 уз мању помоћ и 7 уз већу помоћ. У 

издвојеним одељењима од 16 ученика 13 је самостално напредовало, 2 уз мању помоћ и уз 

већу помоћ 1 ученик. Два ученика у матичној школи и један ученик у ИО у Горњој Добрињи 

оцењени су у складу са циљевима и исходима ИОП-а 1.                                                                                                  

8.2.1.  Напредовање у остваривању исхода 

РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ 
БРОЈ 

УЧЕНИКА 

Успешно 

савладао/самостално 

Савладао/уз 

мању помоћ 

Уз већу 

помоћ 

I1 27 21 3 
3 

 

I2 26 20 4 2 

I3 25 19 4 2 

УКУПНО-матична  

(број и %) 
78 60 76,92% 11 14,10% 7 8,97% 

ИО Прилипац 8 7 1  

ИО Средња 

Добриња 
1 1   

ИО Роге 1 

1 

 

 

  

ИО Пилатовићи 1 1   

ИО Горња Добриња 2 1  1 

УКУПНО ИО 

 (број и %) 
16 13 81,25% 2 12,5 1 6,25 

УКУПНО (број и %) 

МАТИЧНА И ИО  
94 73 77,66% 13 13,83% 8 8,51% 

 

8.2.2.Од II  до VIII разреда на крају II полугодишта (матична и издвојена одељења) 

УСПЕХ УЧЕНИКА ОД II  ДО VIII РАЗРЕДА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА (МАТИЧНА ШКОЛА) 
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Од II до IV разреда сви ученици имају позитиван успех (179 одличних, 80 врло добрих и 24 ученика са добрим успехом).  

Од V до VIII разреда од 397 ученика 380 ученика је са позитивним успехом 122 или 30,73% су са одличним успехом, 157 или 

39,55% са врло добрим, 100 ученика или 25,19% са добрим и 1 ученик са довољним успехом (0,25%);  

15 ученика је упућено на полагање поправних испита (1 ученик из VI, 10 из VII и 4 ученика из VIII разреда); 8 ученика полаже 

поправни испит са 1 недовољном и 7 ученика са две недовољне оцене.  

Ученици VIII разреда полагали су поправни испит из физике у јунском испитном року (1 ученик из VIII3 и 3 ученика из VIII4). 

Положили су поправни испит и завршили разред.  

У августовском испитном року ученици (VI и VII разреда) полагаће поправне испите из математике, физике, хемије, српског језика, 

енглеског језика и историје.  

На разредни испит упућена су два ученика. Ученица VIII2 завршила је разред полагањем разредног испита из свих наставних 

предмета. Ученик из VI3 упућен је на полагање разредног испита из српког језика, математике, историје и географије. 

Ученик VII3  понавља разред са 4 недовољне оцене из енглеског језика, историје, физике и хемије.  

Р
а

з
р

е
д

 

Б
р

о
ј 

у
ч

е
н

и
к
а
 

Одличн

их 

Врло 

добрих 
Добрих 

Довољн

их 

Свега 

позитив

них 

Полаже поправни 

испит 

Понав

ља 

разред 

Са 1 

недов. 

Са 2 

недово

љне 

Б

р. 

% Б

р. 

% Б

р. 

% Бр. % Бр. % Б

р. 

% Бр. %   

II 
  93 69 74,

19 

18 19,

35 

6 6,45   93 100       

III 
  77 53 68,

83 

22 28,

57 

2 2,60   77 100       

IV 
113 57 50,

44 

40 35,

40 

16 14,16   113 100       

II-IV 
283 17

9 

63,2

5 

80 28,2

7 

24 8,48   283 100       

V 
  81 37 45,6

8 

24 29,6

3 

20 24,6

9 

  81 100       

VI 
106 35 33,0

2 

49 46,2

3 

20 18,8

7 

  104 98,

11 

1 0,9

4 

    

VII 
108 22 20,3

7 

41 37,9

6 

34 31,4

8 

  97 89,

81 

3 2,7

7 

7 6,4

8 

1 0,9

2 

VIII 
102 28 27,

72 

43 42,

57 

26 25,

74 

1 0,9

8 

98 96,

09 

4 3,9

2 
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V-

VIII 

397 12

2 

30,

73 

15

7 

39,

55 

10

0 
25,

19 

1 0,2

5 

380 95,

72 

8 2,0

1 

7 1,7

6 

1 0,2

5 

6 ученика је оцењено у складу са циљевима и исходима  ИОП-а 1/прилагођен програм наставе 

и учења и 5 ученика у складу са циљевима и исходима ИОП-а 2/измењен програм наставе и 

учења.  

ИОП-у 3/проширен програм наставе и учења примењен је за 3 ученика (Вељко Мићовић VI1 

ИОП-3 из математике, Дуња СмиљанићVIII2 ИОП-3 из енглеског језика и Јанко Стокић VIII3 из 

техничког и информатичког образовања). 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ОД II  ДО VIII РАЗРЕДА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА (ИЗДВОЈЕНА  

ОДЕЉЕЊА) 

У издвојеним одељењима сви ученици су са позитивним успехом. Од II до IV разреда 34 

ученика са одличним успехом, 14 са врло добрим, 3 са добрим. 

Од V-VIII разреда од 132 ученика 64 је са одличним успехом, 47 са врло добрим и 21 ученик са 

добрим успехом. 

