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УВОД 
 

Целокпни рад школе заснивао се на реализацији плана и програма наставе и учења 

за школску 2018/2019. годину,календару рада школе , школским програмима за 

појединчне разреде и планираним 

активностима у оквиру Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.годину. 

Извештај о остварености Годишњег плана рада сачињен је на основу: 

појединачних и општих извештаја о раду школе, 

статистичких извештаја који се односе на успех и владање ученика, 

извештаја о остварености школских програма, 

извештаја о раду стручних органа, већа, актива и тимова, 

записника о раду органа управљања, 

записника о раду Савета родитеља, 

извештај о раду Ученичког парламента, 

извештаја о раду стручних сарадника, 

извештаја одељењских старешина, 

извештаја о реализацији стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника, 

и разновресних евиденција о свим активностима који се воде у школи. 

У школи се води сва потребна документација: 

дневници образовно-вапитног рада, 

дневници осталих облика образовно-васпитног рада, 

педагошка документација наставника , 

педагошка документација педагога, 

педагoшка документација директора, 

записници свих стручних, руководећих и саветодавних органа школе, тимова и 

комисија, 

табеларни и статистички подаци, 

пратеће евиденције у писаној и електронској форми, 

и остале евиденције везане за друге законске обавезе школе. 

I УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

Материјално-технички и просторни услови рада 

 

Целокупни образовно-васпитни рад Школе остварује се у три објеката. Два 

школска објеката лоцирано је у насељима (издвојена одељења) Шапине и Мало Градиште 

а један у Смољинцу (матичнашкола). Стање школског и дворишног простора је такво да 

омогућава остваривање 

наставног процеса и осталих обавеза из важећег наставног плана и програма. 

Настава у централнојшколи и у издвојеним одељењима одвија се у једносменски рад и то 

преподневни. Због преласка у једно сменски рад, дошло је до грађевинског измена 

простора, односно, приступили смо физичкој подели две постојеће учионице у четири са 

грађевинским материјалом који је безбедан по ученике и запослене. Тако да, са почетком 
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другог тромесечја, настава се одвија у 6 учионица и један информатички кабинет. Настава 

физичког васпитања одвија се у прилагођеној фискултурној сали. 

Међутим, школи недостају просторије за додатне активности као читаонички простор, 

простори за рад секција, допунску и додатну наставу, и  др. неопходно за остваривање 

зацртаних циљева и задатака. 

Школска библиотека ради у уређеном простору у склопу школске зграде и располаже са 

око 6 500 насловауглавном књига из области лектира и популарне дечје књижевности. 

Простор библиотеке, за сад се користи и као простор за потребе горе наведених 

активности. 

Школа и ове године има исти распоред канцеларијских просторија: једна наставничка 

зборница и четири канцеларије за  управу школе и стручну службу. 

Грејање је омогућено у свим просторијама за рад.  

 

 

Опремљеност зграде 

Оснивање и почетак раса школе прати и одговарајуће опремање намештајем, 

наставним средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. У току рада 

постојали су релативно повољни услови за нова опремања и укупна побољшања 

материјалних услова, и они се плански и организовано користе. Нажалост, специфичност 

услова рада, посебно просторних, у сеоској школи каква је ОШ „Дража Марковић Рођа“ 

јесте немогућност организовања кабинетске наставе, због чега школа не поседује све 

Р. 

бр. 

 

OБJEКAТ 

МЕСТО 

СВEГA 
СМОЉИНА ШАПИНЕ 

МАЛО 

ГРАДИШТЕ 

1 2 3 4 5 6 

1. Шкoлскo 

двoриштe (м
2
) 

3624 1825 1887 7336 

2. Учиoницe oпштeг 

типa 
5 3 1 9 

3. Кабинет за 

информатику 
1 - - 1 

4. Кухињa и 

трпeзaријa 
1 - - 1 

5. Збoрницa 1 1 - 2 

6. Прoстoр зa 

aдминист. 
2 - - 2 

7. Сaлa зa физичкo - - - - 

8. Фиск. сала 1 - - 1 

9. Кaнцeлaријa 

дирeктoрa 
1 - - 1 

10. Библиoтeкa 

прoстoријe 
1 - - 1 

11. Кaнцeлaријa 

пeдaгoгa 
1 - - 1 
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неопходне врсте наставних средстава што утиче на отежано задовољавање прописаних 

норматива и стандарда. У протеклом периоду наставницима и стручним сарадницима је 

омогућено коришћење рачунара што има утицаја на израду дидактичких материјала у 

сарадњи са са ученицима и родитељима ученика. 

Кабинет информатике је више наменски. Осим за извођење наставе изборног /обавезног 

предмета Информатика и рачунарства, он се користи и као мултимедијална учионица јер 

је у оквиру пројекта „Дигитална школа“ опремљен софтвером  који наставнику пружа 

широке могућности  за рад са ученицима уз помоћ рачунара. У оквиру овог пројекта је 

пре четири године наш кабинет опремљен са 20 рачунара, 2 лаптопа и 2 пројектора. 

Од школске 2013/2014. године, ученицима у централној школи је омогућено неометано 

извођење наставе физичког васпитања без обзира на временске прилике, с обзиром да је 

у току те школске године простор у такозване „мале школе“ адаптиран за ове потребе. 

Иако је опремљеност овог простора далекјо од оптималног, елементарни услови постоје. 

Крајем 2015. године спроведена је планирана набавка за опремање овог простора, чиме 

су опремљене свлачионице, оспособљен мокри чвор у згради и обезбеђен довољан број 

тоалета и славина са лавабоима за ученике, замењен је кров и одрађени завршни 

грађевински радови према пројекту. У истој згради је опремљена једна просторија за 

реквизите као и радионица за домара, који годинама ради у отежаним условима због 

недостатка простора за држање алата и извођење поправки. Напорима пројектног тима 

наше школе који је израдио пројекат за конкурс Министарства правде набављени су 

ормарићи за ученике у свакој учионици. Израђене су витрине за моделе, апарате, 

препарате и остале предмете потребне за обогаћивање знања ученика и бољој 

информисаности о развоју науке и технологије. Крајем 2016. године спроведена је 

набавка материјала и радова на изради ограде и бетонирању школског игралишта и 

дворишта у издвојеном одељењу у Шапину, уградња нових врата на свим учионицама и 

канцеларијама у централној школи, нова заштитна ограда на спортском терену 

централне школе. Почетком школске 2017/2018. године, урађено је грејање у 

свлачионицама, реконструкција дела крова изнад одељења за предшколско/школске 

трпезарије у Смољинцу, замена лимова на крову у централне зграде. У августу 2018. 

године изграђен је нови службени прилаз школи како би током наставе сви други улази 

могли да бити затворени из безбедносних разлога. Током јесењег распуста приступило се 

преадаптирању простора у централној школи, чиме су добијене две учионице. Ово је 

предузето како би школа могла да пређе на једносменски рад, односно да сви ученици 

похађају наставу у преподневној смени. такође је успешно остварена и набавка 

вежбаонице на отвореном  која је постављена на простору поред спортског терена. 

Такође током септембра/октобра месеца школске 2018/2019. години замењен је стари 

видео надзор новим, функционалнијим у централној школи и издвојеном одељењу у 

Шапину. 

Педагошка организација 

Школа је организована и ради на следећи начин: 

Све три школе од школске 2018/2019. године раде у једној, преподневној смени. На 

предлог Наставничког већа и Савета родитеља Школски одбор  донео је одлуку  да од 

локалне самоуправе траже додатна средства за адаптацију простора у централној школи, 

како би сва 7 одељења могли да похађају наставу у току преподнева. Овај предлог је 
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било могуће усвојити због смањења броја ученика, али и због боље организације, 

међусобне сарадње у оквиру већа, тимова и актива као и из безбедносних разлога. 

 

Школски простор 

 

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ важи за школу у којој се ђаци, родитељи, 

наставници и гости осећају пријатно и удобно. Овоме увелико доприноси добра 

осветљеност ходника и већине учионица, као иу доста украсних биљака. 

Просторни услови су релативно добри, међутим здравствено-хигијенски услови могу да 

буду много бољи иако задовољавају елементарне стандарде. У току предходне године 

урађено је следеће: 

- спроведена је набавка и и довршени су радови на три тоалета и туш кабине у 

објекту за извођење наставе физичког васпитања, чиме је мокри чвор у овом 

објекту стављен у функцију; 

- одрађено је више текућих поправки и радова на одржавању унутрашњости 

зграда, као и постављање нове ограде у Малом Градишту, у сарадњи са 

родитељима ученика, а из средстава предвиђених планом школе; 

- Завршена је адаптација простора у централној школи чиме су добијене још две 

учионице тако да их је сада укупно 7 учионица. 

- Искуства из свих ових акција показују да је и расположење родитеља такво да 

се на њих може рачунати у наредном периоду, када су у питању добротворне 

аакције мањег обима. 

-  

 

Опремљеност просторија 

 

Школа има просторије по стандардима за класичну наставу. Односно због 

недостатка простора, и у овој школској години није се организовала кабинетска настава, 

осим наставе информатика и рачунарство за коју постоји информатички кабинет. 

Школа не поседује ни радионицу где би се изводила настава техничког 

образовања и рачунарство као и настава техника и технологија. 

Током ове школске године акценат је био стављен на опремање учионица и 

осталог школског простора наставним средствима за наставу хемије, физике и биологије, 

као и наставним средствима која су допринели ведријој атмосфери у учионици и радном 

простору школе уопште. 

 

 

Грејање просторија 

Зграде централне школе и подручног одељења у Шапину имају централно грејање, 

док школа у Малом Градишту и ове школске године грејана је помоћу пећи на чврстим 

горивом. 

Све школе су користили лигнит, мрки угаљ и дрва, односно дрва у Малом 

Градишту. 
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Школска кухиња 
 

Кухиња и трпезарија у Смољинцу су савремени објекти који током ове као ни 

током  низ претходних година нису коришћени из оправданих разлога. 

 

Школска библиотека 
Школска библиотека ради у уређеном простору у склопу школске зграде и 

располаже са око 6 500 наслова углавном књига из области лектира и популарне дечје 

књижевности.У току предходних година, библиотечки фонд обновљен је новим 

насловима савремене дечије књижевности, што је довело до популаризације читања међу 

ученицима наше школе. Књиге су уредно груписане на обележеним полицама и све су 

добиле сигнатуре у складу са правилима о обележавању библиотечке грађе.   

Простор библиотеке, за сад се користи и као простор за потребесекција ислободних 

активности. 

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ 
 

На извршењу образовно-васпитних задатака раде следећи наставници: 

на пословима и задацима у предметној настави ради 16 наставника, 

на пословима и задацима у разредној настави ради 6 наставника, 

на пословима и задацима школског библиотекара ради 1 стручни сарадник, 

на пословима у педагошкој служби раде  2 стручних сарадника 

(2 педагога са по50% ангажовање). 

Квалификациона структура наставног особља изгледа овако: 

Настава је стручно заступљена, осим из немачког језика у два разреда,математике и 

физике. 

Школа има педагошку службу што омогућава да се највећиброј питања из области 

образовања и васпитања успешно рашава. 

 

Према величини установе садашњи број радника у административно-финансијској 

служби потпуно задовољава. На основу послова и радних задатака, систематизацијом су 

утврђена и попуњена следећа радна места: 

секретар школе-1 извршилаца са 50%  

шеф рачуноводства 1 извршилац са 50% 

 

Квалификациона стукрура је следећа: 

са вишом школом 1запослени 

са високом 2 запослена. 

Сви радници испуњавају услове прописане за радно место на коме се налазе. 

Стање хигијенско-техничког одржавања школе спада у значајнија питања, која нису 

успешно и до краја решена. На одржавању чистоће ради 2 радника у централној и по 

једног радника у издвојеним одељењима. На основу систематизације послова и радних 

задатака, школа има укупно 1 домара који истовремено обавља и задатке ложача. 
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Наставници разредне наставе обавезних предмета 

Ред.бр. Име и презиме 

Одељенски 

старешина / 

Предмет 

Место 

1.  Љубица Николић I и III разреду Шапине 

2.  Драгана Стојковић IIи IV разреду Шапине 

3.  Маја Недељковић III и IV разреду Смољинац 

4.  Весна Миленковић I разреда Смољинац 

5.  Јелена Костић/Милица Ћирић II разреду Смољинац 

6.  Татјана Динић  (замена Тамара 

Белић) 

I, II и IIIразреда Малом 

Градишту 

Наставници предметне наставе – обавезни предмети 

Ред. 

Бр. 
Име и презиме 

Стручна 

спрема 
Предмет који предаје 

Одељенски 

старешина 

1.  Зорица Перић Професор Српски ј. V, VI,VII , VIII V 

2.  Јелена Стојмировић Професор Енглески ј. V, VI,VII , VIII VII 

3.  Горан Стевић Наставник 
Ликовна култура V, VI,VII 

, VIII 
 

4.  Даница Пацикас Наставник 
Музичка култура V, VI,VII 

, VIII 
 

5.  Ивана Пауновић Мастер Историја V, VI,VII , VIII  

6.  Тамара Станимировић Професор Географија V, VI,VII , VIII  

7.  Златко Симонић Наставник Физика V, VI,VII , VIII  

8.  Дарко Јовановић Професор Математика V, VI,VII , VIII VI, 

9.  Катарина Јовановић Професор Биологија VI , VIII VIII 

10.  Сандра Степановић Професор Биологија V,  VII  

11.  

Душица 

Уђиловић/Катарина 

Митић 

Професор Хемија VII , VIII  

12.  Срђан Марковић Професор 

Техничко и информатичко 

образовање VII , VIII 

Техника и технологија V, 

VI, 
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13.  

Миљан Милојковић Професор 

Физичко васпитање  VI,VII 

, VIII и физичко и 

здравствено васпитање у V 

разреду 

 

14.  Миодраг Милић Наставник Немачки ј. V, VI,VII , VIII  

15.  
Миљан Милојковић Професор 

Изабрани спорт VI,VII , 

VIII 

 

16.  
Срђан Марковић Професор 

Информатика и 

рачунарствоV, VI,VII,VIII 

 

 

Наставници изборних предмета у предметној настави 

 

Наставници изборних предмета у разредној настави 

Ред.бр. Име и презиме Место 
Разред и 

одељење 
Изборни предмет 

1.  Маја Недељковић Смољинац III и IV 
Од играчке до 

рачунара 

2.  Драгана Стојковић Шапине IV Народна традиција 

3.  Љубица Николић Шапине III Народна традиција 

4.  Татјана Динић Мало Градиште IV Народна традиција 

5.  Марија Кочабер 
Смољинац, Шапине. 

Мало Градиште 
I до IV Верска настава 

 

СТРУКТУРА ПРЕМА ГОДИНАМА РАДНОГ ИСКУСТВА 

Р.бр. 
ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

ВРСТА 

СТРУЧНОСТИ 

СТЕПЕН 

СТР. 

СПРЕМЕ 

РАДНИ 

СТАЖ 
ЛИЦЕНЦА 

1.  Стевић Горан 
Виша пед. 

школа 
VI 30 Да 

2.  
Николић 

ЉУбица 

Учитељски 

факултет 
VII 23 Да 

3.  Миленковић Пед. Академија VI 22 Да 

Ред. 

бр. 
Име и презиме Место Разред и одељење Изборни предмет 

1.  Срђан Марковић Смољинац VII   - VIII 
Информатика и 

рачунарство 

2.  Миљан Милојковић Смољинац VII, VIII Изабрани спорт 

3.  Катарина Јовановић Смољинац  VI,  Чувари природе 

4.  Иван Филиповић Смољинац V, VI, VII, VIII Верска настава 

5.  Миодраг Милић Смољинац V– VII Немачки језик 

6.  Зорица Перић Смољинац V– VIII Грађанско васпитање 
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Весна 

4.  Пацикас Даница 
Виша пед. 

школа 
VI 18 Да 

5.  
Станимировић 

Тамара 

Геграфски 

факултет 
VII 17 Да 

6.  
Стојковић 

Драгана 

Учитељски 

факултет 
VII 16 Да 

7.  Перић Зорица 
Филолошки 

факултет 
VII 15 Да 

8.  Костић Јелена 
Учитељски 

факултет 
VII 14 Да 

9.  
Степановић 

Сандра 
ПМФ, биологија VII 11 Да 

10.  
Милојковић 

Миљан 
ДИФ VII 9 Да 

11.  
Стојмировић 

Јелена 

Филофошки 

факултет 
VII 9 Да 

12.  Тасић Тајана 
Филолошки 

факултет 
VII 9 Да 

13.  Белић Тамара 
Учитељски 

факултет 

VII 

  
8 Да 

14.  
Цветковић 

Душица 

Хемијски 

факултет 
VII 5 Не 

 

Кадровска структура наставника у раду на одређено време 

Р.бр. 
ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

ВРСТА 

СТРУЧНОСТИ 

СТЕПЕН 

СТР. 

СПРЕМЕ 

РАДНИ 

СТАЖ 
ЛИЦЕНЦА 

1.  
Милић 

Миодраг 

Наст. практ. 

наставе 
VI 19 Не 

2.  
Симонић 

Златко 
ССС IV 15 Не 

3.  
Недељковић 

Маја 

Учитељски 

факултет 
VII 4 Не 

4.  
Пауновић 

Ивана 

Филозофски фак. 

Историја 
VII 4 Не 

5.  
Јовановић 

Катарина 

Факултет за 

биологију 
VII 3 Не 

6.  
Јовановић 

Дарко 
ФОН VII 4 Не 

7.  
Кочабер 

Марија 

Телошки 

факултет 
VII 14 Не 

8.  
Филиповић 

Иван 

Телошки 

факултет 
VII 7 Не 
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Школа има два стручна сарадника и то два педагога ангажована са по 50% од 

пуног радног времена и библиотекара са 50% ангажовања. 

Р.бр. 
ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

ВРСТА 

СТРУЧНОСТИ 

СТЕПЕН 

СТР. 

СПРЕМЕ 

РАДНИ 

СТАЖ 
ЛИЦЕНЦА 

1.  
Митић 

Даниела 

Филозофски 

факултет 
VII 11 Да 

2.  Савић Јелена 
Филозофски 

факултет 
VII  Не 

3.  
Маринковић 

Александра 

Филолошки 

факултет 
VII 7 Не 

 

Помоћно и техничко особље чине домар-ложач, (ангажован 100% радног 

времена), четири помоћна радника на одржавању хигијене. Домар школе одржава све 

објекте (централна школа и подручна одељења Шапине и Мало Градиште). 

Радници на одржавању хигијене раде у преподновној смени. У случају потребе и по 

налогу директора, распоред рада помоћног и техничког особља може да буде промењен. 

Кадровска структура помоћног и техничког особља 

Ред. 

бр. 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

ВРСТА 

СТРУЧНОСТИ 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

ГОДИНЕ 

РАДНОГ 

СТАЖА 

1.  Ћирић Топлица Техничка школа II 26 

2.  Илић Берислав Техничка школа IV 8 

3.  Симић Санела Економска школа IV 18 

4.  Марковић Надица Основна школа I 16 

5.  Тодоровић Виолета Основна школа I 9 

Школом руководи директор са високом стручном спремом. Административно-

финансијско особље чине један секретар са 50%  ангажовања са завршеним правним 

факултетом и један шеф рачуноводства са вишом стручнопм спремом, такође са 50% 

ангажовања од пуног радног времена. 

Кадровска структура управе школе 

Р.бр. 
ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

ВРСТА 

СТРУЧНОСТИ 

СТЕПЕН 

СТР. 

СПРЕМЕ 

РАДНИ 

СТАЖ 
ЛИЦЕНЦА 

1.  

Јеленковић 

Тања 

директор 

Филолошки 

факултет, 

Мастер 

педагогије 

VII 14 Да 

2.  
Тамара Шкорић 

секретар 

Правни 

факултет 
VII 8 Да 

3.  
Николић 

Богољуб 

Виша пословна 

школа 
VI 16 Не 
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Шеф 

рачуноводства 
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 +
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%
 

Зорица Перић 

Српски 

језик, 

граћанско 

васпитање 

1

7 
2 1 1 1 2 24 

1

4 

4

0 

10

0 

Дарко 

Јовановић 

математик

а 

1

6 
2  1 1 2 22 

1

4 

3

6 
90 

Јелена 

Стојмировић 

Енглески 

језик 

2

0 
1  1 1 1 24 

1

6 

4

0 

10

0 

Горан Стевић 
Ликовна 

култура 
5    2  10 6 

1

6 
40 

Даница 

Пацикас 

Музичка 

култура 
5  3  1 1 10 6 

1

6 
40 

Тамара 

Станимирови

ћ 

географија 7 1   1 1 10 4 
1

4 
35 

Катарина 

Јовановић 
биологија 4 

0,

5 
0 1  

0,

5 
7 3 

1

0 
25 

Сандра 

Степановић 
биологија 4 

0,

5 
   

0,

5 
5 3 8 20 

Златко 

Симонић 
физика 6 1    1 8 4 

1

2 
30 

Душица 

Цветковић 
хемија 4 1 

0,

5 
 

0,

5 

0,

5 
6 2 8 20 

Срђан 

Марковић 

Техничко 

и информ. 

1

0 
1 4   1 16 

1

2 

2

8 
70 

Ивана 

Пауновић 
историја 7 1   1 1 10 4 

1

4 
35 

Миљан 

Милојковић 

Физичко, 

из. спорт 
8  2 2 1  15 9 

2

4 
60 

Тајана Тасић 
Немачки 

језик 
2 

0,

5 
   

0,

5 
3 1 4 10 
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Миодраг 

Милић 

Немачки 

језик 
6 

0,

5 
  1 

0,

5 
8 4 

1

2 
30 

Иван 

Филиповић 

Верска 

настава 
3    1  1 2 6 15 

 

Разредна настава 

Задужења наставника у оквиру 40 часовне радне недеље 
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о
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%
 

Весна 

Миленковић 
I-1 18 1 1 1 3  24 16 40 100 

Јелена Костић II-1 18 1 1 1 3  24 16 40 100 

Маја 

Недељковић 

III-

1 

IV-

1 

18 1 1 1 3  24 16 40 100 

Љубица 

Николић 

I-2 

III-

2 

18 1 2 1 2  24 16 40 100 

Драгана 

Стојковић 

II-2 

IV-

2 

18 0.5 2 1 2 0.5 24 16 40 100 

Татјана Динић 

I-3 

II-3 

IV-

3 

18 1 1 1 2 1 24 16 40 100 

Марија Кочабер 
I-

IV 
  5  1  6 4 10 25 

Нестручно заступљена настава се односи на неодговарајуће образпвање предавача 

који су ангажовани у наставном процесу. Дефицитарност кадрова је изражена у настави 

немачког језика, физике и математике. ангажовано лице је лице са вишом или високом 

стручном спремом блиској стручној спреми наставника. Овако ангажованом кадру 

благовремено се пружа потребна стручна помоћ. Поменути наставници су раније радили 

у основној школи и имају потребно искуство, али због законских ограничења немају 

могућност заснивања радног односа на неодређено време.  
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РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ 
 

Образовни ниво родитеља 

Образовно-социјални састав родитеља је такав даје највећи број са основном 

школом и то око 80%. 

Са средњу, односно вишу школу и високу стручну спрему је око 10% родитеља. Око 5% 

родитеља нема завршену основну школу.Око 5% родитеља су занатлијуе са  КВ и ВКВ 

стручном спремом. 