Р
а

з
р

е
д

 

Б
р

о
ј 

у
ч

е
н

и
к
а
 

Одлични

х 

Врло 

добрих 
Добрих 

Довољн

их 

Свега 

позитивн

их 

Полаже 

поправни испит 

Понав

ља 

разред 
Са 1 

недо

в. 

Са 2 

недовољ

не 

Б

р. 

% Б

р. 

% Б

р. 

% Бр. % Бр. % Б

р. 

% Бр. %   

II 12 9 75 3 25     12 100       

III 
19 11 57,

89 

7 36,

84 

1 5,26   19 100       

IV 20 14 70 4 20 2 10   20 100 / / / / / / 

II-IV 
51 34 66,6

7 

14 27,4

5 

3 5,88   51 100       

V 
19 6 31,5

8 

9 47,3

7 

4 21,0

5 

  19 100       

VI 
11 4 36,3

6 

6 54,5

4 

1 9,09   11 100       

VII 26 11 42,3 9 34,6 6 23,0   26 100       
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1 1 8 

VIII 25 9 36 9 36 7 28   25 100       

V-

VIII 

81 30 37,

03 

33 40,

74 

18 22,

22 

  81 100 / / / / / / 

II-

VIII 

132 64 48,4

8 

47 35,

61 

21 15,9

1 

  132 100 / / / / / / 

 

1 ученик у V разреду у ИО Прилипац оцењен je у складу са циљевима и исходима ИОП-а 2. 

Средња оцена 

 

РАЗРЕД 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА 

II 4,60 

III 4,40 

IV 4,36 

II-IV 4,45 

V 4,00 

VI 4,05 

VII 3,90 

VIII 3,90 

V-VIII 3,96 

II-VIII 4,20 

 

 

Највећа средња оцена од II до IV разреда је у II разреду, а од V до VIII разреда у VI 

разреду. 

Средња оцена од II до VIII разреда је 4,20. 
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8.2.3.  Општи успех од  II  до VIII разреда (31. 8. 2019) 

МАТИЧНА ШКОЛА И ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

Сви ученици (1 ученик из VI  и 10 ученика из VII разреда) положили су поправне испите у 

августовском испитном року.  

Р
аз

р
. 

Б
р

.у
ч.

 

Општи успех ученика на крају другог 

полугодишта 

Положило 

поправни испит  

 

Завршил

и разред 

до краја 

шк. 

године 

 

Поновил

о разред  

Одличних 

 

Врло 

добрих 

 

Добрих 

 

Довољни

х 

 

Са 1 

нед.оц. 

 

Са 2 

нед.о

ц. 

Бр. % Бр. % Бр

. 

% Бр. % Б

р. 

% Б

р

. 

% Бр

. 

% Бр

. 

% 

II 105 78 74,

28 

21 20 6 5,71       10

5 

100   

III 96 64 66,

66 

29 30,

21 

3 3,12       96 100   

IV 133 71 53,

38 

44 33,

08 

18 13,5

3 

  / / / / 13

3 

100   

II-IV 334 213 63,

77 

94 28,

14 

27 8,08       33

4 

100   

V 100 43 43 33 33 24 24       10

0 

100   

VI 117 39 33,

33 

55 47 23 19,6

6 

  1 0,85   11

7 

100   

VII 134 33 24,

63 

50 37,

31 

49 36,5

7 

1 0,74 3 2,24 7 5,2

2 

13

3 

99,2

5 

1 0,7

5 

VIII 127 37 29,

13 

53 41,

73 

36 28,3

5 

1 0,78 4 

* 

3,15   12

7 

100   

V-

VIII 

478 152 31,

80 

191 39,

96 

13

2 

27,6

2 

2 0,42 8 1,67 7 1,4

6 

47

7 

99,7

9 

1 0,2

1 
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II- 

VIII 

812 365 44,

95 

 

285 35,

10 

15

9 

19,5

8 

2 0,25     81

1 

99,9

8 

  

*4 ученика VIII разреда који су положили поправне испите у јунском испитном року.  

 

8.2.5. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

Изречене су 23 васпитне мере. У матичној школи 22 и једна васпитна мера (опомена 

одељењског старешине у ИО Прилипац ученику VII разреда). Од 23 васпитне мере 5 је 

опомена, 14 укора одељењског старешине и 4 укора одељењског већа. Изречено је и 6 

васпитно- дисциплинских мера, укори директора школе за теже повреде обавеза 

ученика, 1 укор директора у шестом разреду и 4 у седмом разреду.  

 

 

Р
а

з
р

е
д

 

Б
р

о
ј 

у
ч

е
н

и
к
а
 Васпитне мере Васпитно-дисциплинске 

мере 

Опомена 

одељењск

ог 

старешине 

Укор 

одељењск

ог 

старешине 

Укор 

одељењ

ског већа 

 

Свега 

Укор 

директор

а 

Укор 

Наставничк

ог већа 

 

Свег

а 

I 94  

 

      

II 105 1   1    

III 96        

IV 133        

V 100  

 

4  4    

VI 117 3 1  4 1  1 

VII 134 1 4 4 9 4  4 

VIII 127  5  5    

Свега 906 5 14 4 23 5  5 
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8.2.6. Владање ученика 

 

 

8.3. Завршни испит 

 

Завршни испит за ученике VIII разреда планиран је био за понедељак, уторак и среду 

(17. 18. и 19. јун). Ученици су решавали тест из српског језика 17. јуна и комбиновани 19. јуна. 

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развој решавање  теста из математике 

одложено је за четвртак, 20. јун.  Испит је полагало 127 ученика. 

 Просечан број бодова на тесту из српског језика је 11,76, на тесту из математике 9,69 и 

на комбинованом тесту 10,50. Пет ученика није било распоређено у првом  уписном кругу и они 

су попуњавали листе жеља у другом уписном кругу за упис на преостала слободна места у 

појединим средњим школама.   

Један ученик VIII разреда полагао је завршни испит у складу са циљевима и исходима ИОП-а 

2.  

 

Разред Примерно 

(5) 

Врло 

добро 

(4) 

Добро 

(3) 

Задовољавајуће 

(2) 

Незадовољавајуће 

(1) 

Свега 

I 94     94 

II 105     105 

III 96     96 

IV 133     133 

V 97 2 1   100 

VI 114 2   1 117 

VII 123 5 4 2  134 

VIII 122 5    127 

Свега 884 14 5 2 1 906 
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8.4. Носиоци дипломе „Вук Караџић” и признања ,,Ученик генерације” 

  

Носиоци дипломе „Вук Караџић” су: 

Марта Весовић  VIII-1  

Мина Лукић   VIII-1  

Милица Новитовић  VIII-1 

Данило Стоковић  VIII-1  

Милош Тановић  VIII-1  

Александра Филиповић        VIII-1  

Снежана Мијаиловић VIII-2 

Лука Ојданић   VIII-2 

Дуња Смиљанић                   VIII-2  

Теодора Марковић  VIII-3  

Јанко Стокић   VIII-3 

Нина Цвијовић  VIII-3  

Јована Јовановић  VIII-4  

Теодора Ковачевић  VIII ИО Средња Добриња 

  

На основу критеријума утврђених Правилником о похваљивању и награђивању ученика наше 

школе носилац признања ,,Ученик генерације“ за школску 2018/2019. годину је Нина Цвијовић, 

ученица VIII-3.  

Награђени су ученици носиоци дипломе „Вук Караџић”, ,,Ученик генерације“ и првопласирани 

ученици на општинским такмичењима и учесници окружних и републичких такмичења. 

Додељене су и посебне дипломе. Похваљени су сви ученици са одличним успехом. 
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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 13 12 3 - 

VI 12 5 3 - 

VII 11 5 1 - 

VIII 8 8 4 1 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме ученика  Разред Име и презиме наставника 

Тамара Драшкић V Соња Стоковић 
Маријана Милић V Соња Стоковић 

Софија Вучићевић V Марина Петровић 

Огњен Радивојевић VI Љиљана Јовановић 
Андријана Сарић VI Славица Мајсторовић 
Вељко Мићовић VI Ивана Бабић 
Лена Јовановић VII Марина Петровић 

Данило Стоковић VIII Љиљана Јовановић 

Кристина Михајиловић VIII Ивана Бабић 

Ивана Спасојевић VIII Ивана Бабић 

Мина Лукић VIII Љиљана Јовановић 
 

На Републичком такмичењу учествовао је: Данило Стоковић (III место).  
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КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

 

Разред 
Број 

учесника на 
школском 
такмичењу 

Број учесника на 
општинском 
такмичењу 

Број уесника 
на окружном 
такмичењу 

Број учесника на 
републичком 

такмичењу 

VII 14 11 5 2 

VIII 8 7 4 - 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме ученика  Разред Име и презиме наставника 

Ана Диковић  VII Љ иљ ана Јовановић  

Дуњ а Брашанац VII Љ иљ ана Јовановић  

Николина Ђ оновић  VII Соњ а Стоковић  

Ирена Вајовић  VII Соњ а Стоковић  

Вањ а Филиповић  VII Славица Мајсторовић  

Милица Новитовић  VIII Љ иљ ана Јовановић  

Јована Јовановић  VIII Ивана Бабић  

Марта Весовић  VIII Љ иљ ана Јовановић  

Валентина Рабасовић  VIII Љ иљ ана Јовановић  
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На Републичком такмичењу учествовале су ученице Ана Диковић и Дуња Брашанац. 

 

 

 

СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

 

 Број учесника на 
општинском такмичењу 

Број учесника на  
окружном такмичењу 

II 2 - 

IV 1 1 

V 2 - 

VIII 1 1 

 

МАТЕМАТИКА 

Разред 
Број учесника на 

школском 
такмичењу 

Број учесника на 
општинском такмичењу 

Број учесника на 
окружном 

такмичењу 

III 30 17 - 

IV 37 22 8 

V 5 6 3 

VI 17 11 1 

VII 8 4 - 

VIII 11 4 3 
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме ученика  Разред Име и презиме наставника 

Милица Сарић (1.место) IV Славенка Митровић 

Срећко Чанчаревић (2.место) IV Гордана Марковић 

Матеја Крстонић (3.место) IV Биљана Јанковић 

Урош Васиљевић IV Биљана Јанковић 

Дуња Митровић IV Љиљана Костић 

Данило Крстонић IV Биљана Јанковић 

Ива Младеновић IV Славенка Митровић 

Слободан Стокић IV Биљана Јанковић 

Маријана Милић (3.место) V Данијела Перишић 

Марија Вучићевић V Весна Петровић 

Маша Бојат V Данијела Перишић 

Вељко Мићовић (3.место) VI Александра Весовић 

Нина Цвијовић VIII Анђелка Миловановић 

Јована Јовановић VIII Данијела Перишић 

Јанко Стокић VIII Анђелка Миловановић 
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МИСЛИША 