Велики број родитеља поред редовног занимања остварује приход и по неком другом 

основу (привремени рад у иностранство, занатске и друге послове), те је највећи број 

породица материјално обезбеђен у Републичком статистичком просеку. 

Овакав образовно-социјални састав родитеља захтева од школе веће напоре на 

остваривању образовних задатака, а нарочито на васпитном раду.  

Наставно особље и стручна служба свакодневно посвећују већу пажњу и рад на ученичко 

понашање, 

правилан однос према осталим ученицима, поштовање кућог реда, радној дисциплини и 

др. 

Дефицијентност породица 

РАЗРЕД 
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I 11       1   

II 10 1 2    1 1   

III 9 1 2        

IV 16      1    

V 11  1 1       

VI 14 1 2 2   1  1 2 

VII 11 1 5     1 1  

VIII 13 1 12 2   3 3 2 2 

   

У 2018/2019. год. уписано је 127 ученика. У току првог полугодишта уписано је 

још 3 ученика, тако да школску годину је укупно завршило 130 ученика. 

Однос родитеља према школи је позитиван. Сарадња је била константна и обострана. 

Школа је организовала додатне разговоре и радионице са родитељима ученика у којима су 

учествовали предметни наставници, педагог, директор школе. 
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Друштвена средина 

 

Учинак школе на културном уздизању средине у којој ради је синхронизовано са 

захтевима и потребама на нивоу школе и МЗ. 

Сарадња са органима, институцијама и установама у локалној средини била је 

континуирана и квалитетна. 

Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно 

обогати. 

Међу бројним чиниоцима који су допринели остваривању Годишњег програма рада 

школе, посебно место заузели су: 

- Локална самоуправа; 

- Месна заједница; 

- Установе културе; 

- Предшколска установа; 

- Здравствене установе; 

- Дечији савез; 

- Црвени крст. 

Конкретни облици сарадње били су планирани на нивоу стручних органа, одељенских 

заједница и школе у целини. 

 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Све активности везане за рад школе одвајају се према Правилнику о календару 

образовно-васшпитног рада основне школе за школску 2018/2019. год. („Службени 

гласник –Просветни гласник РС бр. 10/2018). 

Настава и други облици образовно-васптног рада остваривали су се у току два 

полугодишта. Прво полугодиште је почело у понедељак, 3. септембра 2018. године, а 

завшрило се у четвртак, 31. јануара 2019. године. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја а  по препоруци Министарства 

здравља, продужило је зимски распуст за ученике до 22. 02. 2019. године због епидемије 

грипа па почетак другог полугодишта је одложен за 25. фебруара 2019. године. 

Због одступања од планираног календара, школа је била дужна да припреми план 

за надокнаду часова до краја школске године. 

Друго полугодиште завршило се у петак, 31. маја за ученике осмог разреда, а за све 

остале ученике (од 1. до 7. разреда) у петак, 14. јуна 2019. године. 

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда остварио се у 36 

петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана, а образовно-васпитни рад за 

ученике осмог разреда остварио се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 

наставних дана. 

У току школске године ученици су имали јесењи распуст (9.11. и 12.11.2018. год.), 

као и пролећни распуст од 26.04. до 3.05.2019. год. 

У складу са Законом о основном образовању и васпитању,  реализоване су две 

недеље школског спорта са активностима у којима су учествовали сви ученици школе и то 
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у првом полугодишту од 18.09. до 22.09. 2018.г. и у другом полугодишту у оквиру 

манифестације  „Школа селу“  у јуну месецу. 

Прослава Дана школе реализована је у уторак, 30.10.2018. године уз културно 

уметнички програм и спортска надметања ученика. 

За ученике четвртог разреда у складу са новим наставним планом и програмом 

организовано је по 2 часа из сваког обавезног предмета које ће изучавати у петом разреду, 

са предметним наставницима који ће им предавати по следећем распореду: 

- петак, 23.новембар 2018. године; 

- четвртак, 24. јануар 2019.године; 

- понедељак, 8. април 2019. године; 

- уторак, 14. мај 2019. године. 

  

У првом полугодишту организована је посета Фестивалу науке у Београду и 

реализована је 30.11.2018. год. са ученицима од 1-8. разреда. 

У другом полугодишту реализоване су екскурзије за ученике и то 15.04.2019. год.  

једнодневна екскурзија за млађе разреде на релацији Смољинац-Свилајнац –Јагодина-

Смољинац са посетом Природњачког музеја у Свилајнцу, Музеја воштаних фигура и 

зоолошки врт у Јагодини. 

Екскурзија за ученике од 5. до 8. разреда реализована је 7 и 8. маја 2019. год. на 

релацији Смољинац- Фрушка гора - Сремски Карловци-Нови Сад- Суботица- Палић- 

Смољинац. 

У периоду  од 27.05. до 2.06. 2019. на Златибору је реализована и Настава у 

природи за ученике од 1. до 4. разреда. 

 

 

Табеларни преглед бројног стања ученика 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

Разред СМОЉИНАЦ ШАПИНЕ 
МАЛО 

ГРАДИШТЕ 
УКУПНО 

1. 7 4 2 12 

2. 10 2 2 16 

3. 8 5 - 13 

4. 8 9 1 18 

5. 14   14 

6. 23   23 

7. 18   18 

8. 17   17 

 105 20 5 130 
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Бројно стање ученика по полној структури 

Бројно стање ученика по полној структури у 2018/2019. 

  Дечаци Девојчице УКУПНО 
Укупно 

(обједињено) 

Разред/ место Први разред   

Смољинац 5 2 7 

13 Шапине 2 2 4 

М. Градиште 1 1 2 

  
Други разред   

Смољинац 5 5 10 

14 Шапине 1 1 2 

М. Градиште 1 1 2 

  Трећи разред   

Смољинац 6 2 8 
13 

Шапине 5 / 5 

  
Четврти разред   

Смољинац 3 5 8 

18 Шапине 5 4 9 

М. Градиште 1 / 1 

  
        

Пети разред 5 9 14 14 

Шести разред 14 9 23 23 

Седми разред 9 9 18 18 

Осми разред 9 8 17 17 

УКУПНО 72 58 130 130 
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 Број и структура ученика путника 

 

Школа је и току школске 2018/2019. године имала ученике који путују до 

централне школе из подручних идељења. Из Шапине путовало је 34 ученика а из Малог 

Градишта 2 ученика. 

Ученици имају месечне карте које плаћа школа. 

 МЕСТО 

РАЗРЕД ШАПИНЕ МАЛО ГРАДИШТЕ 

5. 5 / 

6. 9 / 

7. 11 1 

8. 7 1 

 32 2 

 34 

 

Распоред часова 

Распоред часова је урађен тако да испоштује у што већој мери педагошке стандарде 

када је реч о оптерећењу ученика и тежину предмета на дневном нивоу, али такође и уз 

велика огранићења због запослености наставника у више школа.  

Са распоредом часова као и са потешкоћама око његовог формирања, одељенске 

старешине су упознале ученике као и родитеље на првим родитељским састанцима. 

Током године дошло је и до мењања усвојеног распореда у предметној настави, због 

одласка неких колега на дужа боловања, или преласка са радом у других школа. 

У случајевима дневних одсуствовања са посла, замене у распореду је радио педагог у 

сарадњи са дежурним наставницима. 

 Распоред звоњења 

 Смољинац и М. Градиште Шапине 

1. час 08
00 -

08
45 

07
30

- 08
15 

Одмор 8
45

-8
50 

08
15

- 08
20 

2. час 08
50

- 09
35 

08
20 

– 09
05 

Одмор 09
35

 - 09
50 

09
05

- 09
25 

3. час 09
50

 - 10
35 

09
25

 – 10
10 

Одмор 10
35

- 10
45 

10
10 

– 10
15 

4. час 10
45

 - 11
30 

10
15

 – 11
00 

Одмор 11
30

 - 11
35 

11
00 

– 11
05 

5. час 11
35 

- 12
20 

11
05

 – 11
50 

Одмор 12
20 

- 12
25 

11
50

 – 11
55 

6. час 12
25

 - 13
10 
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Спортске, културне и друге рекреативне активности 

 

Правилником о школском календару за школску 2018/2019. годину, реализоване су 

следеће спортске активности: 

-  јесењи крос – 5. октобра; 

- недеља школског спорта – 17 -21. септембра и 10- 14. јуна. 

- Културне и друге рекреативне активности реализовани су по следећем распореду: 

Спортске, 

рекреативне и 

културне 

активности 

Садржај 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Јесењи крос 
Крос – јесењи у школском 

дворишту 
4. окотобар 

Наставник физичког 

васпитања и 

учитељице 

Дечја недеља 

Литерарни часови на 

српском и страном језику 

1- 5. 

октобра 

Наставници српског 

и страних језика 

 

Цртање на асфалату 3.октобра 

Учитељице Јелена 

Костић и Драгана 

Стојковић  

 

Дан за спортске игре – 

недеља спорта 

17 – 21. 

септембр

а 

Наставник физичког 

васпитања 

Месец здраве хране 

Ликовна изложба, изложба 

воћа и поврћа, предавање 

о здравој храни 
Октобар 

Учитељице, 

Катарина Јовановић 

и Сандра 

Степановић-

наставнице 

биологије 

Прослава Дана 

школе 

Свечана Академија 

Изложба дечјих радова 
30. октобар 

Зорица Перић, 

Даница Пацикас, 

Горан Стевић 

Прослава дана Св. 

Саве 
приредба 27. јануар 

Јелена Костић, 

Даница Пацикас, 

Горан Стевић 

Прослава 8. марта 

Изложба тематских 

ликовних и литерарних 

радова 
1-8. март 

Наставници језика и 

ликовне културе 

Пролећни крос 
Оријентациони крос 

 Април 
Наставник физичког 

вааспитања 

Недеља „Школа Спортске игре – недеља Мај – јун Миљан Милојковић, 
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селу“ школског спорта 

Маскенбал / шеширијада 

Ђачки пијац 

Школска приредба 

учитељице, 

наставници 

Екскурзија По утврђеним маршутама  Април - мај Разредне старешине 

 

 Распоред главних дежурних наставника за школску 2018/2019. годину 

Дан у радној недељи Наставник Време 

ПОНЕДЕЉАК 

Дарко Јовановић 

Миодраг Милић 

Весна Миленковић 

7
30

 – 13
30 

УТОРАК 

Ивана Пауновић 

Тамара Станимировић 

Јелена Костић 

7
30

 – 13
30

 

СРЕДА 

Срђан Марковић 

Миљан Милојковић 

Маја Недељковић 

7
30

 – 13
30

 

ЧЕТВРТАК 

Зорица Перић 

Даница Пацикас 

Јелена Костић 

7
30

 – 13
30

 

ПЕТАК 

Златко Симонић 

Јелена Стојмировић 

Катарина Јовановић 

7
30

 – 13
30

 

 

 

III ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

Извештај о раду директора школе 

       

 Школска 2018/19. година је почела по школском календару који је донео министар 

просвете Републике Србије. На основу утврђеног календара директорка је приступила  

припреми свих докумената неопходних за несметан рад школе. У том циљу је предузела 

следеће активности: 

Директорка је организовала  поделу разредних старешинстава и предмета на наставнике.  

Организација образовно-васпитног рада  

У овој области директорка школе  се бавила планирањем и програмирањем рада на свим 

нивоима, организовањем свих видова васпитно-образовног рада и вођења педагошке 

документације у школи. Организован је  рад постојећих служби у школи у циљу стварања 

што бољих услова за реализацију плана рада школе, као и сарадња са друштвеном 

средином. Комуникација са запосленима је унапређена коришћењем интернета. 

Директорка је редовно пратила ажурирање података на сајту „Доситеј“. Огласила је 

слободна радна места за наставника 30% физике, 30% немачког језика и 100% математике 

Предузете су следеће активности: 
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 Пријем првака и нових ученика; 

 Сагледавање финансијског стања у новој школској години; 

 Попуњавање ИС „Доситеј“ 

 Достављање истих надлежним службама; 

 Руковођење радом Педагошког колегијума; 

 Склапање уговора са пословним сарадницима, прибављање документације и 

прибављање средстава за опрему и нова средства; 

 Сачињавање оперативног плана рада; 

 Остваривање увида у функционисање редовне наставе и осталих видова образовно-

васпитног рада; 

 Праћење примене школског програма од I - VIII разреда; 

 Саветодавни разговори са појединим ученицима и родитељима; 

 Сарадња са друштвеном средином; 

 Припремање седница Наставничког већа; 

 Припремање седница Школског одбора; 

 Обављање саветодавних разговора са одељењским старешинама и пружање помоћи 

у раду; 

 Учешће у раду разредних и одељењских већа; 

 Праћење остваривања Развојног плана; 

 Разматрање питања из нормативне делатности школе; 

 Анализа педагошке документације; 

 Упућивање наставника на похађање семинара; 

 Организовање пописа инвентара у школи; 

 Израда Плана набавки за 2019.годину; 

 Предузимање активности у реализацији развојног плана -контакт са локалном 

заједницом; 

 Анализа рада на уређењу школског простора, поставки изложби ученичких радова, 

предавања у оквиру здравствене заштите и професионалног усмеравања ученика. 

 Анализа реализованог програма рада и постигнутог успеха ученика. 

 Праћење реализације фонда часова и осталих видова образовно-васпитног рада; 

 Сагледавање стања основних и материјалних средстава после пописа; 

 Контрола обављених послова на одржавању објекта током распуста; 

 Организовање прославе школске славе Светог Саве; 

 Организација општинских такмичења; 

 Рад на уређењу школског простора и дворишта; 

 Припреме за упис ученика у први разред са стручним сарадником; 

 Реализација активности поводом Дана школе 

 Увид у рад техничке службе; 

 Координација рада у вези са такмичењима; 

 Анализа броја и узрока изостанака ученика са стручним сарадницима и 

одељењским старешинама; 

 Саветодавни рад са ученицима и родитељима; 

 Припремање материјала у вези са поделом одељења на предмете и наставнике; 

 Утврђивање потреба и материјалних могућности за извођење радова у школи; 

 анализа материјално техничког пословања у току школске године; 
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 Анализа броја и узрока изостанака ученика са стручним сарадницима и 

одељењским старешинама; 

 Саветодавни рад са ученицима и родитељима; 

Инструктивно-педагошки рад 

Директорка је организовала, усмеравала, реализовала и помагала при планирању и 

програмирању целокупног васпитно-образовног рада, припремању за рад и коришћењу 

савремених метода, облика и средстава. Посебну пажњу посветила је приправницима и 

млађим наставницима уз сарадњу са педагогом. Пружала је стручну помоћ у вођењу 

педагошке документације. Извршила је увид у рад 2 наставника разредне наставе, на 

часовима физичког васпитања.  

Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе 

У овим активностима директорка је од почетка учествовала у усмеравању и усклађивању 

свих планова. У току школске године усмеравала је рад стручних органа школе да би се 

програм што рационалније и доследније реализовао. Именовала је Тим за обезвеђивање 

квалитета и развој установе, као и Тим за међупредметне компетенције и предузетништво. 

Организовала је и припремала материјале за седнице Наставничког већа, учествовала је у 

њиховом раду без права одлучивања. Руководила је радом Педагошког колегијума и 

давала допринос унапређивању васпитно-образовног процеса у складу са новим 

тенденцијама у образовању. Пратила је израду и спровођење Правилника о друштвено-

корисном раду.  Координирала је рад стручних већа и актива. Посебну пажњу је посветила 

раду Тима за инклузивно образовање и проблемима везаним за несметано превазилажење 

баријера на релацији наставник-ученик-родитељ.  

Рад са стручним сарадницима 

У сарадњи са педагогом и библиотекаром израђен је оперативни план рада школе, по 

месецима, План стручног усавршавања и Правилник о друштвено-корисном раду. 

Присуствовала је неким седницама стручних органа школе и дала свој допринос, кад год 

није била службено спречена. 

Активности на праћењу и унапређивању васпитно-образовног рада 

Увид у реализацију плана рада остварен је прегледом педагошке документације према 

потреби. Сталним праћењем програма и њихове реализације као и спровођењем одлука 

надзорних и других стручних органа, обезбеђена је законитост у раду школе.  

Пратила је спровођење Правилника о оцењивању. 

Материјално-финансијски услови  

У овој области директорка је остварила контакте са Општинском управом Мало Црниће, 

ради усаглашавања Финансијског плана школе са предвиђеним средствима. Учествовала 

је у планирању и расподели остварених средстава као и у контроли њихове потрошње. У 

сарадњи са правником и шефом рачуноводства школе спровела је поступак јавне набавке 

за огрев и превоз ученика као и прикупљање понуда за видео надзор и превоз запослених. 

Спровела је поступак набавке средстава неопходних за побољшање услова рада у 

учионицама и канцеларијама.  

Израдила је План набавки за 2019.годину.  

Посећивала је подручна одељења ради контроле хигијенско-техничких услова и 

безбедности деце и запослених. 

Аналитички и извештајни послови 

У сарадњи са стручним сарадницима  радила је на изради тромесечних, полугодишњих и 

годишњих анализа образовно-васпитног рада и реализацији програма школе. Директорка 
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је учествовала у изради анализе рада школе као и изради годишњег извештаја о своме 

раду и раду школе као и изради осталих извештаја на захтев Министарства просвете, 

општинске управе и других надлежних органа. Учествовала је у планирању набавке 

наставних средстава и коришћења истих. Посебну пажњу је посветитила очувању здраве 

животне средине и уређењу радног окружења. Пратила је примену Развојног плана школе, 

као и појединачних програма рада. Извршена је анализа појединих месечних планова рада 

наставника. Након објављених резултата завршног испита подстицала је наставнике на 

израду плана за унапређење постигнућа ученика. 

       Директорка је континуирано радила на подизању угледа школе и повезивању свих 

актера наставног процеса, узимајући у обзир и друштвену заједницу. 

             Радила је и друге послове из своје надлежности и о свом раду редовно извештавала 

Школски одбор и председника школског одбора. 

У Смољинцу,                  

14. септембар 2019.г.     

                                                                                                        Директор 

                                                                                     Тања Јеленковић 

 

 

Извештај о раду Педагошког колегијума 

Као стручни орган школе Педагошки колегијум разматрао је питања и заузимао 

ставове у вези са пословима Директора школе из чл.62. став3. Тачка 1) до 3) и тачка 5) до 

7).  

Педагошким колегијумом председавао је и руководио директор школе, а ове 

школске године чине га председници стручних већа и стручни сарадници.  

На седници одржаној 7. септембра 2018. године конституисан је Педагошки колегијум за 

школску 2018/2019. годину у следећем саставу: 

     1.Директор школе – Тања Јеленковић; 

     2. Педагог школе – Даниела Митић/ Јелена Савић; 

     3. Библиотекар – Александра Маринковић 

     4. Председник Стручног већа разредне наст. – Маја Недељковић; 

     5. Председник Стр. већа природних наука – Дарко Јовановић ; 

     6. Председник Стр.већа друштв. наука –    Зорица Перић; 

     7. Пред. Стр.већа уметности и спорта –   Миљан Милојковић 

Том приликом донет је програм рада Педагошког колегијума. Разговарано је о 

органихзацији образовно-васпитног рада, редовне наставе и ваннаставних активности.  

Дати су предлози за побољшање организације допунске и додатне наставе, с обзиром на 

проблем у реализацији исстих због ограниченог времена, када је у питању предметна 

настава. Размотрен је програм безбедности ученика у складу са увођењем видео надзора у 

централној школи и подручном одељењу школе у Шапину. Чланови колегијума изнели су 

предлоге за обележавање Дечје недеље.  

Размотрен је предлог за организацију екскурзија и спортских активности у наредном 

периоду. Чланови Колегијума сложили су се да је неопходно да на наредним спортским 

такмичењима општинског карактера буду укључени представници свих стручних већа и 
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актива. Утврђен је план обележавања свих значајних датума у школском календару за шк. 

2018/19.г.  

Разматране су активности планиране за реализацију Развојног плана школе за ову 

школску годину. Стручни сарадник библиотекар је такође изнела план активности везаних 

за самовредновање рада школе за прво полугодиште. 

Чланови Педагошког колегијума разматрали су Извештај о раду директора у школској 

2017/18.години. Оцењено је да је директор испунио већину планираних активности у овој 

школској години. Дати су предлози за побољшање комуникације између директора и 

наставног особља, као и сугестије за задужења ваннаставног особља.  

Разматран је и усвојен програм рада Тима за инклузивно образовање за школску 

2018/19.г., као и План стручног усавршавања запослених за школску 2018/19.г. 

На седници одржаној 21 новембра 2018.године  разматрани су анализа успеха и 

дисциплина ученика на крају првог класификационог периода са посебним освртом на 

први и пети разред. Представник Стручног већа за разредну поднела је извештај о 

реализацији пројектне наставе у првом разреду, као и остали чланови у вези са пројектном 

наставом у петом разреду. Оцењено је да је прослава Дана школе протекла у складу са 

планом и да је Комисија за културну и јавну делатност ове године унапредила сарадњу у 

оквиру тима.  

Разматрана је реализација садржаја наставног плана и програма редовне наставе,  

изборних предмета и слободних активности. 

Чланови ПК сложили су се да ће електронско оцењивање допринети прегледности и 

контроли процеса оцењивања,, али да се још нису стекли услови за потпуни прелазак на 

електронско вођење документације, у техничком и кадровском смислу. Дати су предлози 

за превазилажење конкретних проблема. 

На седници одржаној 30. јануара 2019. године анализирани су успех и дисциплина 

ученика на крају првог полугодишта као и реализација наставног плана и програма. Сви 

предвиђени садржаји су обрађени, као и све активности предвиђене за прво полугодиште. 

Координатор пројектног тима школе изнео је предлог пројекта са којим ће наша школа 

учествовати на конкурсу за средства која додељује општина Мало Црниће за пројекте из 

области спорта. Ове године ће наша школа учествовати са пројектом из области мини-

атлетике, који ће обухватити ученике са територије целе општине узраста 7-12 година. 

Предлог пројекта једногласно је позитивно оцењен. 

Педагошки колегијум дао је позитивно мишљење о раду директора школе у првом 

полугодишту шк.2018/19.године, након разматрања Извештаја о раду директора у овом 

периоду. 

Прочитан је полугодишњи Извештај о раду Тима за инклузивно образовање и размотрена 

евалуација рада овог Тима, са конкретним освртом на ученике са којима се ради 

индивидуализација, ИОП-1. Очекује се решење интерресорне комисије за прелазак на рад 

по ИОП-у 2 са једним учеником. 

Директорка је изнела ставове руководства општине са састанка одржаног крајем 

децембра, у вези са израдом елабората од стране општинских власти са предлогом за 

рационализацију школске мреже од школске 2019/20. године. На састанку је саопштено да 

ће наша општина дати предлог Министарству да се затворе само поједина подручна 

одељења, са јако малим бројем ученика.  

Са представницима стручних већа разговарано је о ажурирању педагошке документације у 

складу са роковима. 
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На седници одржаној 8.4.2019. анализиран је успех и дисциплина ученика на крају трећег 

класификационог периода, разговарано је о реализацији наставног плана и програма. Тема 

је била и припрема за завршни испит и упис у средње школе. Директорка је дала предлог 

скице Програма рада школе и замолила чланове Колегијума да на састанцима стручних 

већа поразговарају о предлозима за израду новог годишњег програма. Договорено је да се 

подсете сви на благовремено ажурирање записника како би до краја јуна били израђени 

извештаји неопходни за крај школске године. 