НА ТАКМИЧЕЊУ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО 158 УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ 

СПИСАК УЧЕНИКА ДОБИТНИКА ОД ПРВЕ ТРИ НАГРАДЕ 

Име и презиме ученика  Разред Награда  Име и презиме 
учитеља/наставника 

Матеја Крстонић IV 2.награда Биљана Јанковић 

Милица Сарић IV 2.награда Славенка Митровић 

Срећко Чанчаревић IV 2.награда Гордана Марковић 

Слободан Стокић IV 3.награда Биљана Јанковић 

Дуња Митровић IV 3.награда Љиљана Костић 

 

 

ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ 

Име и презиме ученика Разред Име и презиме 
учитеља/наставника 

Алекса Марковић II Мира Јордовић 

Немања Јанковић III Лела Тешић 

Нађа Јовановић III Весна Миловановић 

Емилија Мићовић III Весна Миловановић 

Јанко Новаковић III Драгица Штуловић 

Елена Стефановић III Драгица Штуловић 
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Урош Васиљевић IV Биљана Јанковић 

Марко Ђорђевић IV Гордана Марковић 

Данило Крстонић IV Биљана Јанковић 

 

ИСТОРИЈА 

Разред 
Број 

учесника на 
школском 
такмичењу 

Број учесника на 
општинском 
такмичењу 

Број 
учесника на 
окружном 
такмичењу 

Број учесника 
на 

републичком 
такмичењу 

V 10 6 1 - 

VI 2 2 2 - 

VII 6 6 - - 

VIII 3 3 2 - 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме 
ученика  Разред  Име и презиме наставника 

Маријана Милић V Мирјана Матеничарски 

Вељко Мићовић VI Станија Јовановић 

Ђорђе Боловић VI Станија Јовановић 

Јована Јовановић VIII Станија Јовановић 
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Нина Цвијовић VIII Станија Јовановић 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Разред 
Број учесника 
на школском 
такмичењу 

Број учесника 
на општинском 

такмичењу 

Број 
учесника на 
окружном 

такмичењу 

Број учесника 
на 

републичком 
такмичењу 

VII 7 7 3 - 

VIII 3 3 2 - 

 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме ученика  Разред Име и презиме 
наставника 

Огњен Ивановић VII Снежана Младеновић 

Марко Перишић VII Снежана Младеновић 

Марија Илић VII Снежана Младеновић 

Дуња Брашанац VII Снежана Младеновић 

Јована Јовановић (2.место) VIII Бранко Костандиновић 
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Теодора Марковић (3.место) VIII Снежана Младеновић 

 

ФИЗИКА 

Разред 
Број учесника 
на школском 
такмичењу 

Број учесника на 
општинском 
такмичењу 

Број 
учесника на 
окружном 
такмичењу 

Број 
учесника на 
окружном 
такмичењу 

VI 3 3 2 - 

VII 1 1 - - 

VIII 2 2 2 1 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме ученика Разред Име и презиме наставника 

Вељко Мићовић VI Гордана Николић 
Лука Цвијовић VI Гордана Николић 

Нина Цвијовић VIII Гордана Николић 

Јанко Стокић VIII Гордана Николић 

 

На Републичком такмичењу учествовала је ученица Нина Цвијовић (2. место). 

 

БИОЛОГИЈА 

Разред 
Број 

учесника на 
школском 
такмичењу 

Број учесника на 
општинском 
такмичењу 

Број 
учесника на 
окружном 

такмичењу 

Број учесника 
на републичком 

такмичењу 

VII 10 7 - - 
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VIII 8 4 2 1 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме 
ученика  Разред  Име и презиме наставника 

Нина Цвијовић VIII Данијела Мићовић 

Теодора Марковић VIII Данијела Мићовић 

 

 

На Републичком такмичењу из биологије учествовала је Нина Цвијовић. 

 

ХЕМИЈА 

Разред 
Број учесника 
на школском 

такмичењу 

Број учесника 
на општинском 

такмичењу 

Број учесника на 
окружном 
такмичењу 

Број учесника 
на 

републичком 
такмичењу 

VII 3 3 3 - 

VIII 2 2 2 2 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме ученика  Разред  Име и презиме наставника 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

251 
 

Дуња Брашанац VII Зорица Боловић 

Магдалена Милојевић VII Зорица Боловић 

Милица Вучићевић VII Зорица Боловић 

Нина Цвијовић VIII Зорица Боловић 

Јанко Стокић VIII Зорица Боловић 

 

На Републичком такмичењу учествовали су ученици Нина Цвијовић (друга награда) и  

Јанко Стокић.  

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред 
 

Број учесника на 
општинском 
такмичењу 

Број учесника на окружном 
такмичењу 

Број учесника 
на 

републичком 
такмичењу 

VIII 
 

7 1 1 
 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Разред 
 

Број учесника на 
општинском 
такмичењу 

Број учесника на 
окружном такмичењу 

Број учесника на 
републичком такмичењу 

VIII 
 

3 2 1 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА 
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Дуња Смиљанић VIII Драгана Прокопијевић Кандић 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА 

Данило Стоковић VIII Марија Стојиљковић 

Нина Цвијовић VIII Марија Стојиљковић 

 

На Републичком такмичењу из енглеског језика учествовала је Дуња Смиљанић. 