Последња седница Педагошког колегијума одржана је у јуну, када је разматран успех и 

владање ученика на крају школске године. Истакнуто је да су допунска и додатна настава 

држане по потреби и да је увид у ове часове допринео бољем успеху ученика који су 

имали потешкоће у савладавању градива, као и успеху ученика на такмичењима. 

Директорка је известила Колегијум о свом раду и добила позитивну оцену од стране 

истог. Разговарано је о кадровским и материјалним условима неопходним за отварање 

ученичке задруге у школској 2019/20.години. 

 

 

Извештај о раду Школског одбора 

 

Школски одбор разматрао је и доносио програм рада школе, финансијски план 

школе, периодичне обрачуне и завршни рачун, расписивање конкурса за избор наставника 

и стручних сарадника, извештаје о раду школе, успех ученика на класификационим 

периодима,као и друга питања утврђена законом о основној школи и Стаутом школе. 

Чланови школског одбора били су: 

Име и презиме Представник 

Владан Стојимировић Председник Ш.О. 

Лок. самоуправа 

Верина Станисављевић Лок.самоуправа 

Јерослав Огњеновић Лок. самоуправа 

Далибор Стојадиновић Савет родитељ 

Весна Ивковић Савет родитеља 

Халида Живановић Савет родитеља 

Јелена Костић Запослени 

Александра Маринковић Запослени 

Весна Миленковић Запослени 

 

 

Прва седница у школској 2018/19. години одржана је 12.09. 2018. године а дневни ред 

је садржао следеће тачке: 

 

 Усвајање Извештаја о остваривању стручног усавршавања запослених у шк. 

2017/18.г; 

 Усвајање Извештаја о самовредновању школе у шк.2017/18.г; 

 Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2017/18.г; 
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 Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 

2017/18.г; 

 Програм, време реализације и организација екскурзија ученика у шк.2018/19.г; 

 Доношење Плана стручног усавршавања запослених за школску 2018/19.г; 

 Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2018/19.г; 

 Утврђивање предлога Финансијског плана школе за 2019. годину; 

 Утврђивање предлога Измене Финансијског плана школе за 2018.г. 

 Доношење одлуке о овлашћењу директора за потписивање уговора са изабраним 

понуђачем ужине; 

 Доношење одлуке о избору осигуравајућег друштва за осигурање ученика у 

школској 2018/19.г; 

 Кадровска питања; 

 Јавне набавке. 

 

На седници чланови Школског одбора су једногласно усвојили све извештаје и донели 

једногласне одлуке о доношењу нових планова рада за школску 2018/2019. 

годину.(Годишњи план рада школе, план стручног усавршавања, план ученичких 

екскурзија).Утврђен је Предлог Финансијског плана школе за 2018. годину. Донета је 

одлука о давању овлашћење директора школе за потписивање уговора са изабраним 

понуђачем ужине за ученика СЗР „ Пекара Србија“. Донета је одлука да директор 

потпише уговор за осигурање ученика са осигуравајућим друштвом/Компанија Дунав, 

за школску 2018/2019. годину. Донета је одлука о именовању Стручног актива за 

развојно планирање школе. 

 

Друга седница Школског одбора одржана је 14.1.2019. године, ради доношења 

Финансијског плана за 2019.годину, као и Плана набавки за 2019.годину. 

 

Трећа седница Школског одбора одржана је 31.1.2019. године са почетком у 11,00 

часова. 

Дневни ред садржао је следеће тачке: 

 Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у првом 

полугодишту школске 2018/19.године; 

 Усвајање Извештаја о раду директора школе у првом полугодишту школске 

2018/19. године; 

 Усвајање извештаја о реализацији наставног плана и програма у првом 

полугодишту школске 2018/19.године; 

 Усвајање Извештаја о успеху ученика у првом полугодишту шк.2018/19.г; 

 Усвајање Извештаја о годишњем попису имовине и обавеза за 2018.годину. 

На седници чланови Школског одбора једногласно су донели одлуке по свим тачкама 

Дневног реда. 
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Четврта седница Школског одбора одржана је 30.01.2019. године. На седници је 

разматрано следеће: 

 Усвајање Завршног рачуна за 2018.годину; 

 Одлука о предлогу за новог члана ШО из Савета родитеља. 

 

     Усвојен је Завршни рачун за фискалну 2018.годину. Такође је прихваћен предлог 

Савета родитеља да се неактивни члан, Далибор Стојадиновић (који је отпутовао у 

иностранство) замени новим чланом Савета родитеља из Малог Градишта, Јасмином 

Стојићевић.   

  Пета седница Школског одбора одржана је 7. јуна 2019.године, када су разматране 

измене Школског програма за 6.разред, које ће ступити на снагу од нове школске 

године. Такође је разговарано и о областима за Самовредновање и Развојни план 

школе у 2018/19.години. Школски одбор усвојио је и захтев за прерасподелу 

финансијских средстава као и одлуку којом одобрава пројекат код Јапанске амбасаде 

за замену столарије у фискултурној сали. 

 

Шеста седница Школског одбора је одржана 20.8.2019.године, када је усвојен Акт о 

систематизацији запослених и донет предлог Финансијског плана за 2020.годину. 

 

 

 Извештај о раду Савета родитеља 

 

На седници одржаној 12.9.2018. конституисан је Савет родитеља за школску 

2018/2019. годину. На дневном реду било је: 

 Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у шк.2017/18.г.; 

 Разматрање Извештаја о раду директора у шк. 2017/18.г; 

 Извештај о резултатима завршног испита 2018.г; 

 Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.г; 

 Програм, време реализације и организација екскурзија ученика у школској 2018/19; 

 Избор понуђача ужине; 

 Избор понуђача осигурања, Црвени крст, трка за срећније детињство; 

Друга седница одржана је 28.11.2018.године. Том приликом је разматрано следеће: 

 Посета ученика Фестивалу науке; 

 Програм сарадње школе са породицом; 

 Презентација о насиљу у породици од стране представника полиције; 

Дана 23.1.2019. одржана је трећа седница Савета родитеља, на којој је разговарано о 

организацији прославе Школске славе. Након тога, 31.1.2019.г. је: 

 Размотрен Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у првом 

полугодишту шк. 2018/19.г.; 

 Размотрен Извештај о раду директора школе у првом полугодишту шк. 2018/19..г.; 
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 Утврђен је успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода 

у шк. 2018/19.г.; 

На седници дана 27.2.2019.г. дат је предлог  члана  за замену  члана у важећем  сазиву 

Школског одбора, када је постојећи члан Далибор Стојадиновић замењен Јасмином 

Стојићевић из Малог Градишта; 

Дана 15.3.2019.г. Савет родитеља је дао сагласност на избор дистрибутера за набавку 

уџбеника у 2.и 6. разреду, а разматране су и измене наставних програма за 2. и 6.разред, 

као и организација мале матуре. Чланови Савета обавештени су и о пројекту Бесплатни 

уџбеници. 

Последња седница у школској 2018/19.години одржана је 11.6.2019. Том приликом је 

разматрано: 

 Организација Завршног испита и предлог за родитеља- посматрача; 

 Изборни предмети за школску 2019/20.г.; 

 Ученик генерације; 

 Одлука о набавци и додели похвала и награда за ученике и наставнике; 

 Избор уџбеника за 2. и 6.разред  за шк.2019/20.г. 

 

 

 

Извештај о раду Наставничког већа 

Наставничко веће у току године одржало је укупно 10 седница на којима је разматрано и 

одлучивано о следећем: 

Време САДРЖАЈ РАДА Носиоци активности Закључак 

1
2
. 
се

п
т

ем
б

а
р
 2

0
1
8
.г

. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице; 

2. Усвајање Извештаја о 

самовредновању у 

шк.2018/19.г.; 

3. Усвајање Извештаја о 

раду школе у шк. 2017/18.; 

4. Усвајање Извештаја о 

раду директора у шк. 

2017/18.; 

5.Усвајање Плана стручног 

усавршавања за 

шк.2018/19.; 

6. Усвајање предлога 

Годишњег програма рада 

за шк. 2018/19.; 

7. Усвајање предлога 

анекса школског програма; 

8. Предлози стручних већа 

за часописе у шк.2018/19.г; 

9. Распоред часова редовне 

Директор 

-Стручни сарадник 

-Директор, Тим за 

самовредновање 

школе 

-Стр. Сарад. 

Директор 

 

-  Директор, стручни 

сарадник педагог 

 

-  Директор 

-Чланови Н.В. 

 

-Н.В 

. 

 

-директор, педагог 

школе  

-Миљан Милојковић 

- Усвојен 

- Извештај о успеху усвојен 

- Усвојен 

- Усвојен 

-  

-  

- Усвојен 

- Формиране су комисије и 

тимови за 

школ.2018/2019.г. 

-усвојен 

-И ове године «Мали 

забавник и 

Школарац/Школарка» за 

млађе, «Политикин 

забавник» за старије 

разреде 
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наставе и осталих облика 

обр.васп. рада; 

10. Организација недеље 

спорта и турнира у 

октобру; 

11. Разно 

 

2
4
. 
се

п
т

ем
б

а
р
 2

0
1
8
.г

. 

1. Усвајање записника са 

претходне седнице; 

 

 

 

2. Предлог за доделу 

признања запосленима у 

образовању;  

 

 

3. Распоред часова и 

припреме за Дан школе; 

 

 

4. Разно. 

 

 

 

-чланови НВ 

 

 

 

-Стр. Сарад. 

Директор комисија за 

културну и јавну 

делатност 

 

 

-  Директор 

-Усвојен 

 

 

Предложени су Богољуб 

Николић, Весна 

Миленковић и Даниела 

Митић. Већином гласова 

изабрана је стручни 

сарадник Д.Митић 

-Усвојене измене у 

распореду часова; 

-Разговарано о концепцији 

програма за Дан школе, 

30.10.2018. 
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2
0
. 
н

о
в
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б
а
р
 2

0
1
8
.г

. 
1. Усвајање записника са 

претходне седнице; 

2. Реализација Годишњег 

плана и програма; 

 

3. Анализа успеха и 

дисциплине ученика на 

крају првог 

класификационог периода; 

 

 

4. Распоред и реализација 

часова допунске наставе; 

 

 

5. Електронски дневник; 

 

 

6. Разно: 

- Програм сарадње са 

породицом; 

 

- План посете 

часовима од стране 

стручне службе; 

- упознавање са 

закључцима са стручног 

скупа одржаног 30.10.2018. 

и са конференције 

„Актуелности у 

образовању“, одржане 13-

15.новембра; 

 

-Директор, НВ 

-Педагог, одељенске 

старешине; 

-Педагог, одељенске 

старешине; 

-Педагог, одељенске 

старешине; 

 

-Директор, педагог, 

одељенске 

старешине, 

координатори е-

дневника; 

- Ј.Костић, одељенске 

старешине; 

-Директор, педагог 

-Директор 

-Усвојен 

-Реализован за овај 

класификациони период 

-Предочени су подаци по 

одељењима о успеху и 

дисциплини ученика 

-Допунска настава се 

реализује из свих предмета 

по усвојеном распореду 

часова. 

- Предочена је неопходност 

уноса основних података у 

е-дневник, задужења 

координатора 

- извршена анализа 

досадашњих активности 

-договор о посетама у 

наредном периоду 

 

2
4
.ј

а
н

уа
р
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0
1
9
.г

. 1. Усвајање записника са 

претходне седнице; 

2. Електронски дневник; 

 

3. Прослава Св.Саве - 

задужења; 

4. Разно 

 

-Директор, педагог, 

одељенске 

старешине, 

координатори е-

дневника 

-Директор 

-Усвојен 

- договорено да се унесу све 

оцене за полугодиште и 

закључне 

- договор у вези 

организације приредбе и 

прославе школске славе; 

Подељена задужења 

3
0
. 
ја

н
уа

р
 

2
0
1
9
.г

 

1. Реализација Годишњег 

плана и програма; 

 

2. Извештај о  успеху и 

дисциплини ученика на 

крају првог полугодишта; 

- Директор, 

од.старешине, 

педагог 

- од.старешине, 

педагог 

 

-План и програм је 

реализован у потпуности. 

Незнатан мањак часова 

-Извештај о успеху и 

дисциплини ученика 

- часови реализовани према 
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3. Извештај о реализацији 

часова допунске, додатне и 

припремне наставе; 

 

 

4. Анализа рада по ИОП-у. 

5. Извештај о раду 

стручних већа, тимова и 

актива; 

 

6. Распоред дежурства 

наставника по завршетку 

наставе; 

7. Друштвено-користан 

рад; 

8. Електронски дневник; 

 

9. Извештај о прослави  

Светог Саве; 

 

10. Разно 

- наставници, педагог 

 

 

-чланови ТИО, 

педагог 

 

-председници већа и 

актива 

-директор 

-директор, педагог 

координатори,дирек 

 

- Комисија за КЈД, 

директор 

-Директор 

 

 

распореду,по потреби 

- евалуација постигнућа 

ученика који раде по иоп-у 

- поднети извештаји о раду 

свих тимова и већа 

-појачати контролу за време 

паузе до превоза 

- евалуација правилника 

-динамика уноса, 

потешкоће, савети за даљи 

рад 

-У складу са планом. 

- Надокнада часова, измена 

распореда, Обука за нове 

програме наставе и учења, 

пријављивање; Поступање 

са ученицима у складу са 

старатељством  

1
7
.a

p
ri

l 
2
0
1
9
.г

. 

1. Усвајање записника 

2. Реализација ГПР 

3.Успех ученика на крају 

трећег клас.периода; 

4. Дисциплина ученика; 

5. Пробни тест ЗИ за крај 

основног образовања; 

6. Ученичка задруга; 

7. Манифестација „Школа 

селу“; 

8. Разно. 

- Директор, 

од.старешине, 

педагог 

- од.старешине, 

педагог 

 

- наставници, педагог 

 

 

-ГПР ће бити реализован уз 

надокнаду радним 

суботама; 

-Изнети су статистички 

подаци о успеху и 

дисциплини; 

- Пробни ЗИ одржан је 

12/13.4.2019.г. 

-Дати су предлози за 

делатност Ученичке 

задруге; 

-«Школа селу» биће 

одржана у мају. Датум ће 

накнадно бити договорен. 

5
.ј

ун
 2

0
1
9
.г

. 

1.Усвајање записника; 

2. Реализација наст.плана и 

програма; 

3. Успех, владање и 

изостанци уч.8.разреда; 

4. Одлука о додели 

спец.диплома и Вукове 

дипломе; 

5. Предлог Комисије за 

избор Ученика генерације 

- Директор, 

од.старешине, 

педагог 

- од.старешине, 

педагог 

 

- наставници, педагог 

 

-Комисија за 

бодовање 

-Усвојен је записник; 

-Наст.план и програм је 

реализован; 

-Изнети су статистички 

подаци о успеху и 

дисциплини. Сви ученици 

8.разреда завршили су 

разред. 

-Андреа Стевић је ученик 

генерације у 2018/19.г. 
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6. Припремна настава; 

7. Прослава Мале матуре; 

8. „Школа селу“ 

9. Избор уџбеника за 

 2.и 6.разред; 

10.Избор члана ШО из 

реда запослених; 

11.Разно 

 

- Директор, 

од.старешине, 

педагог 

- од.старешине, 

педагог 

 

- наставници, 

библиотекар 

 

-секретар школе, сви 

чланови НВ 

-Израђен је распоред 

припремне наставе и 

истакнут у школи; 

-Савет родитеља донео 

одлуку да се мала матура 

слави у ресторану «Ђерам» 

24.јуна 2019.г.; 

-Стручна већа изнела су 

предлоге за уџбенике у 

шк.2019/20.г. у 2.и 

6.разреду 

-Даниела Митић је нови 

члан ШО из реда 

запослених. 

2
1
.ј

ун
 2

0
1
9
.г

. 

1. Усвајање записника; 

2. Реализација наст.плана и 

програма; 

3. Успех, владање и 

изостанци ученика 1-

7.разреда; 

4. Предлози за доделу 

похвалница и награда; 

5. Подела сведочанстава и 

књижица; 

6.Разно 

- Директор, 

од.старешине, 

педагог 

- од.старешине, 

педагог 

 

- наставници, 

директор 

 

-директор  

- Усвојен 

-Наст.план и програм је 

потпуно реализован; 

-Статистички подаци о 

успеху и владању ученика; 

-Похвалнице и награде се 

додељују одличним 

ученицима и ученику 

генерације, као и за успехе 

на такмичењима; 

-Према Календару 

образовно-васпитног рада, 

28.јуна 2019.г. 

1
. 

ју
л

 2
0
1
9
.г

. 

1. Усвајање записника 

са претходне 

седнице; 

2. Школски програми; 

3. Ажурирање 

пед.документације; 

4. Извештаји стручних 

већа и актива, 

тимова и комисија; 

5. Извештаји о 

стручном 

усавршавању; 

6. Дуговања ученика, 

решења о 

год.одморима 

- Директор, 

од.старешине, 

педагог 

- од.старешине, 

педагог 

 

- наставници, педагог 

 

-директор, 

од.старешине 

 

 

- Усвојен записник; 

-Школски програми морају 

бити ажурирани у складу са 

изменама Закона; 

-Поднети и усвојени 

извештаји свих стручних 

већа, актива и тимова, као и 

комисија; 

- Постоје дуговања за 

екскурзију која морају бити 

измирена. Решења о 

год.одморима треба 

преузети и потписати код 

секретара школе. 
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2
9
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в
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0
1
9
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. 
1.Усвајање записника; 

2. Подела 

од.старешинстава и часова; 

3. Распоред часова; 

4.Подела на групе; 

5. Активности на изради 

ГПР; 

6.Ажурирање ел.дневника; 

7.Разно 

- Директор, 

од.старешине, 

педагог 

- од.старешине, 

педагог 

 

- наставници, педагог 

-координатори 

електронског 

дневника 

-Усвојен је записник; 

 

-Директор је поделио 

задужења за нову 

шк.годину; 

-Подељена су задужења на 

изради недостајућих 

програма; 

-ел.дневник ће бити 

ажуриран до почетка 

шк.године. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 

 ИЗВЕПТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

У току школске 2018/2019.год. Стручно веће одржало је девет састанака.  

Стручно веће је редовно радило на планирању, усавршавању, побољшавању, анализи 

и праћењу наставе и ваннаставних активности.  

На почетку школске године конституисано је Стучно веће у следећем саставу: Јелена 

Костић, Весна Миленковић, Љубица Николић, Маја Недељковић, Драгана Стојковић, 

Татјана Динић, Марија Кочабер, Јелена Стојимировић, Јелена Савић и Даниела Митић. 

Донет је програм и план рада Стручног већа. Израђен је наставни план и програм за нову 

школску годину 2018/2019.год. као и стандарди за наставне предмете: српски језик, 

математика, свет око нас и природа и друштво. 

Израђени су месечни плановина нивоу школе, а за ученике са посебним потребама 

израђен је ИОП. 

Дати су предлози плана за стручно усавршавање учитеља у школској 2018/2019. 

години.  

Извршен је одабир дечје штампе, испланирана је екскурзија и настава у природи за 

пролеће.  

Планиране су активности за одржавање "Дечје недеље", планирана и организована  

су активности за обележавање Дана школе. 

Анализирана је организација и постигнути успеси на општинском такмичењу у 

стоним тенису. 

Анализиран је успех и дисциплина ученика на крају 1. тромесечја. Утврђен је успех 

и дисциплина на крају 1. полугодишта и договорено је како ће се радити у 2. полугодишту. 

Договорено је како ће се обележити школска слава Свети Сава и организована је 

приредба поводим тога. 

Анализирана је реализација Плана стручног усавршавања учитеља. 
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Разговарано је о реализацији и одржавању школског такмичења рецитатора и 

математичара.  Разматрано је какве би се мере могле предузети за побољшање успеха и 

дисциплине ученика.  

Остварена је и сарадња са МУП-ом на реализацији пројекта „Безбедност деце у 

саобраћају“. 

Анализирани су угледни и огледни часови. 

Извршен је одабир уџбеника за ниже разреде за школску 2019/2020. годину због 

промене исхода у 1. и 2. разреду.  

Разматране и договорене  су активности за Манифестацију "Школа селу" и исте 

активности су реализоване. 

Анализиран је успех и дисциплина ученика на крају 3, тромесечја. Утврђен је успех 

и дисциплина  на крају школске 2018/2019. године. 

Анализиран је Школски план и програм за разредну наставу 2018/2019. годину и 

сачињен је Школски план и програм за разредну наставу за 2019/2020. годину. 

Редовно су планирани и одржавани Родитељски састанци, Одељењска и Наставна 

већа.  

Планиран и одржан је Родитељски састанак за крај школске 2018/2019. године, као и 

увек  28. 6.  

Председник Стручног већа за разредну наставу: 

Маја Недељковић 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНУ ГРУПУ 

ПРЕДМЕТА  

 

У току школске 2018/2019. године Стручно веће за друштвену групу предмета 

одржало је 10 

састанака: 13.9.2018.; 31.10.2018.; 20.12.2018.; 30.01.2019.; 13.3.2019.; 28.3.2019.; 

14.5.2019.; 

16.5.2019.; 31.5.2019.; 14.6.2019. 

*На првој седници изабран је председник и представљени су чланови Већа: 

-Зорица Перић, наставник српског језика и председник Већа 

-Јелена Стојмировић, наставник енглеског језика 

-Миодраг Милић, наставник немачког језика 

-Тајана Тасић, наставник немачког језика 

-Ивана Пауновић, наставник историје 

-Иван Филиповић, верска настава 

-Зорица Перић, грађанско васпитање 

Чланови Већа су доставили своје годишње планове за нову школску годину, као и 

оперативне планове за септембар. Такође, анализиран је предлог за рад секција у 

школској 2018/2019. години, тако да су у плану следеће секције: 

-Литерарна секција: 

*пројекат ,,Читалићи” 

*Читалачки маратон издавачке куће Клет 

*реализација пројеката у оквиру сарадње са хорском секцијом ,,Распевано слово” 
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*одговор на конкурсне теме 

Такође, чланови Већа су анализирали личне планове стручног усавршавања за 

школску 2018/2019. годину, као и планове за часове корелације који ће се 

реализовати у току школске године. 

Наставници који су прошли обуку за пројектну наставу укључиће у своје планове 

теме које ће бити обрађене у оквиру пројектне наставе (V разред). 

*На другој седници која је одржана крајем октобра чланови Већа су се осврнули на 

реализоване активности поводом обележавања Дечје недеље (прва недеља октобра), 

и тада су све одељењске старешине на часовима одељењске заједнице реализовали 

планиране активности са ученицима – израда паноа, подсећање на дечја права и 

обавезе. Од активности поводом Дечје недеље треба још издвојити: 

-Радионица са учитељицом у пензији, Љубинком Обрадовић, поводом 

Међународног дана старијих особа (а то је уједно и школска почетница активност у 

пројекту ,,Читалићи 2019.“ 

-Јавни час (корелација српског језика и музичке културе): ,,Моје је право да живим 

срећно и здраво“, са родитељима 5. разреда. 

-Презентација ученика 5. разреда о Међународним правима 

-Активност: Старији ученици подучавају млађе у свирању, рачунању, игрању игара. 

У току септембра ученици од 5. до 8. разреда радили су иницијалне тестове из 

 

српског језика, енглеског језика и историје. На састанку већа закључено је да су 

постигнути резултати испод очекиваног и да се у току ове школске године ученици 

морају подсетити и вратити на неке елементе градива из претходних разреда. 

Осврт на обележавање Дана здраве хране: Здравковић Хранислав Крушка делио је 

здраву храну и у стиховима говорио о потреби да се деца здраво хране. Такође, 

одржано је предавање патронажне сестре о здравој храни. 

Прослава Дана школе одржана је 30.10. 2018. и тема приредбе је била ,,Иза сваког 

књижевног јунака крије се порука за ђака“. 

Треба издвојити и пројекат заједнице ,,Сазнање“ - ,,Сизиф у борби за правопис и 

чистоту језика“. 

Што се тиче планираних активности у оквиру пројекта ,,Читалићи 2019.“, издваја се 

следећа активност: 

-12.9.2018. одржан је НТЦ систем час: гост је била завичајна песникиња, Светлана 

Перишић (час је био посвећен анализи песме ,,Куд газиш, сине мој“ – породична 

песма са родољубивим елементима). Циљ часа је био овладавање НТЦ системом 

учења и одговор на конкурс ЗУОВ-а под називом ,,Сазнали смо на семинару и 

применили у пракси“. 

 

*На трећој седници која је одржана у децембру анализиран је успех ученика на крају 

првог класификационог периода, и треба истаћи да је из предмета друштвене групе 

постигнут солидан успех, али да треба наставити са интензивним радом у наставку 

школске године. 

Од активности у оквиру пројекта ,,Читалићи 2019.“ у протеклом периоду треба 

издвојити: 

-Изложба радова ученика од 5. до 8. разреда под називом ,,Зашто видиш трн у оку 

брата свога, а дебло у свом не видиш?“ заснована на правописним грешкама у 
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писменим задацима, а кроз изложбу нас воде јунаци Нормивије Правилић и 

Кршивоје Правилић. 

-У оквиру литерарно-хорске секције ,,Литерхорци“: 

-Песме Бојану Јокановићу (у част очувања правописа) 

-Песма о неправилном говору уз музичку пратњу ,,Не каже се – већ се каже“ 

-У октобру је оформљен ,,Клетов читалачки клуб“ за ,,Читалачки маратон 2“ и у 

току је израда активности. 

-Петком су часови посвећени изради читалачких дневника - ,,Креативци“ 

-У току су припреме за ,,Читалићи кликераши“ (тестови) 

-ФБ изазов: снимамо прилоге за препоруке читања 

-Заживео је пројекат ,,Ђак репортер“ и новинарска секција као плод сарадње са 

Савезом за школски спорт Србије и наставником физичког васпитања. 

-Први број подлистка ,,Пламенко“ у ,,Спортском журналу“ донеће неке од прилога 

наших ђака репортера: 

-приче о успесима у нашој школи у 2018. години 

-,,Пишите Деда Мразу“ – за млађе ученике 

-Анкета за ђаке: ,,Шта се све променило у школи?“ 

-,,Школа за пример“ – репортажа о специфичностима са акцентом на спорту 

 

-Освојене награде: 

-на литерарном конкурсу ,,Стоп насиљу“ 

-на конкурсу Зрењанинске библиотеке ,,Летња читалачка значка“ ( и том приликом 

школа је добила пакет књига за библиотеку) 

-3 међународне награде (1. награде) у Источном Сарајеву на Дечијем фестивалу 

поезије ,,Тражим помиловање – Д. Максимовић“ 

-учешће на конкурсу Фестивала науке ,,Да смеће не буде веће“ (ученици 3., 4. и 5. 

разреда) 

-Наши радови су заступљени у зборнику Дечијег културног центра Ниш - 

,,Радовићев венац“. 

У уторак, 18.12.2018. одржана је презентација из историје на тему: ,,Да се не 

заборави“, у знак сећања на Први светски рат. Час је одржан у просторијама школе, 

а часу су присуствовали ученици од 3. до 7. разреда. 

 

*На последњој седници одржаној у првом полугодишту анализиран је успех ученика 

на крају првог полугодишта. Остварен је солидан успех из друштвене групе 

предмета. Недовољне оцене су закључене код четворо ученика, и то из српског 

језика, енглеског језика и историје, и план је да се ови ученици у другом 

полугодишту више активирају на часовима допунске наставе како би се успех 

побољшао. 

-Организација и спровођење прославе школске славе – Светог Саве: 

У петак, 25.1.2019. ученици наше школе су приказали део Светосавске академије у 

просторијама општинске библиотеке ,,Србољуб Митић“ у Малом Црнићу. Изведена 

је химна Светом Сави и светосавски тропар, скечеви о Светом Сави и ђаволу, као и о 

Растковом путу од принца ка монашењу. У недељу, 27.1.2019. настављено је свечано 

прослављање Савиндана, најпре литургијским сабирањем учитеља, наставника и 

ђака у цркви Светих Петозарних мученика у Смољинцу, а затим и свечаном 
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приредбом у школи. 

-Активности у оквиру пројекта ,,Читалићи 2019.“: 

-Одржан је школски ниво такмичења ,,Кликераши“. 

-Добијена је специјална награда ,,Имам право да кажем“ удружења грађана ,,Ника“ 

(радови са часова Грађанског васпитања и литерарне секције) за посебан допринос 

кампањи против насиља и указивања на проблеме. 

-Успех и заступљеност радова Литерарне секције НВО ,,Оаза знања“ која подржава 

природне науке и књижевност из Подгорице. 

-Одржане су 2 Клетове радионице на којима су обрађени романи ове издавачке куће 

у оквиру ,,Читалачког маратона“ (,,Ја, Алексија“ и припремна радионица о 

читалачким навикама, као и обрада проблема међу младима у школи: класна 

подвојеност, малтретирање деце са посебним потребама, издвајање из групе). 

-Остварени успеси на конкурсу ДКЦ Београд - ,,Смешне песме и приче“ 

 

Почела је припрема ученика за предстојећа такмичења која је  организована у 

току фебруара и марта. Школско такмичење из Енглеског језика одржано је 

30.1.2019. године и на општинском такмичењу нашу школу је представљао ученик 

8. разреда, Немања Матијевић. 

 

*На првој седници у другом полугодишту предметни наставници су се на нивоу 

Већа договорили о избору уџбеника, тј. издавача које ће користити у 1. и 5. разреду 

наредне школске године (2019/2020.): 

- српски језик: 

*5. разред - Едука (уводи се радна свеска која прошле године није била на списку 

уџбеника) 

*7,8. разред – Нови Логос 

- енглески језик: 

*1,5. разред – Фреска (Express Publishing) 

*3,4,7,8. разред – Нови Логос (OUP) 

- немачки језик: 

*5. разред – Бигз 

*7,8. разред – Завод за уџбенике 

- историја: 

*5,7. разред – Бигз 

*8. разред – Klett 

 

*На шестој седници Већа било је речи о школским такмичењима одржаним у току 

фебруара и марта: 

- енглески језик: 30.1.2019. 

- историја: 26.2.2019. 

- српски језик (Књижевна олимпијада): 28.2.2019. 

- српски језик (Српски језик и језичка култура): 13.3.2019. 

- рецитовање: 19.3.2019. 

Постигнути су следећи резултати на општинским такмичењима: 

*српски језик (Књижевна олимпијада): Кристина Мићић (VII) освојила је 3. место и 

пласирала се на окружно такмичење; 
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*српски језик (Српски језик и језичка култура): Андреа Стевић (VIII) освојила је 2. 

место и пласирала се на окружно такмичење; 

*рецитовање: Анђела Марковић (VII) освојила је 1. место, Кристина Мићић (VII) 2. 

место, Анђела Перић (III) такође 2. место. Све три ученице пласирале су се на 

окружно такмичење; 

*историја: Иван Тричковић (VI) освојио је 3. место и пласирао се на окружно 

такмичење. 

 

*На наредној седници Већа анализиран је успех ученика на окружним такмичењима 

– на такмичењима из српског језика и историје није било оствареног пласмана. 

 

У оквиру пројекта ,,Читалићи“ постигнути су следећи резултати: 

*пласман на републички ниво такмичења ,,Кликераши“ : Сара Димитријевић, 

Анђела Марковић и Кристина Мићић (VII); 

*похвала на међународном нивоу у категорији ,,Креативци“ : Александра Перић (I); 

*уређење штанда у категорији ,,Гласници“ : назив штанда наших ученика је ,,Ружа 

Пријатељства“, инспирисан романом ,,Мали Принц“. 

Такође, чланови Већа су анализирали постигнут успех ученика 8. разреда на 

пробном завршном тесту из српског језика и историје. 

Наша школа је организатор конкурса ,,Васкршња радост“ и пристигао је велики број 

радова у различитим категоријама, жири ће прегледати све радове и прогласити прва 

три места у свакој од категорија (ликовни радови, калиграфија, вез и литерарни 

радови). 

 

*На осмој седници Већа предметни наставници су дали свој предлог уџбеника, тј. 

издавача који ће се користити у 2. и 6. разреду у школској 2019/2020. години, а на 

наредној седници, након што је објављен званичан каталог одобрених уџбеника за 

наредну школску годину, на нивоу Стручног већа, наставници су потврдили свој 

избор: 

- српски језик: Едука (6. разред; уџбеник и радна свеска) 

- енглески језик: Дата статус (2. разред; радни уџбеник), Фреска (6. разред; уџбеник 

и радна свеска) 

- немачки језик: Завод за уџбенике (6. разред; уџбеник) 

- историја: Бигз (6. разред; уџбеник) 

Завршни део међушколске смотре ,,Читалићи“ одржан је у Мачкату 25. и 26.5.2019. 

године и остварени су следећи резултати: 

*похваљен је штанд ,,Ружа пријатељства“; 

*освојено је 3. место на републичком нивоу у категорији ,,Креативци“ – Александра 

Перић (I), читалачки дневник; 

*3 похвале за учешће на републичком нивоу тестирања у категорији ,,Кликераши“ – 

Сара Димитријевић, Анђела Марковић, Кристина Мићић (VII). 

*На последњој седници Већа одржаној ове школске године анализиран је успех 

ученика из друштвене групе предмета на крају школске године, из свих предмета 

ученици су остварили позитиван успех. 

Чланови Већа су продискутовали о планираним и оствареним међупредметним 

корелацијама, и закључак је да наредне школске године треба више пажње 
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посветити корелацији између предмета, као и пројектној настави у 5. и 6. разреду. 

Последња наставна недеља била је посвећена традиционалној манифестацији 

,,Школа селу“, тако да је 13.6.2019. одржана завршна приредба у просторијама 

школе у којој су учествовали ученици од 1. до 8. разреда. На приредби су додељене 

дипломе и похвалнице за учеснике конкурса ,,Васкршња радост“, као и за учеснике 

републичких такмичења. 

 

Анализиран је рад Стручног већа у школској 2018/2019. години, чланови истичу да 

је сарадња више него добра и очекује се да ће тако бити и у наредном периоду 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

Током школске 2018/2019 године, актив се састао шест пута. 

Први пут је био у септембру, када ја утврђен степен опремљености дидактичким 

средствима, извршен је избор руководства актива, евидентирање учника по ИОП-у, 

дискутовано је о могућој корелацији међу предметима као и о могућноти извиђења 

угледних и огледних часова. 

Потом се актив састао у новембру, када је анализиран успех ученика на крају првог 

класификационог периода, могућности одржавања допунске наставе и организација 

Фестивала науке у Београду. 

У јануару је актив дискутовао о мерама за побољшање успеха ученика, активностима 

поводом Дана планете Земље, анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта и 

израђен је извештај о раду током првог полугодишта. 

У марту је анализиран успех ученика на такмичењима и извршен је избор уџбеника 

за пети, седми и осми разред. Избор уџбеника по разредима је следећи: 

Пети разред: 

Математика-Уџбеник и збирка задатака- Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Мирјана 

Стојсављевић-Радовановић  

Издавачака кућа- ''Креативни центар'' 

Биологија-  Уџбеник - Д. Бошковић  

Издавачка кућа – Бигз 

Географија- Уџбеник  Јелена Луковић  

Издавачак кућа ''Фреска'' 

Седми разред : 

Математика-Уџбеник и збирка задатака- В. Мићић, В. Андрић, В. Јоцковић, Ђ. 

Дугошија 

Издавачка кућа- ''Завод за уџбенике и наставна средства'' 

Биологија-  Уџбеник - Н. Букуров, К. Младеновић Пауновић  

Издавачка кућа – Бигз 

Географија - Уџбеник и радна свеска- М. Тадић 

Издавачка кућа- Завод за уџбенике 

Хемија- Уџбеник и радна свеска –М. Марковић, М. Ранђеловић 

издавачка кућа ''БИГЗ'' 
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Физика- Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима - Мр Душко Латас, Др 

Антун Балаж  

Издавачка кућа- Логос 

Осми разред: 
Математика-издавачка кућа ''Завод за уџбенике'' 

Биологија-  Уџбеник - Д. Тусић  

Издавачка кућа – Бигз 

Физика- Уџбеник са лабораторијским вежбама и задацима - Мр Душко Латас, Др 

Антун Балаж  

Издавачка кућа- Логос 

Географија- 1.Уџбеник и радна свеска С. Стаменковић, Д. Гатарић С. 

Стаменковић, Д. Гатарић, М. Бркић 

Издавачка кућа - Завод за уџбенике 

Хемија-Уџбеник и радна свеска – М. Марковић; М. Ранђеловић 

Издавачка кућа – ''БИГЗ'' 

 

Почетком јуна су наставници бирали уџбенике за шести разред, обзиром да је 

наставни план и програм промењен. Критеријуми за избор уџбеника су чињеница да су 

изабрани уџбеници прегледним, у складу са предложеним исходима за сваки предмет и 

доступни деци. 

Избор за шести разред је следећи: 

Физика- Физика , уџбеник са збирком задатака и  лабораторијским вежбама за 

шести разред основне школе; Александар Кандић,Горан Попарић, Нови логос 

Математика- Математика, уџбеник  и збирка задатака за шести разред основне 

школе; 

М.Стојсављевић Радовановић,Љ. Вуковић, Ј. Ранчић; З. Јовичић; 

Издавачка кућа ''Креативни центар'' 

Биологија- Уџбеник; Дејан Бошковић; БИГЗ 

Географија- Географија, уџбеник за шести разред основне школе;Винко Ковачевић, 

Сања Топаловић, Фреска 

Поред избора уџбеника, активу је достављен извештај са организоване екскурзије 

ученика, како и са шетње организоване од стране општине Мало Црниће, под називом 

''Ходањем до здравља''. 

На седници оджаној крајем јуна је анализиран рад већа, успех ученика на крају 

другог полугодишта и предложен је план рада за наредну школску годину. 

         Координатор већа: 

Катарина Јовановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА 
 

 Годишњи извештај Актива за Развој школског програма  

У првом полугодишту одржано је три састанка. 

 

 Актив је током првог полугодишта пратио начин реализације Школског програма, 

степен усклађености годишњих и оперативних планова. 

 Анализиран је квалитет (усмено излагање) као и степен реализације стручног 

усавршавања наставника:  

Екстерно стручно усавршавање: 

 - Стандарди у настави страних језика сви наставници страних језика и директор 

школе Тања Јеленковић. 

 - Директорака школе „Актуелности у образовном систему Републике Србије“ у 

Врњачкој бањи. 

 - Зимски сусрети, одржани 1.фебруара 2019. у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у 

Пожаревцу. Присуствовали су: Драгана Стојковић, Татјана Динић, Љубица Николић, 

Јелена Костић, Маја Недељковић. 

Интерно стручно усавршавање: 

- Електронски дневник- координатори (обука) Срђан Марковић и Дарко Јовановић. 

- Стручни сарадници- педагози, на обуци у Београду, у оквиру рада актива стручних 

сарадника *Правилник о ДКР, нови ИОП, напредовање у звању стручних сарадника. 

- Радионица за наставнике и стручне сараднике у ОШ „Дража Марковић Рођа“ -

„Разумети демократију – профил компетентног демократског наставника“. 

 Анализиран је успех и понашање ученика на тромесечју и полугодишту. 

 На ниваоу школе, почетком септембра реализовано је иницијално тестирање, на 

основу чега су наставници / учитељи добили почетан пресек знања ученика и полазну 

основу за свако одељење. 

 Анализиране – испраћене су разне секције и пројекти  у школи: 

* приредба поводом Светог Саве, 

* општински турнир у малом фудбалу (ванредно је школа одабрана да буде домаћин 

такмичења, одржаног у октобру месецу), 

* „Змајевац“ Куп 2018. – октобар, 

* Светосавски стонотениски турнир – јануар 

* Наставница Ивана Пауновић, са ученицима 7. разреда одржала је пројектну 

наставу, на тему „100 година од завршетка I светског рата“, којој су присуствовали 

ученици од V до VIII разреда. 

 * Огледни час одржала је наставница српског језика, Зорица Перић из грађанског 

васпитања у 5. разреду. Часу су присуствовали и родитељи ученика, на тему упознавања 

са Међународном  Конвенцијом о дечијим правима (час је одржан 04.10.2018. године). 

 Актив је током првог полугодишта пратио рад ученика који наставу прате према 

индивидуализацији и ИОП-у. Детаљнији приказ у свесци Тима за индивидуално 

образовање. 

 У првом полугодишту директор Тања Јеленковић и педагози Даниела Митић и 

Јелена Савић обишле су 4 часа; 3 часа у разредној настави и 1 час у предметној настави. 

Остали, планирани часови, реализоваће се у другом полугодишту. 
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 Актив је упознат са календаром такмичења за школску 2018/2019. У првом 

полугодишту реализовано је школско такмичење из математике. Распоред свих такмичења 

налази се у свесци актива. 

 Актив је упознат са дописом Министарства за избор уџбеника за наредну школску 

годину и поступа се у складу са препорукама. 

 У првом полугодишту вођена је паралелна евиденција (кроз есДневник и папирни 

дневник), те је став школе, да се и у другом полугодишту води паралелно, као разлог томе 

је недостатак услова за рад и недовољна обученост свих наставника и учитеља. 

 

У другом полугодишту одржано је два састанка. 

 

 Реализован је успех на крају другог тромесечја и за крај школске године. 

 Разговарало се о постигнутим резултатима на разноврсним такмичењима, те су 

најуспешнији ученици јавно похваљени на манифестацији „Школа селу“. 

 Пробни ЗИ радили су сви ученици. Након обраде података са ученицима се 

квалитетно радило на часовима припремне наставе. 

 Планирани часови обиласка наставе у великом броју су реализовани. Доказ томе 

јесу извештаји о посећеним часовима. Учитељица Т.Д. пред школском комисијом  

полагала је за лиценцу. 

 Праћен је рад ученика који наставу похађају по ИОП-у, те је константовано да 

ученици напредују како прилагођеним тако и измењеним програмом рада. 

 Сва стручна већа су информисана о неопходности израде нових наставних 

програма за 2. и 6. разред. 

 Евиденција интерног и екстерног облика усавршавања налази су у евиденцији о 

усавршавању запослених. 

 Одабрани су нови уџбеници за 2. и 6. разред. 

 Анкетирани су родитељи  за изборни предмет матерњи језик са елементима 

националне културе, док ће се изјашњавање о верској настави и грађанском васпитању 

реализовати почетком наредне године. 

Координатор тима 

Јелена Савић, педагог 

 

Годишњи извештај Актива за развојно планирање 

 

Чланови Актива за развојно планирање школе: 

Даниела Митић, педагог школе – координатор Актива 

Миљан Милојковић, наставник физичког васпитања и изабраног спорта – члан Актива 

Татјана Динић, учитељица – члан Актива 

Катарина Митић, наставница хемије – члан Актива 

 

Први састанак Актива одржан је 7.9.2018. године и тада  

-Потврђен састав Актива,  
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-усвојен је извештај о раду за предходну школску годину,   

-и усвојен је план рада актива за школску 2018-2019. годину. 

 

Други састанак одржан је 26.10.2018. године по следећем дневном реду: 

-Акциони план рада Актива 

-Договор о активностима  

-Подела задужења за реализацију Акционог плана. 

-Чланови Актива договорили су мерне инструменте помоћу којих ће се пратити и 

прикупљати подаци о ЕТОСУ у школи. Припремиће се упитнике и чек листе за 

запослене, родитеље и ученике као и за локалну заједницу. 

 

Трећи састанак одржан је 30.01.2019. године када је утврђено да је: 

-Припремљен је и усвојен извештај о раду Актива током првог полугодишта. 

-Анализирани су резултати упитника намењен родитељима ученика. 

 

Четврта седница одржана је 17.05.2019. године и закључено је да: 

-Већи део предвиђених активности су реализовани Упитници који су спроведени међу 

наставницима показују да је ЕТОС у школи на очекиваном нивоу Сарадња са Тимом 

за Самовредновање рада школе је остварена кроз заједнички припремљених и 

спроведених мерних инструмената за процену и реализацију ЕТОСА у школи. 

1)  Превенција насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима – ЕТОС / НАСТАВА И УЧЕЊЕ / ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА 

АКТИВНОСТИ Реализација 

-Формирање тима за превенцију дискриминације 

и насиља 

 

-Формиран је Тим у саставу: 

1. Тања Јеленковић 

2. Татјана Динић 

3. Јелена Костић 

4. Јелена Стојмировић 

5. Зорица Перић 

6. Дарко Јовановић 

7. Даниела Митић 

8. Љубица Николић 

 

-Организација честих  

наставних и ваннаставних  активности 

-Реализоване су спортске 

манифестације на општинском нивоу: 

-Турнир у стоном тенису „Змајевац“ 

-Ученици су учествовали на 

радионици за спречавање ширења 

дрога у школама у организацији Тима 

при Школској управи Пожаревац за 

спречавање ширења дрога у школама 

- Светосавски турнир у стоном тенису 



 

 

44 

 

 

Уградња новог видео надзора у централној 

школи 

Нови видео надзор је инсталиран у 

централној школи и у изсдвојеном 

одељењу у Шашпине 

2)ЕТОС / НАСТАВА И УЧЕЊА 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Унапређење положаја деце са 

сметњама у развоју 

Формиран је Тим за ИО 

Припремљени су ИОП за једног ученика и за два 

ученика Индивидуални планови 

Афирмација талентоване деце 

У школи се примењује интерни 

систем награђивања ученика и 

наставника за постигнуте 

резултате 

Школа редовно информише ученике о конкурсима и 

такмичењима које школа интерно организује, као и о 

свим јавним конкурсима и такмичењима у 

организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, друге школе, друштва, 

активии, Међународни конкурси и сл. Припрема их 

за успешан наступ на истим. 

Успешне ученике јавно промовише у школи и 

награђује их књигама 

Ученици и наставници организују 

заједничке активности чији је циљ 

јачање осећања припадности 

школи. 

Организовано је и реализовано обележавање 

Светског дана детета, Дан здраве хране, Дан школе, 

Светски дан брбе против СИДЕ, Нова година, Дан 

Светог Саве. 

Ученички парламент у школи 

добија подршку за свој рад. 

Ученички Парламент се редовно састајао, уз 

подршку предметних наставника, 

Претставник УП је узео учешће и на Седници 

Школског одбора. 

Укључивање у спортске 

активности оснивањем секција и 

формирањем школског тима 

Формирана је спортска секција са којом руководи 

наставник физичког и здравственог васпитања; 

Школа је активна у програму Аква Виве „Покренимо 

нашу децу“. 

Осмишљавање доброг  система  

редовног информисања родитеља 

о активностима и делатностима 

школе. 

Припремљен је распоред дана за пријем родитеља и 

истакнут је јавно на огласној табли у ходнику школе. 