На Републичком такмичењу из енглеског језика учествовао је Данило Стоковић. 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Број учесника 
на школском 
такмичењу 

Број учесника на 
општинском 
такмичењу 

Број учесника 
на окружном 
такмичењу 

Број 
учесника на 

републичком 
такмичењу 

40 24 9 2 
 

Дисциплина Име и презиме ученика  Разред  Име и презиме 
наставника 

Практична израда по 
задатку 

Марија Вучићевић 
Богдан Адашевић 
Јована Јовановић 
Маја Маринковић 

V 
VI 
VIII 
VIII 

Милутин Игњатовић 
Маријана Марић 
Горан Мићовић 
Весна Перишић 

Бродомоделарство Николија Марковић VII Милутин Игњатовић 

Ракетно моделарство  Тијана Томић VI Брано Рудић 

Авио моделарство Александра Видић V Брано Рудић 
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На Републичком такмичењу учествовале су ученице: 

Николија Марковић (2.место) и Марија Вучићевић. 

   

 

 

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ? 

Број учесника на општинском 
такмичењу 

Број учесника на окружном 
такмичењу 

7 4 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме ученика Разред Име и презиме наставника 

Сара Ђедовић VIII Брано Рудић 

Анђела Милчановић V Брано Рудић 

Марија Стјепанић V Брано Рудић 

Виктор Милојевић V Брано Рудић 

У екипном пласману Б и Ц категорије, друго место заузела је општина Пожега. 
 

ROBO-INT 

Број учесника на окружном такмичењу Број учесника на 
републичком такмичењу 

4 4 

 

Име и презиме ученика  Разред Име и презиме наставника 

Петар Николић VII Стевица Јанковић 
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Јанко Стокић VIII Милутин Игњатовић 

Нина Цвијовић VIII Весна Перишић 

Јована Јовановић VIII Стевица Јанковић 

 

На Републичком такмичењу учествовали су следећи ученици: 

1. Петар Николић 

2. Јована Јовановић (2.место) 

3. Нина Цвијовић (3.место)  

4. 4. Јанко Стокић (3.место) 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Спорт Број учесника на 
општинском 
такмичењу 

Број ученика 
на окружном 
такмичењу 

наставник 

Рукомет 
(женска) 

16 16 Раде Девеџић 

Кошарка 12 12 Момчило 
Гудурић 

Стони 
тенис 

6 6 Момчило 
Гудурић 

Фудбал 12 - Милован 
Мићовић 

Одбојка 12 12 Милован 
Мићовић 

 
3 ученика пласирала су се на Републичко такмичење из стоног тениса. 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

9.1. Професионална оријентација 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Информисање 

ученика о 

Разговорима на 

часовима редовне 

Одељењске 

старешине, 
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Током школске 

године 

областима рада, 

образовним 

профилима и 

занимањима и 

упознавање 

професионалних 

интересовања    

наставе, 

ваннаставним 

активностима, 

часовима 

одељењског 

старешине –садржаји: 

Када порастем бићу- 

у IV, квиз У свету 

занимања, Колико 

познајемо занимања- 

V, Умем да покажем 

шта знам VI, 

Професионално 

информисање VII, VIII 

разред 

предметни 

наставници, 

наставници 

техничог и 

информатичког 

образовања 

Током другог 

полугодишта 

Професионално 

саветовање ученика 

осмог разреда 

Посредовање у 

разговору ученика VIII 

разреда којима се 

пружа додатна 

подршка у учењу и 

стручних сарадника 

из средње техничке 

школе из Ужица 

Саветодавни 

разговори 

(интересовања, 

способности, избор 

средње школе, 

подручја рада, 

специфичности 

занимања, 

оријентациони број 

бодова...) 

 Психолог и педагог 

Април, мај, јун Информисање 

ученика VIII разреда 

Путем подсетника, 

упутстава за ученике, 

уређивање огласне 

табле са 

информативним 

материјалом о 

средњим школама, 

образовним 

профилима,пробним 

завршним испитом, 

Педагог и психолог, 

Помоћник 

директора 
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календаром уписа, 

активностима у вези 

завршног испита, 

резултатима 

завршног испита, 

листа жеља 

Април, мај Испитивање 

професионалних 

интересовања 

ученика VIII  

разреда 

Тестирање ученика о 

професионалним 

интересовањима, 

упознавање са 

резултатима  

Педагог и психолог 

 

Април 

Посета INMOLD-у  По 6 ученика VII и VIII  

разреда са 

наставницима 

посетили компанију и 

упознали се са 

савременим 

начинима у 

производњи 

Стевица Јанковић и 

Горан Мићовић, 

наставници 

техничког и 

информатичког 

образовања 

 

Април 

Посета Техничкој 

школи/Центру 

савремених 

технологија 

40 ученица VII 

разреда на Дан 

девојчица посетиле 

средњу школу и 

обишле кабинет за 

комјутерско 

управљање и 

мехатронику 

Ученици и ученице  

VIII разреда посетили 

средњу техничку 

школу и упознали се 

са активностима 

Центра  

Весна Перишић, 

наставница 

техничког и 

информатичког 

образовања 

 

 

 

 

Весна Перишић и 

Горан Мићовић 

 

 

 

Мај 

 

Представљање 

појединих средњих 

школа школа 

 

 

 

Разговори са 

ученицима и 

заинтересованим 

родитељима о 

образовним 

профилима, 

презентације, 

(Техничка школа из 

Професори 

средњих школа, 

стручни сарадници, 

педагог, психолог, 

помоћник 

директора, 

одељењске 

старешине 



Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 2018/2019. 
 