-Упознавањеродитеља са њиховим 

правима и обавезама и начину 

њиховог укључивања уживот и рад 

школе 

-Припремљен је упитник за родитеље за тврдњама 

које су нам показале колико су родитељи задовољни 

сарадњом, информисањем и радом школе. 

Формирање Тима чији 

ћепредставници битиродитељи 

ученика који раде по ИОП-у 

Формиран је један Тим у чијем саставу сучитељица, 

стручни сарадник, два наставника и један родитељ. 

 У школи је организована сарадња 

руководећих, стручних и 

саветодавних тела. 

У школи свакодневно постоји сарадња и размена 

информација између руководећих, стручних и 

саветодавних тела. 
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Школа сарађује са актерима у 

заједници. 

Редовно се сарађује са Општинским телима, са 

локалном заједницом, Школском управом и 

Министарством просвете преко заједничких 

активности, на спортском, културном, образовном и 

финансијском плану. 

Промовисање школе 
Школа је промовисана путем школског сајта, 

Фејсбук странице. 

План сарадње и умрежавања са другим школама и установама –ЕТОС / ШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА/ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Спортске и рекреативне активности 

Реализоване су спортске активности на 

општинском нивоу Турнир у стоном тенису 

„Змајевац“ 

Учешће на јавним и културним 

манифеставијама у општини и шире 

Ученици су учествовали у међушколском 

пројекту „Сизиф у борби за правопис и 

чистоту језика“; 

„Имам право да кажем на глас“ пројекат 

Градског већа града Пожаревац за промоцију 

демократског грађанина; 

„Светосавско Стишко благодарје“ у 

организацији библиотеке „Србољуб Митић“ 

Мало Црниће. 

Сарадња са локалним медијима 
Директорка школе је дала изјаву за локалне 

новине СЕКТОР у јануару. 

Сарадња са социјалним и здравственим 

институцијама 

Реализована су предавања од стране Дома 

здравља Мало Црниће на теми Здрава храна, 

Светски Дан борбе против СИДЕ, два пута је 

обављен преглед против вашљивости код 

ученика, прегледан че шећер и крвни 

притисак код запослених, редовно 

информисање о систематским прегледима и 

вакцинисање ученика  

Сарадња са невладиним сектором 
Директор, П служба, разредне старешине, 

руководиоци тимова 

Сарадња са предшколским установама на 

територији оштине 

Реализована сарадња са предшколском 

организацијом Мало Црниће који су 

надлежни за предшколке групе у централној 

школи и у издвојеном одељењу у Шапину. 

 

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА РАЗВОЈНЕ ЦИЉЕВЕ КОЈИ СУ У ВЕЗИ СА МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКИМ РЕСУРСИМА 
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1) Побољшање квалитета васпитно-образовног рада и услова боравка ученика у 

школи изградњом две учионице за прелазак на једносменски рад; набавка клима 

уређаја за канцеларију стручне службе, обнављање платоа испред школе –ЕТОС / 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ/ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Припрема потребне документације 
Школа је ангажовала фирму „МС Дом“ 

Пожаревац 

Учествовање на конкурсима за 

донације за развој и побољшање 

квалитета наставе и учења 

У току је припремање пројекта за добијање 

средства за организовање спортске 

манифестације у другом полугодишту. 

Прибавити потребна новчана средства 
Средства су набављена за реализацију 

планираних пројеката из општинског буђета. 

Јавна набавка Оглашена је и реализована Јавна набавка. 

Адаптиране су две учионице у четири 

нове учионице. 

Реализовано је за време јесењег распуста. тако да 

пшочетком другог тромесечја, школа је почела да 

ради у једносменским режимом 

 

2) Побољшати сарадњу са родитељима и локаном самоуправом отварањем новог 

службеног улаза у школи  –ЕТОС / РЕСУРСИ  

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Припрема потребне документације Припремљена је документација почетком 

септембра Фирма МС ДОм Пожаревац 

Прибавити потребна новчана средства Општинска управа је обезбедила средства. 

Јавна набавка Управа школе 

Изградња службеног улаза 

 

Изабрани понуђач радова фирма „Градим“ 

 

3) Подизање квалитета наставе опремањем школе новим наставним средствима, 

школским намештајем и потребном опремом – НАСТАВА И УЧЕЊЕ / ШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА/ЕТОС 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Подношење захтева за новчана средства Буџет општине Мало Црниће 

Одобравање средстава Општинска управа 

Куповина и инасталација нових 

наставних средстава 

Купљена су спортски реквизити за извођење 

наставе физичког васпитања 
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4) Побољшање угледа школе реализацијом промоције школских активности и 

унапређењем сарадње са родитељима и локалном заједницом санирањем и 

преадаптацијом  старог објекта у дворишту школе за кабинете природних група 

предмета (хемија, физика, биологија о кутак за родитеље) - РЕСУРСИ / ЕТОС / 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Припрема потребне документације Није реализовано 

Учествовање на конкурсима Није реализовано 

Прибавити потребна новчана средства Није реализовано 

Јавна набавка Није реализовано 

Санирање и адаптација Није реализовано 

5) Побољшање квалитета васпитно-образовног рада и услова боравка ученика у школи  

обезбеђивањем интернета  за издвојено одељење у Малом Градишту–ЕТОС / 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Подношење захтева за новчана средства Није реализовано 

Одобравање средстава Није реализовано 

Уговор са провајдером интернета 
Није реализовано 

 

 

 

ТИМОВИ 
 

Извештај Тима за самовредновање рада школе  

 

На првом састанку израђен је Акциони план за етос, област процене која се ове 

школске године вреднује.Овај план је усклађен сановим Правилником о вредновању 

квалитета рада установе. Планом су предвиђени кораци, Дефинисане су активности, 

показатељи, носиоци активности и динамика вредновања. 

На другом састанку постигнут је договор у вези са израдом корака за примењивање 

и спровођење Правилника о друштвено-корисном, односно хуманитарном раду 

ученика.Предложено је да се напише процедура приликом поступања у складу са 

Правилником, у сарадњи саТимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања.Договорено је да се сви ученици, у складу са узрастом упознају са 

Правилником о друштвено-корисном, односно хуманитарном раду. Одељењске 

старешине од петог до осмо гразреда ће на часу одељењског старешине прочитети 
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Правилник, а учитељи ће са ученицима од првог до четвртог разреда поразговарати о 

томе како треба да се понашају, на основу чега ће они донети закључке о томе како не би 

смели да се понашају.Ученици ће бити упознати и са конкретним корацима поступања у 

случају препознавања насилног понашања. 

Договорено је да се процедура о примени васпитно-дисциплинских мера и 

укључивању ученика у друштвено-користан рад напише до фебруара 2019.године. Нацрт 

овог документа ће урадити ЈеленаСавић, педагогшколе, и упознаће чланове оба тима 

сањим.Тим је испратио активности на часовима грађанског васпитања, које су усмерене 

на превенцију свих облика неприхватљивог понашања.Ученици су учествовали на 

разним литерарним конкурсима којима се оснажује етос и међувршњачка 

подршка.Такође је организован и новогодишњи литерарни конкурс у нашој школи. 

Све преостале активности које су предвиђене планом остварене су током другог 

полугодишта. Педагог школе је израдила обрасце за праћење протокола приликом 

спровођења васпитно-дисциплинских мера за ученике и то је искоришћено у пракси. На 

иницијативу Ученичког парламента израђен је пано са темом препознавања свих облика 

неприхватљивог понашања. Одељењске старешине су прочитале ученицима и 

родитељима на родитељским састанцима Правилник о друштвено-корисном, односно 

хуманитарном раду.  

Тим је саставио анкету, чијим су исказима обухваћени сви видови етоса у васпитно-

образовном раду. Анонимно су почетком јуна 2019. анкетирани ученици и запослени. 

Процењивана је важност исказа као и степен њихове тачности. На последњем састанку 

анализирани су резултати анкетирања. Процене ученика и запослених нису се много 

разликовале. Закључено је да школа мора додатно да се позабави етосом како би 

међуљудски односи, подршка и заштита ученика била што боље остварена.  

 

 

Годишњи извештај Тима за инклузивно образовање 

 

Тим за инклузивно образовање чине 

 

Tим за ИО 

1. Срђан Марковић 

2. Тања Јеленковић 

3. Даниела Митић/Јелена Савић 

4. Зорица Перић 

5. Дарко Јовановић 

6. Јелена Стојмировић 

7. Маја Недељковић 

У првом полугодишту Тим за инклузивно образовање састао се два пута. 

Присуствовали су сви чланови Тима за инклузивно образовање. 

Први састанак одржан је 7.09.2018. године. 

На овом састанку донет је План и програм рада Тима за инклузивно образовање.  

Договорено је да и даље увид у педагошку документацију врши стручни сарадник педагог 

школе. 
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На основу извештаја о раду ТИО за школску 2017/2018. године, као и о броју ученика за 

које се претпоставља да ће и даље бити потребе од индивидуализације и прилагођавање 

рада, ТИО је закључио да се у овој школској години продужи са радоп по ИОП-у 1 са 

једним учеником а да се прати напредовање и потешкоћа са којима се сусрећу један 

ученик у млађим разредима и један ученик у старииим разредима како би се на време 

реаговало ако се примети да имају потребу за додатном подршком. 

Са овим предлозима ТИО изаћиће и испред Педагошког колегијума. 

Други састанак ТИО је одржао 31.01.2019. године. 

Извршена је анализа рада ТИО и донети су закључци у вези активности и задатака тима за 

наредни период. 

Донета је одлука да се изврши набавка наставних средстава и помагала као и стручне 

литературе за спровођење инклузивног образовања. 

Неопходно је перманентно стручно усавршавање наставног кадра у области инклузивног 

образовања. 

На сатанку је закључено да досадашњи рад са ученицима који раде по ИОП-у не показује 

знатни напредак у реализацији планираних активности и садржаја.  

Потребно је уложити додатни напор и труд како од стране наставног кадра тако и од 

стране породице. 

Учитељи и наставници користе богат фонд материјала који се налази на Интернету  и 

прилагођавају их сопственим потребама у раду. Такође користе и консултују препоручене 

приручнике од стране Министарства просвете и Завода за вредновање квалитета. 

У овој школској години по неком од облика ИОП-а радимо са двојицом ученика. Сарадња 

са родитељима је добра. Они су задовољни и пружају нам повратне информације. 

Учитељица  и наставници који раде по неком облику ИОП-а шаљу своје извештаје о раду, 

постигнућима ученика и  образлажу дате оцене. Њихови извештаји прилажу се у 

регистратор СТИО. 

Учитељица и наставници су послали своја мишљења и вредновањаИОП-а.  

Индивидуализација и васпитно дисциплнинске мере на крају школске2018/2019.године 

Разред Име и презиме Врста 

4/1 Н. М. Индивидуализација 

3/1 Ј. Н. ИОП-2 

5/1 С. Н. Индивидуализација 

 

Разред Име и презиме Владање 

7/1 Н.Ж. (4) Укор одељењског старешине 

 

Годишњи извештај Пројектног тима школе 

 

Први састанак одржан 17.9.2018. и на њему направљен план активности за 

предстојећу 
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школску годину. У том периоду настављене су активности на пројекту „Змајевац 

куп 2018.“ и 

„Европски школски спортски дан 2018.“. 

 У склопу недеље спорта одржан је већи број физичких 

активности за ученике а завршна активност је била у склопу међународног пројекта 

„Европски 

школски спортски дна 2018.“, што је касније и пропраћено кроз разне електронске 

и штампане 

медије. Сви потребни извештаји са пратећом документацијом су прослеђени 

организацији ЕУПЕА 

у Луксембургу као и ХССФ у Мађарској на даље вредновање и анализу. 

Активности око пројекта „Змајевац куп 2018.“ су настављене а само такмичење 

реализовано 

у присуству преко стотину ученика из целе општине. Све дисеминационе радње су 

спроведене по 

плану и на локалном и на националном нивоу. Све радње су завршене по плану и у 

року а 

завршни извештај са пратећом документацијом послат до 31.12. 2018. 

одговарајућим органима 

општине Мало Црниће. 

На иницијативу члана Актива, наставнице Зорице Перић, школа је укључена у два 

различита 

пројекта, „За чистоту језика“ и „Ђак репортер“ које су ученици у пуној мери 

подржали и активно 

учествовали. Продукти добијени са стране као и самих ученика на тему правописа 

изложени су у 

просторијама школе, док су материјали ученика на пројекту „Ђак репортер“ 

послати Савезу за 

школски спорт Србије на израду штампане верзије. 

Други састнак одржан је 28.11.2018. и тада су започете радње на изради нових 

предлога 

пројеката који се очекују у другом полугодишту. У том периоду предлог пројекта је 

послат на 

јавни позив Амбасаде Чешке у Србији али није прошао па ће исти бити 

искоришћен за позив 

Министрства Правде који се очекује у фебруару. На састанку је било речи о 

важности израде 

техничке документације за стару зграду како би имали бољи приступ за могуће 

међународне 

позиве и друге изворе финансирања 

Трећи састанак одржан је 30.1.2019. и на њему су изложене тренутне могућности за 

приступ 

локалним, домаћим и међународним средствима финансирања. У плану је позив 

општине Мало 

Црниће за развој спорта у фебруару као и позив Министартсва Правде. Док је за 

март планиран 
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текући позив Амбасаде Јапана у Србији. Разговарано је о могућности израде 

предлога пројекта 

који би створио боље услове за рад у школи као и услове за формирање и рад ђачке 

задруге. На ту 

тему биће још разговора са већим бројем учесника. 

Поред тога поднета је пријава Министарству просвете да цео Пројектни тим прође 

додатну обуку 

за израду и реализацију пројеката. 

У периоду до наредне седнице завршен је пројекат „Змајевац куп 2018.“. Урађена је 

спољашња контрола трошења средстава и добијен је позитиван извештај о његовој 

реализацији. 

Школа је пријавила свој предлог пројекта „Клинци олимпијци - предолимпијски 

турнир“ на 

општински позив за финансирање пројеката из области спорта. Пројекат је добио 

одобрење за финансирање и након потписивања уговора присупио се његовој 

реализацији. Све 

предвиђене активности до краја јуна су реализоване, што укључује набавку нове 

спортске опреме 

и мерних уређаја као и штампање пропартног материјала. Централни догађај биће 

реализован у 

октобру 2019. године на спортском терену школе. 

Еразмус + пројекат ЕССД ће бити реализован и ове године у септембру а школа ће 

поново 

бити њен учесник. Договори око детаља реализације завршени су на састанку 

координатора у 

Будимпешти који је одржан у марту ове године. 

Школа је и ове године апицирала на позив Министарства правде за финансирање 

пројеката. 

Предлог пројеката односио се на набавку опреме и реквизита за корективну 

гимнастику. Предлог 

пројекта није касније одобрен од стране Комисије. 

У оквиру отвореног позива Амбасаде Јапана у Србији школа је конкурисала са 

предлогом 

пројеката за унапређење енергетске ефикасности кроз замену столарије у 

адаптираном простору за 

физичко васпитање. Резултате тог позива очекујемо у наредном периоду. 

На предлог чланова Тима школа је из сопствених извора финансирала техничку 

документацију за реконструкцију зграде задружног дома тако да ће бити лакше 

аплицирати на 

потенцијалне позиве за финансирање реконструкцију зграде. 

Чланови Тима сагласни су да се у наредном периоду пронађу могућности 

аплицирања на 

позиве других министарстава који захтевају ангажовање општинских органа. 

 

Миљан Милојковић 

Председник Пројектног тима 
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Извештај Актива за развој вештина и уметности  

 

Први састанак Актива одржан је 17.9.2018. На њему је конституисан Актив и 

донет годишњи план и програм. Актив у наредној школској години неће имати промене 

у свом саставу. 

Прошлогодишње промене у раду са петим разредом, за које су чланови прошли 

обуку, ове године су пренете и на шести разред како у при изради годиђњег плана и 

програма тако и практичног 

рада са њима у складу са исходима. Поред тога чланови су договорили смернице за 

унапређење рада са ученицима кроз разне видове ваннаставних активности. У том 

периоду одржана је прва недеља спорта и подржан међународни пројекат „Европски 

школски спортски дан 2018.“ где су учествовали ученици 1-8. разреда кроз различите 

спортске активности. 

Други састанак је одржан 26.11.2018. У том периоду у школи је реализован је 

турнир у малом фудбалу општинског нивоа за све школе у општини. Наша мушка и 

женска екипа освојиле су друга места. Такође реализован је спортски пројекат „Змајевац 

куп 2018.“ у стоном тенису. Учествовало је преко стотину учесника из свих школа на 

територији општине а истовремено и општински турнир на ком су наше екипе узеле 

друго и треће место а прво место у појединачном женском и пласирале се на окружни 

турнир у Пожаревцу. Тамо су освојиле друго место екипно и треће појединачно. У 

складу са планираним радовима поред спортских терена постављена је вежбаоница за 

ученике школе. Постављене су табле са обавештењима о начину и терминима употребе 

справа, док је у сали за физичко васпитање довршен мокри чвор и стављен у употребу. 

У том периоду одржана је и прослава дана школе а у оквиру ње и сценско-музичка 

приредба коју су организовале наставнице Даница Пацикас, Зорица Перић, Горан Стевић 

и учитељице са својим ученицима. Приредби је присуствовао велики број родитеља као 

и представника локалне и оштинске управе. И ове године ће све манифестације бити 

одржане у просторијама школе с обзиром да Дом културе још није реновиран. 

Трећи састанак одржан је 30.1.2019. У претходном периоду чланови Актива су 

били 

ангажовани око уређења просторија школе за прославу Нове године, са својим 

ученицима као и припремама за прославу школске славе Св. Саве као и организацији 

стонотениског турнира „Светосавски куп“. У организацији наставнице Зорице Перић, 

Данице Пацикас и учитељица реализована је приредба поводом школске славе у 

просторијама школе. Присуствовао је већи број родитеља, гостију, представника цркве. 

Том приликом уручене су награде ученицима за наградне конкурсе као и дипломе за 

пласман на такмичењу у стоном тенису „Светосавски куп“. 

У наредном периоду очекује се реализација више спортских такмичења у нашој 

школи и ван ње па ће у складу са тим бити организовани спортски лекарски прегледи 

такмичара који нису били обухваћени тиме у првом полугодишту. Такође, у сарадњи са 

Пројектним тимом школе радиће се на проналажењу средстава за набавку нових 

наставних средстава и реквизита за рад. 

Планирају се и даље активности чланова Актива везане за приредбе „Школа селу“ 

и 
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школских такмичења из саобраћаја. 

Почетком другог полугодишта одржана је наредна седница Актива на ком су 

чланови задржали исте уџбенике за наредну школску годину и прављен је детаљан 

договор о организацији манифестације „Школа селу“. У том периоди оржано је и 

општинско такмичење у рукомету у обе 

конкуренције. Мушка екипа освојила је друго место а женска екипа треће место. 

У периоду до наредне седнице одржано је више спортских такмичења и 

манифестација. 

На окружном такмичењу у атлетици у Костолцу ученици 8. разреда Давид Лукић и 

Дарко Живковић освојили су 3. односно 2. место у скоку у даљ и скоку у вис. Ученица 7. 

разреда Милица Милутиновић освојила је 2 место у скоку у вис. У конкуренцији млађих 

ученика Михајло Милошевић 6. разред освојио је прво место у скоку у вис и пласирао се 

на регионално у Смедеревској Паланци. На регионалном је такође освојио прво место и 

пласирао се на републичко такмичење у Сремској Митровици на ком је освојио 3. место. 

На општинском такмичењу у познавању саобраћаја ученици 8. разреда Милан 

Јереми и Давид Лукић освојили су прво место као и Михајло Милошевић у 6. разреду и 

остварили плласман на окружно такмичење. 

У организацији Туристичке организације Мало Црниће организовано је пешачење 

до спомен обележја Врањевац. Нашу школу представљали су ученици 5-8. разреда са 

разредним страешинама. 

На овогодишњем такмичењу крос РТС-а учествовао је већи број наших ученика од 

1-8.разреда и освојен је већи број првих, других и трећих места. Поред тога одржана су и 

шаховска такмичења где су републички пласман остварили ученици 7. разреда Илић и 

ученица 5. разреда Сара Томић која је заузела 8. место. 

У оквиру манифестације „Школа селу“ у јуну одржана је друга недеља спорта за 

ученике 5-8. разреда. У истој недељи одржан је и ђачки бувљак за све наше ученике као 

и завршна свечаност и приредба поводом завршетка конкурса „Васкршња радост“. На 

приредби је присуствовао већи број родитеља, представника локалне самоуправе, 

општине Мало Црниће и награђени ученици из земље и иностранства. 

Чланови Актива разматрали су могућност унапређења наставе у наредној шкослкој 

години кроз набавку реквизита, музичких инструмената као и могућност добијања 

простора Дома културе (у реконструкцији) за потребе манифестација и приредби. 

Миљан Милојковић 

Председник Актива за развој вештина и уметности 

 

Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,  

злостављања, и занемаривања 

 

Тим за заштиту ученика од дискриманације, насиља, злостављање и занемаривање, 

током првог полугодишта, радио је превентивно. На почетку школске године, 

информисао је све запослене о новинама која су прописана законом а која се односе на 

превентивном деловању у циљу спречавања коришћења дрога у школама, затим 

упознао их је са правилником о Друштвено користним радом за ученике који крше 

правила понашања, крше забране и врше насиље над другима. 



 

 

54 

 

 

Такође, педагог школе који је и члан овог тима, упознао је и све ученике са 

правилником о Друштвено користним радом и начинима његове примене. Одељенске 

старешине на родитељским састанцима су упознале родитеље са овим правилником и 

дискутовали су на тему спречавања коришћења дрога у школама. 

Тим је у сарадњи са наставником грађанског васпитања радио на подизање свести 

ученика о правима и обавезама ученика у школи, на неопходности толерантног 

понашања, о партиципацији ученика у раду и активностима у школи. 

Организовани су и спортске активности под мотом Спортом против насиља. 

Била је организована и заједничка активност стариих и млађих ученика културно-

забавног карактера, ради ближег упознавања и разумевања њихових различитих 

потреба. 

 

Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Напомена: 

Током првог полугодишта одређени су координатори за есДневник, те су се наставници 

стручно усавршавали и правовремено водили паралелну евиденцију дневника. 

Активности: увид у електронски дневник. 

Промоција сајта школе: 

Активност: Побољшање изгледа школског сајта  

Редовно ажурирање сајта 

Задаци Активности 
Коментар о 

реализацији 

Давањe стручних 

мишљења у поступцима 

за стицање звања 

наставника, васпитача и 

стручног сарадника. 

Посета часа и доказ 

мишљења спољног 

стручног сарадника. 

Реализовано - 

Миљан 

Милојковић стекао 

звање Виши 

педагошки 

саветник. 

Праћењe развоја 

компетенција наставника 

и стручних сарадника у 

односу на захтеве 

квалитетног васпитно-

образовног рада, 

резултате самовредновања 

и спољашњег вредновања. 

Саветодавни разговори 

спољашњих сарадника, 

спољашњих саветника 

(њихови извештаји). 

Обилазак наставе од стране 

директора и педагога 

школе. 

Екстерно и стручно 

усавршавање. 

Реализовано. 

Наставак праћења 

током другог 

полугодишта. 

Праћењe напредовања 

ученика у односу на 

очекиване резултате. 

Разговори са ученицима 

који наставу прате према 

индивидуализованом 

приступу. 
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Ученици који су дошли у 

току школске године. 

Подршка ученицима који 

иду на такмичења. 

Реализација огледних 

часова и међупредметно 

повезивање 

(хоризонтално и 

вертикално, тематско, 

пројектно) 

Присуство часовима од 

стране учитеља, 

наставника, педагога, 

директора, гостију... 

Реализован час 

грађанског 

васпитања, српског 

језика, кроз часове 

предметних 

наставника 

ученицима 

разредне наставе 2х 

у првом 

полугодишту 

Планирање и реализација 

пројектне наставе 

Присуство часовима од 

стране ученика, 

наставника, педагога, 

директора. 

Реализован час 

историје. 

Радионице намењене 

часовима одељенских 

старешина 

Евиденција у васпитно-

образовном дневнику. 
Реализовано. 

Интерно стручно 

усавршавање (семинари, 

трибине, стручни 

скупови, предавања) – 

Коришћење рачунара и 

интернета у настави; 

Екстерно стручно 

усавршавање (семинари, 

трибине, стручни 

скупови, предавања – 

Инклузивно образовање и 

васпитање 

Евиденција о стручном 

усавршавању. 
Реализовано. 

Доградити још две 

учионице у централној 

школи. 

Побољшање степена 

опремљености школе 

савременим наставним 

средствима 

Реализовано у 

првом 

полугодишту 

Обезбедити клима уређај 

у канцеларији педагога 

Планирано за друго 

полугодиште. 

Инсталирати интернет у 

издвојеном одељењу у 

Малом Градишту 

Планирано за друго 

полугодиште. 

Обезбедити простор за 

реализацију 

индивидуалних разговора. 

Планирано за друго 

полугодиште. 
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Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију 
 

У септембру и октобру су одржана прва два састанка тима, када су се чланови 

тима договорили да координатор тима буде разредни старешина осмог разреда, Катарина 

Јовановић. На  првом састанку је такође донет план рада тима током школске 2018/2019. 

године. 

Трећи  састанак је одржан у јануару, када је координатор тима известио чланове о 

дотадашњим активностима које су укључивале радионице које би осмацима олакшале 

доношење одлуке о избору средње школе. 

У јуну је одржан последњи састанак, када је направљен пресек свих досадашњих 

активности које су рађене са будућим средњошколцима. Координатор је известио 

чланове о посетама наставника и ученика средњих школа на територији Браничевског 

округа,са којима су такође ученици могли да попричају и добију жељене информације о 

одређеним смеровима средњих школа који их занимају. 

Координатор тима 

 

 

 

 

Набавка наставних 

средтава. 

Реализовано 

(детаљније у 

извештају о раду 

директора). 

Израда ИОП-а, сарадња са 

Домом здравља и 

интерресорном 

комисијом. 

Редовна сарадња са 

институцијама локалне 

самоуправе и шире. 

Реализовано. 

Допуна видео надзора у 

централној школи, 

могуће закључавање 

школе и одређивање дана 

за посете. 

Побољшање степена 

опремљености школе 

савременим наставним 

средствима 

Реализовано у 

првом 

полугодишту. 

Развијање концепта 

"Школе без насиља", 

организација и 

реализација тренинга са 

децом која имају 

неадекватно понашање 

(рад са мањим групама). 

Интерна конкретизација 

правилника о ДКР 

 

Презентације педагога 

Пано ученика 

Евиденција код педагога 

Реализовано у 

првом 

полугодишту 

Планирано за друго 

полугодиште 

Оградити школско 

двориште у Малом 

Градишту 

Побољшање степена 

опремљености школе 

савременим наставним 

средствима 

Планирано за друго 

полугодиште. 
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Извештај о раду Тима за сарадњу са родитељима 

 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године Тим за сарадњу са 

родитељима је одржао  два састанака. 

На почетку школске године конституисано је Тим у следећем саставу: Весна 

Миленковић, Маја Недељковић, Јелена Костић, Татјана Динић, Драгана Стојковић, 

Љубица Николић, Зорица Перић, Дарко Јовановић, Јелена Стојмировић и Катарина 

Јовановић. 

Израђен је Програм сарадње са породицом, Акциони план рада Тима за сарадњу са 

породицом за школску 2018/2019. годину као и месечни план по темама за рад. 

Редовно су планирани и одржавани Родитељски састанци и Индивидуални 

разговорима са родитељима. 

У свим одељењима од првог до четвртог  разреда учитељице су упознале/подсетиле 

родитеље о начину оцењива,  о значају развијања радних навика и адекватном простору 

за учење ученика. 

У другом разреду у Смољинцу у циљу едукације родитења одрађене су две теме: 

Шта и како се оцењује код ученика и како помоћи детету око израде домаћих задатака. 

Одржан је и Родитељски састанак са посебно позваним родитељима због слабог 

напредовања ученика и недовоњног ангажовања у раду ушколи и код куће. Родитељском 

састанку је присуствовао педагог школе Даниела Митић. 

Родитељи ученика трећег и четвртог разреда у Смољинцу су учестоали у 

организацији школске славе Свети Сава. 

Сарадња је остварена и у оквиру јавног часа-корелације између српског језика-

грађанског васпитања и музичке културе током Дечје недеље, а у оквиру слогана „Моје 

је право да живим срећно и здраво“, коме су присуствовали сви родитељи ученика 5. 

разреда и учествовали у свим активностима предвиђеним током часа. Наредни облик 

сарадње огледао се у заједничкој изради рециклажниих предмета од пластике у оквиру 

конкурса у вези са рециклажом Фестивала науке „Да смеће не буде веће“. Родитељи су 

активно учествовали приликом израде костима и неопходних реквизита за приредбе у 

оквиру Дана школе и Савиндана. Посебно су се истакли када су се ангажовали у вези са 

превозом деце у опшинску библиотеку „Србољуб Митић“, како би деца извела део 

светосавске академије уоквиру традиционалног „Стишког светосавског благодарја“. 

У седмом разреду у циљу едукације родитења одрађене су две теме: Шта и како се 

оцењује код ученика и Значај породичног васпитања за развој детета. 

У оквиру сарадње школе са локалном заједницом одржано је Предавање од стране 

припадника МУП-а на тему Насиље у породици за представнике Савета родитеља, 

запослене и представника Ученичког парламента. 

Координатор Тима за сарадњу са родитељима 

Јелена Костић 
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КОМИСИЈЕ 
 

Извештај о раду Комисије за културну и јавну делатност 

 

У септембру смо се прикључили хуманитарној акцији „Чепом до осмеха“. У јуну 

смо дошли до знатне количине пластичних затварача. 

 

Сарадња са локалном заједницом нам је веома важна.  На часу српског језика гошћа 

нам је била завичајна песникиња из Смољинца, Светлана Перишић. Обрадили смо 

једну од њених песама по НТЦ систему учења. 

 

Обележели смо почетак  Дечије недеље тако што смо направили пано под слоганом: 

„Моје је право да живим срећно и здраво“ 

 

У оквиру Европске недеље спорта ученици нижих разреда предано и вредно су 

спроводили свооје физичке активности. Обележен је Европски школски дан спорта. 

 

Октобар је завртео школске почетне активности у оквиру пројекта Читалићи. 

Истовремено је обележен Међународни дан старијих особа. Угостили смо 

пензионерку, учитељицу Љубинку Обрадовић. У оквиру радонице казивала је стихове 

ђацима, заједно су причали бајке, а као ђачко уздарје добила је стихове на тему „Мост 

разумевања-међугенерацијска солидарност“ 

 

У Дечијој недељи спровели смо и следеће активности: ученици који похађају наставу 

Грађанског васпитања презентовали су својим млађим другарима Конвенцију о 

међународним правима детета; одржан је јавни час, корелација између српског језика-

музичке култруре и грађанског васпитања за све родитеље ученика 5. разреда, 

наставнике и стручне сараднике; на крају недеље старији другари су подучавали 

млађе свирању, заборављеним играма и поздравима. 

 

У овом месецу је одржан и стонотениски турнир „Змајевац куп 2018“ , у оквиру кога 

смо угостили све школе из општине Мало Црниће. 

 

У месецу здраве хране нисмо заборавили ни нашег Здравковић Хранислава Крушку. 

Он је показао изузетну сарадњу са домом здравља у Смољинцу, а такође је 

традиционално делио савете малишанима како да се здраво хране. 

 

Наставили смо са рециклажним активностима и направили нове употребне предмете 

од старих кеса. Одјек ове активности стигао је до Подгорице и првог међународног 

конкурса „Оаза еко-радова“.Наша фотографија је добила међународно признање и 

укључена у истоимени зборник. 

 

Дан школе је тематски одређен слоганом: „Иза сваког књижевног јунака крије се 

порука за ђака“. Дружили смо се са Мићом и Аћимом, Фемом, Нушићевим 

„Хајдуцима“, Зоном, хаџи –Замфиром и тетка Доком. 
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Придружили смо се пројекту „Сизиф у борби за правопис и чистоту језика“ и 

угостили путујућу правописну изложбу талентованог теолога и карикатуристе, Бојана 

Јокановића. 

Затим смо и сами направили правописне карикатуре на тему типичних ђачких 

грешака.Литерхорци су написали компоновали песму „Неправилно пишеш ти – ево 

мале помоћи“ 

 

У оквиру наставе Грађанског васпитања обележен је Међународни дан толеранције, 

16. новембар. Затим су ученици направили презентацију Друштвено одговоран 

грађанин и снимили краћи филм на ту тему. Стигло нам је и признање из Економске 

школе из Ниша за допринос кампањи „Стоп насиљу“. У ченици 6. разреда су такође 

израдили пано на тему нивоа и превенције вршњачког насиља. 

 

Лепе вести су нам стигле из Источног Сарајева са 17. међународног фестивала поезије 

за децу и младе. Освојили смо три прве награде. 

 

Зрењанинска библиотека је наградила нашу литерарну секцију и обогатила наш 

библиотечки фонд пакетом књига савремених српских писаца за децу. У признању је 

наведено „због невероватне енергије и посвећености књизи“ 

  

Удружење грађана НИКА и Управа града Пожаревца уручили су нам специјалну 

диплому за допринос пројекту „Имам право да кажем на глас“. Носиоци награђане 

активности су ученици који похађају наставу грађанског васпитања и чланови 

литерарне секције „Рођин ђак“. “ У ченици 6. разреда су такође израдили пано на тему 

нивоа и превенције вршњачког насиља и подсетили на права и обавезе ученика. 

 

Годину јубилеја ,8 векова од аутокефалности Српске православне цркве и Савиндан 

2019,  обележили смо под слоганом: „Оче Саво, благодаримо ти за осам векова 

самосталности и евхаристијског јединства“ . Свети Сава је био повод за богаћење и 

иначе успешне и плодоносне сарадње са библиотеком „Србољуб Митић“ у Малом 

Црнићу. У оквиру „Стишког благодарја“ наши ђаци су имали част да се једним делом 

светосавске академије представе публици. Општина Мало Црниће је нашу сарадњу са 

локалном заједницом и резултате у области образовања и васпитања крунисала 

плакетом и на томе јој се веома захваљујемо. 

 

НВО „Оаза знања“ из Подгорице, која подржава природне науке и књижевност, још 

једном је уважила литерарни таленат наших ђака и уручила им награде на конкурсу 

„Заувек ћу бити дијете“. 

 

Наши рецитатори су били успешни на општинској смотри рецитатора „Песниче, 

народа мог“ у Малом Црнићу и са три представника смо отишли на окружну смотру 

која је одржана у Жагубици. 

 

На традиционалном литерарно-ликовном општинском конкурсу „Див Стигу“ и ове 

године смо награђени у обе категорије. 
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Наша презентација, у оквиру првог дечијег конгреса „Погледај свет очима детета“, 

одржаног у Турији, једна је од победничких на тему „Моја генерација ће створити 

толерантнији свет“. 

 

Наши Читалићи су учествовали на завршној смотри у Мачкату. Читалићи Гласници су 

осмилили и направили штанд на тему Књижевни јунак, а инспирисани ликом Малог 

Принца. Штанд „Ружа пријатељства“ добио је похвалу на међународном нивоу. У 

категорији Креативци (читалачки дневник) освојили смо 3. републичку награду, а у 

категорији Кликераши (решавање тестова из вештине читања и разумевања 

прочитаног) добили смо 3 републичке похвале. 

 

Један од најмлађих чланова литерарне секције, Анастасија Богдановић, добила је 

похвалу за своју поезију на манифестацији „Шантићева реч“ у Калуђерици. 

 

14. јуна смо присуствовали свечаној додели у општини Мало Црниће са шесторо 

награђених ученика на литерарно-ликовном конкурсу „Крв живот значи“ . 

 

Читалачки маратон издавачке куће „Клет“ 

 

Током целе године радио је наш читалачки клуб, одржавајући радионице на којима 

смо обрађивали победничке романе. Главна порука са радионица гласи: 

- Читај да прочиташ, јер ако не читаш, прочитаће те! 

-Не може се лако срушити оно што се посвећено гради! 

-Да бисмо остварили своје снове, дозволимо себи у времену пред нама да изградимо 

свет         посебности, идентитета и непоновљиве личности! 

 

Ђачки бувљак 
 

У оквиру традиционалне манифестације  „Школа селу“, одржан је ђачки бувљак на 

коме су ђаци продавали производе које су сами направили и припремили. 

 

                                                                                            Председник комисије: 

                                                                                              Зорица Перић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

Педагози школе 

Реализоване активности према подручјима рада 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

-Учешће у креирању  и електронској изради 

целокупног годишњег плана рада школе  за 

шк. 2017/18. годину; 

 

У изради ГПРШ учествовали су 

наставници, руководиоци актива, тимова 

и сручних већа. План је израђен у складу 

са Законом. Планиране активности су 

већином реализоване.   

-Прикупљање података и иформације за 

извештај о раду школе у школској 2017/2018. 

години. Креирање и електронска израда 

Извештаја о раду школе. 

Извештај је у потпуности креиран и 

електронски израђен. 

-Учешће у изради Анекса школског програма Израђен је Анекс школског програма у 

складу са изменама Правилника о 

наставном плану и програму за пети 

разред (за наставне предмете: биологија, 

географија, српски језик и књижевност) 

-Учешће у изради 40-очасовне радне недеље 

наставника (израда плана фонда часова и 

задужења наставника зашк 2017/18.) 

Сви наставници добили су Решења о 

статусу и задужењима за ову школску 

годину. 

- Учешће у попуњавању онлајн и других врста 

упитника ради достављања података ШУ 

Пожаревац, Дому здравља, Локалној 

самоуправи 

Слати су електронски подаци о: броју 

ученика и одељења, изборном предмету 

Матерњи језик са елементима националне 

културе. Попуњени су упитници: о 

наставницима техничког и информатике и 

упитник о опремљености фискултурне 

сале. 

- Сарадња са координаторима тимова  у 

припреми и спровођењу  првог састанака у 

овој шк. години  

Заказани и одржани први састанци 

Актива и Тимова (Актив за Развојни план 

школе, Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, Тим за инклузивни рад) 

- Учешће у изради  Акционог плана за 

Развојни план школе 2018/19.годину 
Област која је изабрана за вредновање је 

ЕТОС.  

- Израда годишњег и месечних планова  рада 

педагога 
Радила сам на унапређивању  сопствене 

документације и евиденција. 
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- Учешће у изради ИОП-а На предлог Тима за инклузивно 

образовање и тимова за пружање 

подршке појединим ученицима, израђени 

су индивидуални образовни планови. 

Учествовала сам у раду мини тимова и у 

изради ИОП-а за ученика који раде по 

инклузивном приступу за једног ученика, 

као и индивидуализација рада за два 

ученика. 

 

2.  ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

Посета часова разредне и предметне наставе 

У току првог полугодишта посетила сам 1 

часа. И то један по редовном плану у 

неподељеној школи Мало Градиште. 

Присуство огледним часовима и пројектној 

настави 

- Присуствовала сам на огледном 

часу из српског језика и књижевност у 5. 

разреду 

- огледни час грађанско васпитање у 

5. разреду  

- презентација пројектне наставе из 

историје у 7. разреду на тему „Сто година 

од завршетка првог светског рата“ 

Анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њиховопобољшање 

У сарадњи са предметним и разредним 

наставницима школе прикупљени су 

подаци о успеху и владању ученика на 

крају 1. класификационог периода и на 

крају 1. полугодишта. Детаљна анализа 

представљена је на седници наставничког 

већа. 

Праћење и анализа прилагођавање првака 

У токи септембра и октобра пратила сам 

адаптацију ученика 1. разреда, заједно са 

учитљима. Већина деце је без проблема 

прошла период прилагођавања, мали број 

имао је потешкоће у савладавању 

наставног садржаја.Посебно сам пратила 

напредовање ученика са другог говорног 

подручја. 

Праћење и анализа прилагођавање  ученика 

петог разреда 

Пратила сам прилагођавање ученика петог 

разреда током првих месеци школске 

године. Разговарала сам са ученицима и 

наставницима, пратила оцењивање кроз 

Дневник образовно-васпитнг рада. 
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Прикупљање  и анализа глобалнх месечних 

планове наставника са посебним акцентом на 

будућу примену савремених метода и 

иновација у настави 

Наставници су као и претходне године, у 

електронском облику предали планове 

рада за ову школску годину. Увидом у 

исте констатовала сам планови садрже и 

стандарде и исходе учења. Наставницима 

је указано где треба да обрате пажњу. 

 

3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

Пружање стручне помоћи предметним 

наставницима  у изради школских 

програма и писању планова ОЗ 

На основу увида у евиденционе листе разговора 

са наставницима, током првог полугодишта 

обавила сам 29 саветодавна разговора.Од тога  

11 са наставницима разредне  наставе. 

Саветодавни разговори са 

наставницима усмерени су у решавању 

насталих сукоба са ученицима и 

разговори са одељенским старешинама 

1. и 5. разреда око прилагођавање 

ученика на нову средину 

 

Разговори су најчешће вођени ради давања 

сугестија о техникама и начинима разговора са 

ученицима и родитељима ради боље  

комуникације, остваривања  

и тешкоћама ученика. Такође, наставници су 

саветовани како да унапреде наставу, кроз 

коришћење иновативних метода и средстава. 

 

Упознавање наставника са новим 

Правилницима усвојеним од стране 

Министарства Просвете и технолошког 

развоја. 

Наставници су упознати са правилником о 

друштвено користном раду који се примењује у 

школи од септембра 2018. године. 

Праћење усклађености програмских 

захтева са индивидуалним 

могућностима ученика 

 

Наставници су упознати са Новим правулником 

о Индивидуалним образовним планом, 

изменама у писању и слању захтева 

Интерресорној комисији, и нових образаца за 

вођење евиденције о ИОП. 

Пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака васпитно образовног 

рада  

 

Наставницима су даване сугестије и помоћ при 

избору исхода које ученици зависно од 

индивидуалних карактеристика могу да испуне. 

Пружање помоћи разредним 

старешинама у вези израде педагошких 

профила за ученике којима је 

потребнадодатна подршка  

Учествовала сам у Тиму за писање ИОП-а као и 

праћење напредовања ученика који ради по 

ИОП1 
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Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна 

подршка(даровитим ученицима,  

ученицима са тешкоћама у развоју), 

Учествовала сам у Тиму за индивидализован 

рад са ученицима који имају потешкоћа у 

савладавању и остваривању планираних исхода.  

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији појединих 

садржаја часа одељењске заједнице 

ипредлагање тема  за рад са ученицима 

на часовима ОЗ 

Сарадња са наставницима на изради 

дидактичког и другог материјала.  

Упознала сам одељенске старешине са Новим 

Правилником о спречавању коришћења дроге у 

школама као и потребе да на часовима 

одељенског старешине имају уврштено 

разговоре, предавања и радионице на овој теми. 

 

Сарадња са наставницима на 

објективизирању оцењивања ученика 

Пратила сам напредовање ученика; разговарала 

сам са предметним наставницима и 

учитељицама о потешкоћама са којима се 

сусрећу при оцењивању ученика као и 

проблемима у остваривању плана и програма за 

конкретне предмете. 

Давање и других обавештења и савета 

од значаја за рад наставника 

Редовно сам обавештавала наставнике о 

проблемима ученика у учењу и односу са 

осталим ученицима као и са наставницима. 

Рад са приправницима Пружала сам помоћ и давала савете колегама 

који су били позвани на полагање испита за 

лиценцу. 

 

4. САВЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

Саветодавни  рад са ученицима који 

имају тешкоће у  учењу и понашању 

Обавила сам 30 индивидуалних разговора са 

ученицима који имају потешкоће са владањем 

и учењем. 

Индивидуални разговори вођени су углавном 

због проблема у понашању, потешкоћама у 

учењу,не испуњавању школских обавеза. 

Доста ученика долазило је самоиницијативно 

на разговоре због проблема са вршњацима, 

наставницима или у породици.  
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Пружање помоћи ученицима у изради 

плана за побољшање успеха и владања 

Индивидуални разговори са ученицима који су 

изразили потребу за пружање помоћи око 

техникама учења, писању плана рада и 

технике памћења. 

Саветодавни рад са одељенским 

заједницама 5. разреда 

Одржани су разговори са одељенским 

заједницама 5. и 6. разреда на теми технике 

учења и памћења („Мапе ума“) и утицај 

вршњака на понашање ученика. 

Саветодавни рад са одељенским 

заједницама 6. разреда 

Технике учења и Утицај вршњака на 

понашање ученика 

Саветодавни рад са одељенским 

заједницама 7 разреда 

Са ученицима 7.разреда вођена је радионица о 

емоцијама и избору  будуће професије 

Саветодавни рад са ученицима 8.разреда 

у оквиру професионалне оријентације 

Са ученицима  8. разреда обављени су 

разговори на теми Професионалне 

ориентације и упознавање ученика са избором 

средњих школа на територији Пожаревачкој 

школској управи. Са свим одељењима 

разговарано је о Протоколу о поступању у 

случају насиља, злостављања и занемаривања. 

 

5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

Пружање подршке родитељима, старатељима 

у раду са  децом  која имају тешкоће у учењу, 

проблеме у понашању, проблеме у развоју. 

Обављено 5 индивидуалних разговора  са 

родитељима. Најчешће су долазили по 

позиву, због проблема у учењу и 

испуњавању школских обавеза, односа са 

вршњацима или учењу детета, Један број 

родитеља тражили су помоћ у подизању 

амбиције за учење и успех код своје деце. 

Било је и саветодавних разговора са 

родитељима који су сматрали да се 

њиховој деци не посвећује довољно 

пажње од стране наставника у школе. 

Иницирала сам и присуствовала једном 

групном родитељском састанку млађих 

ученика, са родитељима чија деца не 

извршавају школске обавезе, нередовно 

раде домеће задатке, долазе 

неприпремљени за рад у школи. 
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6.  АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

Анализа годишњих и месечних планова 

наставника    

Током септембра анализирала сам годишње 

планове наставника, а током полугодишта и 

месечне. На састанку Тима за развој школског 

програма представила сам запажања. 

Евалуациа ваннаставних активности Пратила сам рад додатне, допунске наставе и 

секција. Указала наставницима на редовно 

вођење евиденције. 

Спровођење истраживања о 

Мотивисаности ученика за рад  

У оквиру Акционог плана Развојног плана 

школе, а за изабрану област ЕТОС, спровели 

смо анкету за родитеље о квалиитетру рада 

школе и сарадњу са родитељима.  

 

7. РАД СА ДИРЕКТОРМ И ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА 

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

Сарадња са директором  на заједничком 

планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, анализа 

иизвештаја о раду школе 

Успешно су спроведене планиране 

активности.  