257 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

Предавање о 

избору средње 

школе 

 

 

Реализација 

појединих сегмената 

радионица из 

Приручника 

професионалне 

оријентације 

/пројекта у VIII2  на 

часовима 

грађанског 

васпитања и на 

састанку Вршњачког 

тима (У свету 

интересовања) 

Ужица, Средња 

школа из Лучана, 

Техничка и 

Пољопривредна 

школа из Пожеге) 

Разговор, 

презентација о 

типовима средњих  

школа, избору школе, 

завршном испиту за 

ученике VIII разреда 

 

Рад по групама, 

попуњавање табела 

 

 

 

Психолог и педагог 

 

 

 

Наставник 

грађанског 

васпитања 

 

 

Психолог и педагог 

 

9.2.  Васпитни рад 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

 

Упознавање са правилима 

понашања у школи 

Ученици и родитељи 

упознати са правилима 

понашања ученика, 

родитеља и наставника (на 

часовима одељењског 

старешине и родитељском 

састанку) 

 

Одељењске 

старешине 

 

Септембар 

Новембар 

Доношење распореда 

дежурства наставника 

Израђен распоред 

дежурства и истикнут на 

огласној табли у холу школе 

Директор  

Психолог 

Септембар 

 

 Подсетник  са дефинисаним 

критеријумима за избор 
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Правила за дежурног 

ученика 

дежурног ученика истакнут 

на огласној табли у 

канцеларији за наставнике,  

информисани наставници и 

ученици о правилима 

понашања на дежурству 

Ученички 

парламент 

Помоћник 

директора 

Септембар 

 

Јануар  

Доношење распореда 

дежурства ученика 

Одабир дежурних ученика у 

складу са критеријумима на 

седмичном нивоу и 

истицање списка на огласној 

табли 

Одељењске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Доношење плана рада 

одељењског старешине и 

избор тема и садржаја 

васпитног карактера за 

час одељењског 

старешине 

На предлог ученика и у 

сарадњи одељењских 

старешина и  стручних 

сарадника  изабрани 

садржаји васпитног 

карактера (нпр.Прихватање 

личних проблема као 

изазова за њихово 

решавање, Пожељно и 

непожељно понашање, 

Понашање у школи и ван 

ње, Решавамо актуелне 

проблеме и међусобне 

сукобе у одељењу 

ненасилним путем, 

Ненасилно решавање 

конфликата, Коме се 

дивимо/ко су нам узори...  ) 

Одељењске 

старешине 

Педагог    

Психолог 

 

Септембар 

Доношење одељењских 

правила понашања 

На основу Протокола о 

заштити ученика од насиља 

израђена и допуњена 

правила понашања на нивоу 

одељења 

Одељењске 

старешине 

Ученици 

 

Септембар 

Октобар 

Благовремено 

конституисање Тима за 

заштиту ученика од 

дискриминације,  насиља, 

злостављања и 

занемаривања  

 

Формиран Тим, израђен 

план превентивних и 

интервентних активности  

 

Тим за заштиту 

ученика... 

Координатор 

Тима 

Педагог  

 

 

Септембар 
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Психолог  

Реализовање појачаног 

васпитног рада са 

ученицима који 

манифестују проблеме у 

понашању 

Формирани тимови за 

појачан васпитни рад  

Донети планови појачаног 

васпитног рада за 50 

ученика и писани извештаји 

о појачаном васпитном раду, 

реализоване активности 

друштвено-корисног рада  

Чланови Тима 

за појачан 

васпитни рад 

Педагог и 

психолог 

Током 

школске 

године 

 

Реализовање 

саветодавног рада са 

ученицима и родитељима 

Омогућена подршка 

ученицима који имају 

одређених потешкоћа: 

развојних, комуникацијских и 

осталих 

Остварена сарадња са 

родитељима ученика у 

оквиру појачаног васпитног 

рада и са другима према 

потреби  

Педагог  

Психолог 

Одељењски 

старешина 

Родитељ 

Током 

школске 

године 

Организовање 

инструктивно-педагошког 

рада са наставницима 

Размењивање информација 

и упућивање наставника на 

коришћење стручне 

литературе у решавању 

одређених васпитних 

проблема, нпр. Како бити 

успешан наставник, 

Учионица без насилништва, 

прилози -Изградња 

подржавајуће атмосфере у 

одељењу-позитивна 

дисциплина... 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог 

Психолог 

Током 

школске 

године 

Решавање сукоба Ангажовање чланова 

Вршњачког тима у разговору 

са ученицима који имају 

проблеме у понашању (за 

ученика VI3,VII3...) 