 

 

Сарадња са директорком око избора и 

организовању семинара стручног 

усавршавања за запослене у школи. 

 

Припремљен је и усвојен план стручног 

усавршавања наставника за ову школску 

годину. 

Сарадња са директорком школе и 

наставницима у оквиру рада стручних 

тимова и припреми извештаја, саопштења 

и обавештења за чланове Наставничког и 

Одељенских већа 

Редовне  састанке са директорком  око 

важних тема и одлука које су од изузетног 

значаја за квалитет и ефикасност целокупног 

рада школе. 

 

 8.  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ  И ТИМОВИМА 

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

Учешће у раду седница одељењских и 

Наставничког већа;  

Учешће у раду Актива за Школско развојно 

планирање; 

Учешће у раду Тима забезбедност и заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

Присуствовала сам на седницама НВ и 

узела сам учешће кроз саопштење за 

одређење тачке дневног реда: 

-Анализа резултата ЗИ 

-Новине у ЗОСОВ 

Присуствовала сам састанцима Актива и 

Тимова и то: 
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Координисање радом Парламента ученика; 

 

-2 седнице Актива за РШП; 

-састанцима Тима за заштиту деце од 

ДНЗЗ; 

-2 састака Тима за инклуз. обр.  

Као координатор рада Ученичког 

парламента, активно сам учествовала у 

раду Парламента ученика и то у раду 3  

седнице. 

Сарадња са Надлежним установама, организацијама, удружењима јединицом локалне 

самоуправе  

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

Сарадња са стручним и другим 

институцијама у Општини на 

реализацији различитих послова: 

са основним школама,   

Сарадња са Интерресорној 

комисији 

Сарадња са Здравственом станицом Смољинац, са 

Полицијском управом Мало Црниће око реализовања 

предавање за ученике 3. и 6. разреда, са Развојним 

саветовалиштем при Дому здравља Пожаревац око 

пружања помоћи и подршку нашим ученицима којима 

је таква подршка потребна. 

 

10.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Активност Реализација, анализа и самоевалуација 

Сређивање документације и 

формирање фолдера/фасцикле  за  

ученике 1. разреда  

На почетку школске године формирала сам 

фолдере за ученика 1. разреда и ажурирала 

постојеће податке о ученицима од 2. до 8. 

разреда. 

 

Обрасце за вођење разговра сам креирала у 

електронском облику. 

 

Успостављена је евиденција о појачаном 

васпитном раду на нивоу педагошке службе. 

 

 

Редовно сам водила евиденцију о стручном 

усавршавању у оквиру установе и ван ње. 

Израда и ажурирање еле.  спискова 

ученика од 1. до 8. разреда 

Израда образаца за вођење разговора са 

ученицима, родитељима и 

наставницима 

Припреме саопштења и извештаја о 

тачкама дневног реда Наставничког 

већа 

Припрема и штампање радног 

материјала и инструмената за рад 

Креирање протокола за обављање 

индивидуалних разговора са 

ученицима који учестало не поштују 

школска правила 

Вођење евиденције о сопственом раду 

на дневном, месечном и годишњем 

нивоу 

Сређивање документације о посети 

часова 
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Ажурирање података у личном 

портфолију 

 

Подручја рада педагога се константно преплићу и употпуњују у  циљу општег 

унапређивања образовно-васпитног рада. Области као што су саветодавни рад и сарадња 

са наставницима одвијају се свакодневно и не могу се детаљно планирати. Исто тако 

стручно усавршавање је континуиран процес кој се одвија непрекидно. У свом 

досадашњем раду трудила сам се да моје присуство у школи допринесе стварању 

позитивне климе за лични развој  свих актера у образовно-васпитном процесу. 

Педагог школе- Даниела Митић. 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА, КОЈИ ЈЕ ЗАПОСЛЕН 50%РАДНОГ ВРЕМЕНА 

Реализација планираних послова педагога за крај године биће приказана по предвиђеним 

областима рада: 

Рeдн

и бр. 
Oпис aктивнoсти Образложење 

1.  
Планирање и програмирање 

васпитно-образовног рада 

Планиранеактивностисуреализован

е. 

2.  
Праћење и вредновање 

образовно-васпитног рада 

Реализовано. 

 Анализа успеха ученика по 

тромесечијима, првом полугодишту 

и крају школске године.  

 Преглед успеха ученика свих 

разреда, дисциплине и изостанака. 

 Обилазак часова (1 час у предметној 

настави - 6. разред и 3 часа у 

разредној настави, од чега је један 

био угледни а други час о 

савладаности наставног програма 

приправника). 

 Преглед  прошлогодишњих 

васпитно образовних Дневника.  

 Преглед образовно -

васпитнихДневника током годинеи 

увид у есДневник, који се водио 

паралелно у другом полугодишту. 

3.  Рaдсaнаставницима 

 Реализовано у складу са 

задужењима од стране директора.  

Свакодневно (континуирани 

педагошко-инструктивни рад како са 

учитељима разредне наставе тако и са 

наставницима у предметној настави 
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(сарадња иницирана како са њихове, 

тако и са моје стране). 

  Помоћ у организације око 

стонотениског турнира 

„Змајевац“; 

  Помоћ око информација у вези са 

индивидуализацијом, ИОП-ом и 

на крају вредновању истих; 

  Организација око свих такмичења 

(дежурства, записници, 

организација...); 

  Израда документа о процедури унутар 

школе за друштвено користан 

рад. 

 Договор око процедуре ученика који 

су били укључени у ДКР 

 Помоћ око естетике школе 

4.  Рaдсaучeницимa 

Реализовани су ( у складу са 

потребама) разговори са ученицима 

појединачно и у групи, како са 

вршњацима тако и са родитељима. 

Укупно: 

- 8 индивидуалних разговора са 

ученицима (свих 8у предметној 

настави: 2 - разговора о адаптацији 

на 5. разред и ново окружење 

ученика, 2 - о потешкоћама у 

учењу, 4 - о дисциплини ученика). 

- Анкетирање ученика 8. разреда – 

Професионалана оријентација 

- Предавање ученицима 8. разреда и 

давање смерница уочи завршног 

пријемног испита и смерница 

професионалне оријентације. 

- Активности око Дечије недеље. 

-Давање смерница ученицима 

Ученичког парламента за израду 

паноа на тему- права и обавезе 

ученика. 

-Презентација ученицима 

6.разреда- нивои насиља и 

смернице и материјал за израду 
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паноа, као средство за 

информисање свих ученика школе, 

у сарадњи са учитењима и 

наставницима. 

5.  
Радсaрoдитeљимa односно 

старатељима 

Реализовано. 

Обављани 

суразговорисародитељима, како на 

моју тако и 

наиницијативусамихродитеља. 

Укупно: 

- 5 разговора са родитељима 

ученика из предметне наставе. 

- 4 разговора са родитељима 

ученика из разредне наставе. 

6.  

Рaдсадиректором, 

стручнимсарадницима, 

педагошкимасистентом и 

пратиоцемученика 

Реализовано.  

Остварена је потпуна сарадња са 

директором везано за све области 

рада стручног сарадника.  

7.  Рад у стручним органима 

Реализовано. Поред сарадње са 

одељењским и наставничким већем, 

укључена сам у рад: 

 Тима за самовредновање (члан); 

 Тима за заштиту од 

дискриминације, злостављања и 

занемаривања (замена координатора) 

 Тима за инклузивно образовање 

(члан) и тимова за додатну подршку;  

 Актива за развојно планирање 

(замена координатора);  

 Педагошкогколегијума (члан); 

 Ученичког парламента 

(координатор); 

 Тим за професионалну 

оријентацију (члан); 

 Актив за развој школског 

програма (координатор); 

 Тим за опште међупредметне 

компетенције и предузетништво (члан) 

 Tим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе (као координатор); 

 Савет родитеља. 
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8.  

Сарадњасанадлежнимустановам

а, организацијама, удружењима 

и јединицомлокалнесамоуправе 

Остваренајесарадњаса: 

 Полицијском управом  у Малом 

Црнићу, предавање на тему „Стоп 

насиљу у породици“ за чланове Савета 

родитеља и ученике УП; 

 Школском управом; 

 Предшколскомустановом 

 Домздравља „Здравахрана“ 

 ОШ “Моша Пијаде“- Мало 

Црниће предавање за ученике 7. разреда 

„Превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци“17.10.2018.; 

 Фестивалнауке у Београду; 

 Литас 

 Заводом за јавно здравље из 

Пожаревца, као организатор радионица 

у оквиру пројекта  „Превенција 

злоупотребе психоактивних супстанци“ 

Министарства просвете, на територији 

браничевског округа (основне школе у 

Жагубици,Крепољину 25. 10.; Голупцу, 

средња медицинска школа у Пожаревцу 

07.12.; средња економска школа 

Пожаревац 24.12., основна школа 

„Десанка Максимовић“ Пожаревац 

15.12.;) 

 ОШ „Ђура Јакшић“ Топоница, 

сарадња са педагогом. 

 Организација за „Крос РТС-а“ 

9.  

Вођењедокументације, 

приремазарад и 

стручноусавршавање 

 Посебна евиденција о 

обављеним разговорима (ученици, 

родитељи). 

 Вођена документација у вези са 

ИОП-има и ДКР, сва такмичења, увид у 

свеске актива, часови који недостају, 

припрема анкетних листова за изборне 

наставне програме, за наредну школску 

годину. 

 Ажурирање сајта школе током целе 

године. 

Еевиденција о личном интерном и 

екстерном стручном усавршавању 

Екстерно стручно усавршавање: 
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 „Инклузија у пракси“ К3   П2 

 „Образовање за одрживи развој, 

пројектна настава“ К2    П3 

 Зимски сусрети „Школа и породица 

као партнери у превенцији 

вршњачког насиља“ К4   П3 

 „Обука за примену теста ТИП 1“  К3   

П3 

 „Обука наставника за реализовање 

програма наставе и учења 

оријентисаног на исходе у првом 

разреду“ 

 Пилот пројекат „Укључивање 

Финансијског описмењавања у 

систем образовања и васпитања 

Републике Србије (ФинПис)“ 

Интерно стручно усавршавање: 

 Рад актива, стручни скуп педагога, 

Београд 31.октобар 2018. 

 

Напомена: потврда о сарадњи са стручним органима школе се налази у записницима 

тимова, већа,  актива и комисија. 

 

Педагог, ЈеленаСавић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

  

 Школска библиотека је и ове године била место окупљања наставника и ученика 

који су читаонички простор користили да би се окупили и реализовали разне секције и 

друге видове наставних и ваннаставних активности, припремали се за такмичења и читали 

литературу из разних области која припада старом књижном фонду као и ново штиво. 

  

 Током септембра рад библиотекара се свео на испоручивање уџбеника које су 

родитељи куповали преко школе. Такође, бесплатни уџбеници су подељени ученицима 

који су се за њих пријавили и остварили права на то, а на основу услова које је прописало 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  

 Током октобра одвијале су се редовне активности сигнирања, електронског 

инвентарисања и физичке обраде књига. Школа је од неких издавача добила промотивне 

примерке уџбеника за други и шести разред, за које су се наставници могки 

определити,јер је израђен нов програм за ове разреде. 
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 Током новембра, децембра и јануара све активности су биле подређене обнављању 

књижног фонда. На основу броја ученика и степена развијености општине којој наша 

школа припада Министарство је издвојило 55500 динара које је крајем децембра уплатило 

на рачун школе. Та средства су се могла користити искључиво за набавку школске 

лектире и других књига које би допринеле побољшању наставе, али се могло наручити 

само оно што се нашло на списку који је Министарство објавило. Био је ограничен избор 

књига и издавача, али смо потрошили сав новац и купили оно што смо сматрали 

адекватним. Агенти продаје одабраних издавачких кућа су долазили у нашу школу и 

презентовали своје понуде. Неке издавачке куће су само проследиле понуде/каталоге 

путем поште или у електронском формату. При одабиру књига за допуну библиотечког 

фонда библиотекар се консултовао са предметним наставницима који су изнели своја 

мишљења и дали своје предлоге. Овом приликом књижни фонд је допуњен новим 

књигама школске лектире као и делима књижевности за децу изван програма обавезне 

лектире, научним штивом које је прилагођено школском узрасту из области историје, 

биологије и географије. Купљена су и нека енциклопедијска издања. Сви купљени наслови 

су сигнирани, пописани, унети у електронски инвентарни лист (у рубрици начин набавке 

стављена је ознака МП). 

 У децембру је у школи била организована изложба Сизиф у борби за српски језик и 

правопис. Наставница српског језика Зорица Перић је са ученицима искористила и пано у 

библиотеци да постави део цртежа који су део ове изложбе. Школска библиотека је у овом 

периоду добила књиге које је Министарство купило од Завода за уџбенике. Свега 

неколико публикација је примерено основношколском узрасту. Уочи Нове године 

школска библиотека је организовала наградни литерарни конкурс Најлепша новогодишња 

жеља. Могли су учествовати сви ученици наше школе. Додељене су награде у две 

категорије – за млађи и за старији узраст. Као награде додељене су књиге. Ученици су 

били веома креативни те су њихови радови били изложени на паноу у библиотеци.  

Током фебруара и марта активности су биле редовне и свеле су се на даљу обраду 

старог књижног фонда. Простор је улепшан паноом који су ученици тематски украшавали. 

У марту је у надзор рада библиотеке дошла комисија из Народне библиотеке „Илија М. 

Петровић“ из Пожаревца. Надзором су били обухваћени сви сегменти библиотечког 

деловања. У извештају је наложено да морамо да израдимо правилник о раду школске 

библиотеке.  

 У априлу и мају је прикупљено стање за уџбенике које су родитељи наручили 

преко школе, а након опредељивања за једног од понуђених дистрибутера, како је 

захтевало Министарство. Стигле су понуде од неколико дистрибутера, а Савет родитеља 

се определио за Привредно друштво за издавачку и графичку делатност „Поповић и 

синови“ из Пожаревца. Родитељи ученика који су имали права на бесплатне уџбенике 

обавештени су о томе која докумемта треба да доставе да би остварили своје право и они 

су то у предвиђеном року и учинили.   
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 У јуну су се наставници определили за одређене издаваче за уџбенике за други и 

шести разред јер је промењен наставни план и програм. Прикупљено је стање и уџбеници 

су наручени. Благовремено су пријављени и ученици који остварују право на бесплатне 

уџбенике за ове разреде. Током јуна и августа су испоручени и дистрибуирани уџбеници 

купљени преко школе. 

 За сваки месец (и на дневном нивоу) рађена је статистика о позајмљеним књигама 

из библиотеке. 

Библиотекар Александра Маринковић    

 

Извештај Тима за професионални развој запослених 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана стручног усавршавања  

Врста рада Програмски садржаји 
Носилац 

активности 

Време и доказ 

реализације 

 Припремање 

наставника за 

успешан 

васпитно-

образовни рад 

и полагање 

испита пред 

школском 

комисијом и 

испита за 

лиценцу  

1. Извршен је избор 

ментора за једног 

наставника 

2. Припремљен је и 

усвојен програм за 

рад са 

приправницима  

3. Стручни сарадници, 

директор и 

ментор,присуствовал

и су  на часовима 

приправника и 

ментора  

4. Пружана је помоћ 

приправницима у 

процесу увођења у 

посао, вођењу 

педагошке 

документације, 

припремању и 

реализовању 

непосредног 

образовно-васпитног 

рада; 

-Наставничко већа 

 

-Директор, стручни 

сарадници, ментор 

 

-Приликом 

запошљавања нових 

радника; 

-Решење за менторство 

учитељици Јелене 

Костић  за  

приправника Татјане 

Динић број: 

-Континуирано, током 

школске године 

-Током школске године 

-Комисија у 

саставу:директор 

школе, стручни 

сарадник, Јелена 

Савић-педагог школе, 

Драгана Мирковић, 

члан стручног већа за 

разредну наставу. 
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5. Организован је и 

реализован један час 

пред школском 

комисијом за 

полагање испита за 

лиценцу. 

 Перманентно 

стручно 

усавршавање 

наставника 

кроз семинаре, 

презентације и 

стручне 

литературе  

1. Урађен је глобални 

план стручног 

усавршавања 

наставника као и 

индивидулани 

планови; 

2. Присуство 

наставника на 

семинарима и 

обукама у 

организацији  

Министарства 

просвете и 

технолошког развоја  

3. Коришћење услуга 

Регионалног центра 

за стручно 

усавршавање 

запослених у 

просвети са 

седиштем у 

Смедереву. 

4. Тимско планирање 

рада 

5. Преношење сазнања 

са семинара на 

стручним већима 

-Наставници, 

Директор, стручни 

сарадник - педагог, 

стручни сарадник – 

билбиотекар, 

наставници; 

 

 

-Наставници, 

Директор, стручни 

сарадник - педагог, 

стручни сарадник – 

билбиотекар. 

-Тимови и активи  

- Презентације 

наученог на 

седницама 

стручних већа и 

актива; 

 

-Током школске године 

реализоване су све 

планиране активности 

за стручно 

усавршавање 

запослених у школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 Стручно 

усавршавање у 

установи 

1. Планирани су и 

реализовани 

огледно-угледни  

часова 

2. Тематско планирање 

часова и корелација 

међу предметима 

-Наставници, 

стручни сарадници, 

-наставници 

-Стручна 

већа,наставници 

присутни на 

часовима, ученици 

Током школске године; 

-евалуационе листе, 

потврде о реализацији 

и присуству, 
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3. Анализа 

реализованих 

огледних часова на 

седницама стручних 

већа и актива; 

 

4. Инклузивно 

планирање и 

инклузивни  рад у 

одељењима са 

потребама за овакав 

начин рада 

5. Тимско планирање и 

реализовање часова  

6. Припремање и 

израда дидактичких 

материјала  

7. Перманентне 

провере и израда 

контролних задатака 

почевши од 

иницијалног 

тестирања 

8. Унапређивање васп.-

образ. рада 

одељенских 

старешина од 1-8 

разреда. 

9. Израда идејне скице 

за час ОС од 5-8. 

разреда. 

 

-СТИО, Педагошки 

колегијум 

 

 

-Стручна већа, 

стручни сарадник 

-Руководилац СА и 

ОВ 

-Предметни 

наставници и 

наставници 

разредне наставе. 

-Припремљени 

тематски планови 

за часове 

одељенских 

старешина и 

реализовани током 

године 

 

 

-Индивидуални 

образовни планови, 

извештаји о 

реализацији и 

напредовању 

ученика по 

индивидуализованом 

раду; 

-записници, дневник 

образовно – 

васпитног рада; 

- учионице су богато 

опремљене са 

дидактичким 

материјалима које су 

припремиле 

учитељице у сарадњи 

са ученицима и 

родитељима; 

- извештаји о раду, 

смањен број 

васпитно-

дисциплинских 

поступака, и одлука 

о ДКР; 

-извештаји 

одељенских 

старешина 

 Стручно 

усавршавање 

кроз рад 

стручних 

органа школе 

а) актив 

учитеља 

б)актив 

наставника 

1. Рад на Годишњем 

плану рада школе 

2. Школски програм 

3. Самовредновање 

рада школе, 

4. РПШ 

5. Анализе, 

истраживања и 

примена резултата 

директор школе, 

стручна служба 

школе 

тимови и активи 

-Реализовано почетком 

школске године; 

-Школски програм је 

урађен по прописаним 

стандардима и 

елементима који су 

обавезни у садржају 

Школског програма; 
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предметне 

наставе 

в) наставничко 

веће 

 Индивидуално 

стручно 

усавршавање 

сваког 

запосленог у 

програму 

Доживотног 

учења 

1. Рад на 

самообразовању 

посебно кроз 

дидактичку-

методичку припрему 

за свакодневни васп.-

образ рад.  

2. Консултације са 

директором и 

педагогом после 

њиховог присуства 

часу; 

3. Коришћење стручне 

литературе, Веб 

семинари, и редовно 

информисање о 

законским променама 

у основама система 

образовања и 

васпитања 

СА, СВ,  

 

 

 

-Наставник, 

директор, педагог, 

 

-библиотекар, 

наставници,правник 

школе. 
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IV СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Лични извештај o Стручном uсавршавању tоком школске 2018/2019. Године 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Име и 

презиме 

запосленог 

Назив теме и облика стручног 

усавршавања ( О.-обавезни; И. 

Изборни) 

Број сати 

Време 

(датум и 

место) 

Јелена 

Стојмировић 

Capturing Curiosity and 

Measuring Progress in English 

Language Classroom 

3 сата 30.8.2018.         

Београд 

 Угледни час са присуством 

педагога: Unit 3: Times and 

Places – What was happening? - 

обрада 

(VI разред) 

45 мин. 12.12.2018. 

Смољинац 

 

 ПРОГРАМ ОБУКЕ 

НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 

ОРИЈЕНТИСАНЕ КА 

ИСХОДИМА УЧЕЊА 

16+8 сати 

(24 бода) 

28.4.2018.                     

Пожаревац 

 The English Book Day 6 сати 17.11.2018.                    

Београд 

 WEBINARS (ВЕБИНАРИ): 

 

  

 Get more out of classroom tests 

(Oxford University Press) 

1 сат 17.7.2018. 

 

 “Excuse me, teacher, I need your 

help”: Pragmatic competence and 

language learning 

(Oxford University Press) 

1 сат 25.10.2018. 

 Bringing the world's winter folk 

tales alive in your students' 

imagination 

1 сат 1.12.2018. 

 Puppetry and Diversity: 

Unlocking Doors to the Mind and 

the Heart in the EFL Class 

(IATEFL) 

1 сат 2.2.2019. 

 To speak, or not to speak! 

(Macmillan Education) 

1 сат 13.2.2019. 

 Leading to Success 

(Macmillan Education) 

1 сат 20.2.2019. 

Укупно сати: Обавезни 

семинари 

 Изборни семинари:  
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Стручно 

усавршавање 

у установи 
Име и 

презиме 

запосленог 

Назив теме и облика стручног 

усавршавања ( О.-обавезни; И. 

Изборни) 

Број сати 

Време 

(датум и 

место) 

Ивана 

Пауновић 
   

 

 „ Образовање за одрживи развој 

истраживачка и пројектна 

интердисципларна настава“   

8сата  

 

 

„ Примена индивидуализоване, 

прогамиране, проблемске и 

егземпларне наставе у школи “ 

8 сата 

 

 

 

 „ Планирање, остваривање и 

вредновање наставе и учења у 

основним школама“ ( онлајн 

семинар, 8 сати) 

8 сати  

 

 „ Обука за наставнике у 

функционалном образовању 

одраслих“ 

16 сати  

 

Стручно 

усавршавањ

е у установи 

 

Даница 

Пацикас 

Огледни/угледни 

час, тимско 

планирање, 

истраживање, 

презентација са 

семинара, 

презентација 

стручне 

литературе, књиге 

Број сати 

/ бодови 

Време (датум 

и место)  

Доказ о 

остварености 

стручног 

уссавршавањ

а 

 

 

 

Октобар 

Музички 

организатор 

јаавног часа 

корелације српски 

језик – музичка 

култура – 

грађанско 

васпитање за 

ученике и 

родитеље 5. 

разреда и 

наставно особље и 

 

 

 

6 

 

 

октобар 2018. 

– учионица 

5 разреда 

 

писана 

припрема, 

фотографије, 

видео снимак 
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стручне сараднике 

на тему Дечијих 

права – ОШ 

„Дража Марковић 

Рођа“ 

 

 

Октобар 

Музички 

организатор ђачке 

приредбе поводом 

Дана школе под 

слоганом „ Играм, 

плешем, певам, за 

позориште се 

спремам“ -  

ОШ „Моша 

Пијаде“ 

 

 

6 

 

октобар 2018. 