Вршњачки тим  

Педагог   

Психолог 

Током 

школске 

године 

Подстицање ненасилног 

решавања проблема  

Поједине одељењске 

старешине реализовале 

часове користећи  

радионице из приручника: 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Током 

школске 

године 
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Учионица добре воље, 

Учионица без насилништва 

Психолог 

Одржавање и 

учествовање у 

друштвеним, културним, 

хуманитарним и 

спортским активностима 

Реализоване различите 

активности (приредбе на 

нивоу одељења и на нивоу 

школе, изложбе, 

хуманитарне акције, квиз у 

ИО Роге, посете и обиласци, 

присуство позоришним 

представама, филмским 

пројекцијама којима се 

афирмишу праве вредности, 

пожељни облици понашања 

и подстиче толеранција 

Одељењске 

старешине  

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

Обележавање значајнијих 

датума у школи 

Обележени Дан 

толеранције, Дан права 

детета, израђени панои, 

презентација у холу школе 

Стручна већа 

,координатори 

Вршњачког 

тима 

Ученици   

 

Током 

школске 

године 

Стално стручно 

усавршавање 

Усвајање различитих знања 

и вештина и повећање 

компетенција наставника у 

домену васпитног рада (у 

школи и ван школе) 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

Током 

школске 

године 

Самовредновање 

Процена сопственог рада у 

области квалитета које се 

непосредно тичу васпитног 

рада и односа са 

ученицима, израда 

извештаја о појачаном 

васпитном раду са 

ученицима 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

 

Током 

школске 

године 

Професионална 

оријентација 

Континуиран рад на 

идентификовању 

интересовања и склоности 

ученика 

Професионално 

информисање и саветовање 

за ученике VIII разреда и 

организовање 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Директор 

Помоћници 

 

Током 

школске 

године 
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представљања средњих 

школа (Техничка школа из 

Пожеге, Ужица, средња 

школа из Лучана,...) 

директора 

Педагог  

Психолог 

април и мај 

 

 

 

Мај 

 

 

Сарадња са спољашњом 

мрежом  

Остварена сарадња са 

Центром за социјални рад, 

Здравственим центром и 

Полицијском управом/ 

одржани састанци у школи 

(проблем понашања 

ученика, подршка на 

промени понашања 

ученика), размењиване 

релевантних информација, 

дописи и извештаји 

Директор 

Помоћници 

директора 

Педагог  

Психолог 

 

 

Састанци у 

школи –

децембар, 

фебруар, 

март 

Током 

школске 

године 

 

9.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Реализоване 

активности 

Начин реализације Носиоци активности Време 

Здравствено 

васпитање и 

промоција здравих 

стилова живота 

Указивано на значај 

здравља кроз садржаје  

обавезних наставних 

предмета, изборних 

предмета и ваннаставних 

активности 

 

 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

 

Током школске 

године 

 

Здравствена заштита 

и превенција 

 

 

 

Организована контрола 

здравља за ученике млађих 

и старијих разреда: 

систематски прегледи, 

вакцинисање, стоматолошки 

прегледи, прегледи хигијене 

руку и косе, попуњавање 

здравствених картона 

ученика за вишедневне 

екскурзије, издавање 

уверења за упис у средње 

школе 

 

 

 

 

Педијатријска служба 

Стоматолошка служба 

Патронажна служба 

 

 

Током школске 

године 
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Тематска предавања  

Организована предавања и 

разговори о здрављу, личној 

хигијени, правилној исхрани, 

значају спорта и рекреације, 

пубертету.... 

Одељењске старешине 

Наставници биологије и 

физичког васпитања 

Педагог  

Психолог 

 

 

Током школске 

године 

Превенција употребе 

дрога 

 

 

(активности са 

ученицима) 

Реализовани адекватни 

садржаји у оквиру наставних 

предмета и ваннаставних 

активности кроз 

интерактивне методе и 

облике рада на часовима 

наставних предмета: свет 

око нас, природа и друштво, 

физичко и здравствено 

васпитање, биологије,...у 

млађим разредима 

реализоване активности 

пројекта,,Покренимо нашу 

децу“, применом модела 

вежби (у учионици, уз 

музику, ван учионице);  

На часовима одељењског 

старешине реализоване 

теме: У здравом телу здрав 

дух, Спорт и његова улога у 

развоју, Ризично понашање 

и болести зависности, Моје 

слободно време, Неговање 

моралних норми, Пожељно и 

непожељно понашање, 

Превенција употребе дрога,  

Прихватање личних 

проблема као изазов за 

њихово решавање,... 

Сарадници из Полицијске 

управе реализовали 

садржаје према свом плану 

рада на заштити деце од 

употребе дрога 

Реализоване радионице са 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељи/одељењске 

старешине  

Предметни наставници 

Психолог и педагог 

Током школске 

године 
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члановима Вршњачког тима: 

Шта када ме неко наговара 

на оно што не желим, 

Спорт је кул, Пробати или 

не-како да се одлучим. 

Препорука одељењским 

старешинама VII и VIII 

разреда била је реализација 

радионице Шта када ме неко 

наговара на оно што не 

желим. 

Превенција употребе 

дрога 

(активности са 

родитељима) 

 

Чланови Савета родитеља 

упознати са стручним 

упутством на превенцији 

употребе дрога и 

планираним активностима 

на нивоу школе 

Директор 

 

Септембар  

Превенција употребе 

дрога 

(активности са 

наставницима) 

 

Упознавање наставника са 

стручним упутством 

планирања превенције 

употреба дрога, допуном 

програма здравствене 

заштите, предлогом 

активности/израђен 

подсетник, упућивање на 

коришћење радионица из 

приручника: Учионица добре 

воље, Школа без насиља, 

Чувари осмеха, Еликсир 

толеранције, Играј за живот-

дрога не 

Психолог 

Педагог 

Септембар 

    Обележавање 

значајнијих датума 

Реализација активности на: 

 Дан здраве хране, Дан 

здравља, Дан хигијене руку  

Одељењске старешине  

Наставници биологије и 

физичког васпитања 

Сарадници 

Здравственог центра 

 

      Током 

школске године 

Октобар 

Април 

Мај 
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Коришћење 

литературе и 

аудиовизуелних 

средстава из фонда 

школске и градске 

библиотеке и 

стручних институција 

Едукација уз помоћ стручних 

чланака и  приручника, 

приказивање филмова и 

видео материјала, 

дистрибуција флајера... 

Библиотекар 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

 

Током школске 

године 

                                                                                                                                                     
10. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Самосталан рад  - часови учења 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
в
а

ко
д

н
е

в
н
о

 и
 у

 с
кл

а
д

у
 с

а
 р

а
с
п
о

р
е
д

о
м

 

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

Помоћ у изради 
задатака, 
 

Бранка 
Веселиновић 
учитељ у 
продуженом 
боравку 

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

Припрема наставних 
листова,презентација
,квизови ...  

 

Довршавање ликовних радова Помоћ у 
изради,припрема 
материјала,примери 

 

Утврђивање учених песама и 
садржаја наставног предмета 
Музичка култура  

Учење 
текстова,увежбавање 
мелодија,извођење 
игара 

 

 Слободно време 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

С
в
а

ко
д

н
е

в
н
о
 

Организоване игре у 
школском дворишту 

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

Бранка 
Веселиновић 
Мира Митровић 

Слободне игре Игре по избору ученика- 
друштвене игре Потапање 
подморница,земљопис, игре на 
рачунару,игре луткама,образовне 
игре 

 

Игре у учионици Игра  „На слово – на слово“  
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(друштвене,едукатив
не, музичке, језичке) 

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

Самостално читање 
дечје литературе и 
штампе 

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

приче 

 

Слободне активности 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Новембар, 
децембар, 

март, 
мај 

Уметничке 
радионице 

-драмска,ликовна 
музичка,рецитаторск
а 

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

Бранка 
Веселиновић 
 

Децембар, 
јануар, 
март, 
мај 

Одељењска 
такмичења- квизови 

припрема ученика, 
учествовање, организација и 
реализација 

 

Децембар, 
јануар, 
март, 
мај 

Тематска израда 
радова и уређење 
паноа 

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

 

Два пута 
недељно-
четвртак, 
петак 

Слушање музике за 
децу 

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

 

Рекреативне активности посете 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Октобар, 
децембар, 

март, 

Излети- шетње у 
оквиру града 

Организовано 
вођење ученика 

Бранka 
Веселиновић 
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мај Мира Митровић 
 

Септембар, 
јануар 

Посета школским 
приредбама 

Учешће,присуство,организовано 
вођење ученика 

 

У току 
школске 
године 

Посете биоскопу Учешће,присуство,организовано 

вођење ученика 

 

Октобар 

Децембар 

Март 

Учествовање у 

разним дечјим 

манифестацијама 

Посете приредбама,учешће, 

Школска  спортска  олимпијада 

Обележавање Дана здраве хране 

Новогодишњи  вашар 

,,Пролећни општински  крос 2019 

 

Обележавање значајних датума 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Јануар 

Обележавање 
верских празника 

Украшавање јаја/Слике из живота 

Светог Саве/Божићна честитка 

 

Бранка 
Веселиновић 

У току 
школске 
године 

Обележавање 
значајних датума 

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 здраве хране, Дан толеранције, Новогодишњи вашар, 
Светосавска недеља, Дан школе, Дан уметности, … 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. 
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Школски лист Сничак излази једном годишње за Савиндан и у њему се представља 

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

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

школског живота. 

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

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

резултати одржаних такмичења, а редовно се промовишу најбољи ученици завршног 

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

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

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

планиране активности и реализовани садржаји. 

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 

Носиоци праћења и 
вредновања 

Реализација плана и програма 
Увид у документацију, 

посете часовима, израда 
извештаја 

Током године, 
класификациони 

периоди 

Директор и помоћник 
одељењска и наставничко 

веће, Школски одбор 

Успех и дисциплина 
Квантитативна и 

квалитаивна анализа, 
извештавање, презентација 

Класификациони 
периоди 

Директор школе, помоћник 
директора, одељењска и 

наставничко веће, 
психолог и педагог 

Стручно усавршавање 

Увид у документацију/личне 
планове и извештаје 

стручног усавршавања, 
базу стручног усавршавања 

Током године 
Педагошки колегијум, тим 
за стручно усавршавање 

Вредновање и 
самовредновање рада школе 

Увид у документацију, 
праћење, прикази, 

извештавање 

Током године 
Мај 

Школски тим за 
вредновање и 

самовредновање 
Тим за спољашње 

вредновање 

Школски развојни план 

Увид у документацију, 
реализација акционог 

плана,  анализа, интервјуи, 
израда извештаја 

Током године 
Школски развојни тим, 

директор, Школски одбор 
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