– Дом 

културе 

 

фотографије, 

видео 

снимак, ђачке 

пробе 

 

 

Октобар 

Музички 

организатор ђачке 

приредбе поводом 

дана школе под 

слоганом 

„Књижевни јунак“ 

ОШ „Дража 

Марковић Рођа“ 

 

 

6 

 

октобар 

2018. – 

школска 

трпезарија 

 

фотографије, 

видео 

снимак, ђачке 

пробе 

 

Октобар 

Музички 

организатор 

отварања 

„Федраса“, 

сарадња са 

локалном 

средином – ОШ 

„Моша Пијаде“ 

 

6 

 

 

октобар 

2018. 

 - Дом 

културе 

 

фотографије, 

видео 

снимак,  

 

 

 

Октобар 

 

 

Координатор у 

изради и 

спровођењу 

пројекта 

„Змајевац куп 

2018“ – ОШ 

„Дража Марковић 

Рођа“ 

 

 

 

 

5 

 

октобар 

2018. – 

спортски 

терен школе 

ОШ „Дража 

Марковић 

Рођа“ 

 

 

 

потврда, 

фотографије 

 

 

Октобар 

Координатор у 

изради пројекта 

„Клинци 

 

 

 

октобар 2018. 

- спортски 

терен школе 

 

 

потврда, 
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олимпијци“ – 

предолимпијски 

турнир – ОШ 

„Дража Марковић 

Рођа“ 

5 ОШ „Дража 

Марковић 

Рођа“ 

фотографије 

 

Новембар 

Музичко 

руковођење 

ђачким 

активностима као 

лични одговор на 

правописну 

изложбу „Сизиф у 

борби за правопис 

за борбу и чистоту 

језика - ОШ 

„Дража Марковић 

Рођа“ 

 

 

4 

новембар 

2018. – 

школска 

библиотека 

ОШ „Дража 

Марковић 

Рођа“ 

Видео 

снимак 

музичко-

литералног 

одговора на 

типичне 

правописне и 

језичке 

грешке 

Литерхорци 

„Бојану 

Јокановићу“ 

и 

Неправилно 

причаш ти“ 

послати 

материјал 

организатору 

пројекта 

„сазнање“ 

 

Децембар 

Огледно/угледни 

час из предмета 

Хор и оркестар 

ОШ „Моша 

Пијаде“ – 

присутан 

директор школе 

 

 

8 

децембар 

05.12.2018. – 

учионица 5. 

разреда 

 

 

потврда 

 

 

Децембар 

Огледно/угледни 

час из предмета: 

музичка култура 

ОШ „Моша 

Пијаде“ – 

присутни: педагог 

школе и наставник 

српског језика 

 

 

8 

децембар 

07.12.2018. - 

учионица 5. 

разреда 

потврда, 

писана 

припрема 
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Децембар 

Педагошки надзор 

на часу музичке 

културе, 

просветни 

саветник са 

помоћником - ОШ 

„Дража Марковић 

Рођа“ 

 

 

 

8 

 

децембар 

25.12.2018. - 

учионица 5. 

разреда 

извештај о 

обављеном 

стручно 

педагошком 

надзору, 

писана 

припрема 

 

 

 

Јануар 

Музички 

организатор 

светосавске 

академије - ОШ 

„Моша Пијаде“ 

 

 

6 

јануар 

27.01.2019. – 

школска 

трпезарија 

 

видео 

снимак, 

фотографије 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавањ

е у установи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануар 

Музички 

организатор 

светосавске 

академије „Оче 

Саво благодаримо 

ти за 8 векова 

аутокефалности 

српске цркве и 

евхаристијског 

јединства“ - ОШ 

„Дража Марковић 

Рођа“ 

 

6 

јануар -  

школска 

трпезарија 

видео 

снимци, 

фотографије 

 

Март 

Музички 

организатор ђачке 

приредбе у 

обележавању дана 

„Франкофоније“ - 

ОШ „Моша 

Пијаде“ 

 

6 

март – 

школска 

трпезарија 

видео 

снимак, 

фотографије, 

захвалница, 

ђачке пробе 

 

Март 

Присуство 

стручном 

предавању/приказ

у дигиталног 

уџбеника музичке 

културе - ОШ 

„Моша Пијаде“ 

 

2 

 

 

 

информатичк

и кабинет 

 

потврда 

 

 

Април 

Сарадња са 

локалном 

средином – 

општинском 

библиотеком 

„Србољуб 

 

 

4 

април – 

библиотека 

„Србољуб 

Митић“ у 

Малом 

Црнићу 

 

 

слике 
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Митић“, припрема 

ученика за 

извођење химне 

библиотеке - ОШ 

„Моша Пијаде“ 

 

Јун 

Музички 

организатор 

традиционалне 

приредбе „Сви за 

осмаке“ - ОШ 

„Моша Пијаде“ 

 

6 

јун – сала 

Федрас-а у 

Малом 

Црнићу 

 

видео 

снимак, 

фотографије 

 

 

Јун 

Музички 

организатор 

традиционалне 

школске 

манифестације 

„Школа селу“ - 

ОШ „Дража 

Марковић Рођа“ 

 

 

6 

 

 

јун – школска 

трпезарија 

филм о 

протеклој 

школској 

години, 

видео 

снимак, 

фотографије 

 

Септемба

р - Јун 

Руководилац 

Стручног актива 

за вештине - ОШ 

„Моша Пијаде“ 

 

5 

септембар – 

јун - школска 

зборница 

записници у 

свесци за 

актив за 

вештине 

Септемба

р - Јун 

Координатор 

Тима за 

безбедност, 

насиље и 

занемаривање - 

ОШ „Моша 

Пијаде“ 

 

 

5 

септембар – 

јун - школска 

зборница 

записници 

Тима 

Укупно 

сати: 

Обавезни 

семинари 

 Изборни 

семинари

: 

  

 

Стручно 

усавршава

ње у 

установи 

 

 

Драгана 

Стојков

ић 

Огледни/угледн

и час, тимско 

планирање, 

истраживање, 

презентација са 

семинара, 

презентација 

стручне 

литературе, 

књиге 

Број 

сати / 

бодов

и 

Време 

(датум и 

место)  

Доказ о остварености 

стручног усавршавања 
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 Координатор у 

реализацији 

приредбе у част 

ђака првака 

 

4 сата септембар  

2018. 

Фотографије 

 Организовање 

изложбе радова 

у школи 

„Октобар месец 

здраве хране“ 

5 сати 15.10.2018

. 

 

 

Фотографије 

 Координатор у 

реализацији 

приредбе 

поводом дана 

школе 

 

Посета 

Фестивала 

науке 

   

4 сата 

 

 

 

 

3 сата 

30.10.2018

. 

 

 

 

 

30.11.2018

. 

 

Фотографије 

 

 

 

 

Фотографије 

 Координатор у 

реализацији 

новогодишње 

приредбе 

 

4 сата  

28.децемб

ар 

2018.  

Фотографије 

 Координатор у 

реализацији 

приредбе 

поводом Светог 

Саве 

 

Општинско 

такмичење у 

шаху 

 

Окружно 

такмичење у 

шаху(појединач

но) 

 

Окружно 

такмичење у 

шаху (екипно) 

 

4 сата 

 

 

 

 

 

1 сат 

 

3 сата 

 

 

3 сата 

 

 

27. јануар 

2019. 

 

 

 

 

06.03.2019

. 

 

16.03.2019

. 

 

 

17.03.2019

. 

Фотографије 

 

 

 

 

 

Фотографије и дипломе 

ученика 

Дипломе ученика 

 

 

Диплома ученика и 

фотографије 

 Читалачка 2 сата 1.10.2018. Потврда 
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радионица са 

просветним 

радником-

пензионером 

поводом 

1.октобра, 

Међународног 

дана старијих 

особа 

Фотографије 

 Координатор у 

реализацији 

„Дечје недеље“ 

 

Крос РТС-а 

4 сата 

 

 

 

3 сата 

1.10.-

5.10.2018. 

 

 

10.05.2019

. 

Фотографије 

 

 

 

Фотографије 

 „Читалићи 

2019.“ 

 

5 сати 25.5.2019. Потврда 

 Координатор у 

реализацији 

манифестације 

„Школа селу“ 

 

Присуство на 

часу 

приправника 

 

6 сати 

 

 

 

 

2 сата 

11., 12. и 

14.6.2019. 

 

 

 

25.04.2019

. 

Фотографије 

 

 

 

 

Евалуациона листа 

 

  

 Стручно 

усавршава

ње ван 

установе 

  

Назив теме и 

облика 

стручног 

усавршавања ( 

О.-обавезни; И. 

Изборни), 

каталошки 

бр.,покровитељ,  

стечене 

компетенције 

Број 

сати 

Време 

(датум и 

место) 

Доказ о остварености 

стручног усавршавања 

 

 Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

оријентисане ка 

16+8 

(онлај

н 

сати) 

18. и 

19.05.2019

. 

Уверење 

` 
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исходима 

учења 

 

 Практична 

примена 

вештина и 

метода учења у  

школама 

8 1.2.2019. 

„Доситеј 

Обрадови

ћ“ 

Пожарева

ц 

Уверење број 

544/61 

 

 Стручно 

предавање 

приказ 

дигиталног 

уџбеника Klett 

 

Стручно 

предавање 

приказ 

дигиталних 

уџбеника 

Вулкан знање 

 

Стручно 

предавање 

приказ 

дигиталних 

уџбеника БИГЗ 

 

Стручно 

предавање 

приказ 

дигиталних 

уџбеника Нови 

Логос 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.2.2019. 

„Доситеј 

Обрадови

ћ“ 

Пожарева

ц 

 

05.04.2019

. 

ОШ“Краљ 

Александа

р“ 

Пожарева

ц 

 

Пожарева

ц 

 

22.04.2019

. 

Центар за 

културу 

Смедерево 

Потврда 

 

 

 

Потврда 

 

 

 

 

Потврда 

 

 Кампања за 

подизање 

свести о 

безбедности 

саобраћаја деце 

у школама у 

близини 

пројектованих 

путева 

 3.4.2019. 

Основна 

школа у 

Великом 

Градишту 

Потврда 

 

 Уређивање 

ауторског блога 

„Ау што је 

8 

бодов

а 

Током 

школске 

године 

Austojeskolazgodna.blogspo

t.com 
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школа згодна“ 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Име и презиме наставника : Катарина Јовановић 

Образовање: VII/1 степeн, мастер професор биологије 

Радно место: наставник биологије 

Стручно усавршавање ван установе: нема 

Стручно усавршавање у установи: 

 

 Организатор Време/место 

реализације 

Број 

бодова 

Одржан огледни час-   

Киселе кише 

Наставник  25.3.2019 

ОШ ''Дража Марковић 

Рођа'' 

8 

Организација и преглед 

тестова на школском и 

општинском такмичењу 

Наставник/биолошки 

факултет, Београд 

9.3.2019 

ОШ ''Милисав 

Николић'', Божевац 

1 

Организација посете 

фестивалу науке- учесник 

ОШ'' Дража Марковић 

Рођа“, Смољинац 

30.11.2018 2 

Записничар актива 

природних наука 

ОШ ''дража Марковћ 

Рођа'', Смољинац 

ОШ ''Моша Пијаде'' 

1.9.2018-31.9.2019 5 

Координатор тима за 

професионалну 

оријентацију 

ОШ '''дража Марковић 

Рођа'', Смољинац 

1.9.2018-31.9.2019  

Присуство на презентацији 

уџбеника издавачке куће 

БИГЗ 

ОШ ''Краљ Александар 

I Карађорђевић'' 

Пожаревац 

26.3.2019 1 

Присуство на презентацији 

уџбеника издавачеке куће 

КЛЕТ 

Пожаревачка гимназија 21.3.2019 1 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

Јелена 

Савић 

Огледни/угледни час, 

тимско планирање, 

истраживање, 

презентација са 

семинара, 

презентација стручне 

литературе, књиге 

Број 

сати / 

бодови 

Време  

(датум и 

место) 

Доказ о 

остварености 

стручног 

усавршавања 

  Полицијскa 

управа Мало Црниће, 

предавање на тему 

2 

28.11.2018. 

ОШ“Дража 

Марковић 
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„Стоп насиљу у 

породици“.  

Рођа“ 

Смољинац 

  „Превенција 

злоупотребе 

психоактивних 

супстанци“. 

5 

17.10.2018 

ОШ “Моша 

Пијаде“- 

Мало Црниће 

 

  „Превенција 

злоупотребе 

психоактивних 

супстанци“ 

Министарства 

просвете, на 

територији 

браничевског округа. 

10 

Завод за јавно 

здравље, 

Пожаревца; 

Основне 

школе у: 

Жагубици, 

Крепољину 

25. 10.; 

Голупцу, 

средња 

медицинска 

школа у 

Пожаревцу 

07.12.; 

средња 

економска 

школа 

Пожаревац 

24.12., 

основна 

школа 

„Десанка 

Максимовић“ 

Пожаревац 

15.12 

Предавач 

слике 

 
 Рад актива, 

стручни скуп 

педагога. 

2 

31.10. 2018. 

ОШ“Лазар 

Саватић“ 

Београд 

Слика 

  Ажурирање школског 

сајта 
5 Током године  

  Учествовање у 

организацији и 

реализацији 

такмичења 

2 
Друго 

полугодиште 
 

Укупно 

сати: 
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Стручно 

усавршавање 

ван установе 

 Назив теме и облика 

стручног усавршавања ( 

О.-обавезни; И. 

Изборни), каталошки 

бр.,покровитељ,  стечене 

компетенције, 

Број 

сати / 

бодови 

Време (датум 

и место) 

Доказ о 

остварености 

стручног 

усавршавања 

  Инклузија у пракси“ К3   

П2 

ЗУОВ бр.200; 2018/19, 

2019/20, 2020/21. 

8 

15.12.2018. 

ОШ“ Десанка 

Максимовић“ 

Пожаревац 

Уверење 

  „Образовање за одрживи 

развој, истраживачка и 

пројектна 

интердисциплинарна 

настава“ К2    П3 

ЗУОВ бр.1043/2018, 

30.05.2018. 

8 

19.11.2018. 

ОШ“Вук 

Караџић“ 

Пожаревац 

Уверење 

  Зимски сусрети „Школа и 

породица партнери у 

превенцији вршњачког 

насиља“ К4   П3 

ЗУОВ бр.1043-127/2018 

од 30.05.2018. 

8 

01.02.2019. 

ОШ“Доситеј 

Обрадовић“ 

Пожаревац 

Уверење 

 
 „Обука за примену теста 

ТИП 1“ 

ЗУОВ бр.1043-497/2018, 

од 30.05.2018. 

14 

13. и 16. 

03.2019. 

ОШ“Лазар 

Саватић“ 

Београд 

Уверење 

  „Обука наставника за 

реализовање програма 

наставе и учења 

оријентисаног на исходе 

у првом разреду“ 

ЗУОВ бр. 153-02-

00027/2017-07. 

24 

11. и 

12.05.2019. 

ОШ“Краљ 

Александар I“ 

Пожаревац 

Недостаје 

уверење са 

сајта Завода  

  Пилот пројекат 

„Укључивање 

Финансијског 

описмењавања у систем 

образовања и васпитања 

Републике Србије 

(ФинПис)“ К2/К3  П3 

8 

22.јун 2019. 

ОШ“Свети 

Сава“ 

Пожаревац 

Уверење 

након 

реализације у 

октобру 

школске 

2019/2020. 

године 

Укупно 

сати: 
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име и презиме Тамара Станимировић 

радно место Наставник  географије 

образовање VII/1 степен, високо образовање 

звање Диплoмирани географ 

лиценца 2002. год. 

Стручно усавршавање у установи 

у
 у

ст
а
н

о
в

и
 

Назив  стручног 

усавршавања 

Ниво 

(стручно 

веће, 

наст.веће и 

друго) 

Време 

Начин 

учествовања 

(присуство, 

излагање, 

ауторство, 

вођење, 

остало..) 

Документ 

у установи 

који 

доказују 

реализациј

у 

Број 

бодов

а 

1. „Моје право да 

живим срећно и 

здраво“ 

Јавни час 4.10.2018. Присуство  Потврда  2 

2. „100 година и 

завршетка 

Великог рата“ 

Јавни час 24.10.2018

. 

Присуство  Архив 

школе 

2 

3. „напредовање у 

звање 

наставника“-

интерно 

Наставничк

о веће 

 Присуство  Записник  2 

4. „Африка-

основни подаци 

о континенту“ 

Угледни час 28.11.2018

. 

Реализатор  Потврда  8 

5. Обука за рад у 

е-дневнику 

Интерно и 

школи 

29.08.2018

. 

Присуство  Архив 

школе 

3 

6. Учешће у 

поступку 

самовредновања  

SELFIE 

2018719 

session 2 

3.4.2019. Учешће   Уверење  1 

7. Општинско 

такмичење из 

географије 

Школа 10.3.2019. Организациј

а  

решење 1 

8. Регионално 

такмичење 

ШУ 14.4.2019. Учешће  потврда 3 

 9. Менторски рад   Вођење  Решење  8 

 10

. 

Време и 

клима:климатск

и елементи и 

појаве 

Угледни час 15.3.2019. Реализатор  Евиденција 

у дневнику 

8 

УКУПНО ОСТВАРЕНО БОДОВА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У 

УСТАНОВИ 

38 

70 
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Стручно усавршавање ван установе 
С

т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 
в

а
н

 у
ст

а
н

о
в

е
 

Назив 

стручног 

усавршавања 

компетенц

ије 

приорите

тна 

област 

време 

реализац

ије 

Начин 

учествова

ња 

Докуме

нт који 

доказуј

е 

Број 

бодо

ва 

1

. 

Оцењицање 

и функцији 

повећања 

мотивације 

за учење 

К2 П3 
24.11.201

8. 
Присуство 

Уверењ

е 
8 

 

2

. 

Диференцир

ани групни 

рад према 

нивоима 

постигнућа 

К3 П3 1.2.2019. Присуство 
Уверењ

е 
8 

3

. 

Савремен 

приступ 

настави 

географије 

СГД , 

МПНТР и 

Геграфски 

факултет 

  23.3.2019. Присуство 

Потврд

а 

 

9 

4

. 

Водич за 

наставнике 

– породица 

у вртлогу 

дроге 

К3 П4 1.6.2019. Присуство 

Уверењ

е 

 

8 

УКУПНО ОСТВАРЕНО БОДОВА (САТИ) СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

ВАН УСТАНОВЕ 

33 

 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

 

ОШ,,Дража 

Марковић 

Рођа“ 

Смољинац 

 

Име и презиме 

запосленог 

Назив теме и облика 

стручног усавршавања   

Број 

сати(бодова) 

Време 

(датум и 

место) 

Миодраг Милић Обука наставника у 

основним школама за 

примену општих 

стандарда постигнућа за 

крај основног образовања 

за страни језик-Уверење 

о савладаном програму 

обуке 

 

8 6.III 2019. 

Београд 
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ОШ,,Милисав  

Николић“ 

Божевац 

Миодраг Милић ,,Sätze mit zu“-Угледни 

час 

 

8 4.IV 2019. 

Божевац 

Укупно сати: 

 

Обавезни 

семинари 

 Изборни семинари:  

 

Стручно 

усавршава

ње у 

установи 

 

 

 

 

 

 

ЉУБИЦ

А 

НИКОЛ

ИЋ 

Огледни/угле

дни час, 

тимско 

планирање, 

истраживање, 

презентација 

са семинара, 

презентација 

стручне 

литературе, 

књиге 

Број 

сати / 

бодов

и 

Време 

(датум и 

место) 

Доказ о остварености 

стручног усавршавања 

 Координатор 

у реализацији 

приредбе у 

част ђака 

првака 

 

4 сата септембар  

2018. 

фотографије 

 Организовање 

изложбе 

радова у 

школи 

„Октобар 

месец здраве 

хране“ 

5 сати 15.10.201

8. 

 

 

фотографије 

 Координатор 

у реализацији 

приредбе 

поводом дана 

школе 

   

4 сата 30.10.201

8. 

 

фотографије 

 Координатор 

у реализацији 

новогодишње 

приредбе 

 

4 сата  

28.децемб

ар 

2018.  

фотографије 

 Координатор 

у реализацији 

приредбе 

4 сата 27. јануар 

2018. 

фотографије 
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поводом 

Светог Саве 

 

 Читалачка 

радионица са 

просветним 

радником-

пензионером 

поводом 

1.октобра, 

Међународног 

дана старијих 

особа 

2 сата 1.10.2018. Потврда 

фотографије 

 Координатор 

у реализацији 

„Дечје 

недеље“ 

4 сата 1.10.-

5.10.2018. 

фотографије 

 „Читалићи 

2019.“ 

 

5 сати 25.5.2019. потврда 

 Координатор 

у реализацији 

манифестациј

е „Школа 

селу“ 

6 сати 11., 12. и 

14.6.2019. 

фотографије 

 Стручно 

усавршава

ње ван 

установе 

 

  

Назив теме и 

облика 

стручног 

усавршавања ( 

О.-обавезни; 

И. Изборни), 

каталошки 

бр.,покровите

љ,  стечене 

компетенције 

Број 

сати 

Време 

(датум и 

место) 

Доказ о остварености 

стручног усавршавања 

 

 Програм 

обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

оријентисане 

ка исходима 

учења 

16+8 

(онлај

н 

сати) 

8.10.2018. Уверење 

Бр. 1973/2018/3349 
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 Како се 

заштити од 

природних 

непогода 

8 1.2.2019. 

„Доситеј 

Обрадови

ћ“ 

Пожарева

ц 

Уверење број 

20 

 

 Стручно 

предавање 

приказу 

дигиталног 

уџбеника Klett 

2 1.2.2019. 

„Доситеј 

Обрадови

ћ“ 

Пожарева

ц 

потврда 

 

 Кампања за 

подизање 

свести о 

безбедности 

саобраћаја 

деце у 

школама у 

близини 

пројектованих 

путева 

 3.4.2019. 

Основна 

школа у 

Великом 

Градишту 

потврда 

 

 Уређивање 

ауторског 

блога „Ау што 

је школа 

згодна“ 

 

8 

бодов

а 

Током 

школске 

године 

 

Austojeskolazgodna.blogspo

t.com 

 

 Уређивање 

Фејсбук 

странице „Ау, 

што је школа 

згодна“ 

8 

бодов

а 

Током 

школске 

године 

 

Facebook 

 

 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

 

 

 

 

 

 

Татјана 

Динић 

Огледни/угледни час, тимско 

планирање, истраживање, 

презентација са семинара, 

презентација стручне 

литературе, књиге 

Број 

сати / 

бодови 

Време 

(датум 

и 

место) 

Доказ о 

остварености 

стручног 

уссавршавања 

 Угледни час, организација, 

присуство. „Старији ученици 

подучавају и забављају 

млађе и почетница поводом 

1. октобра, Светског дана 

2 1. 10. 

2018.  

Потврда 
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наставника“ 

 Читалачка радионица са 

просветним радником, 

пензионером поводом 1. 

октобра, Међународног дана 

старијих особа, тема: 

Анализа бајке и песме по 

избору гошће 

2 1. 10. 

2018. 

Потврда 

 Координатор у реализацији 

приредбе поводом Дана 

школе 

5 30. 10. 

2018. 

Фотографије 

 Координатор у реализацији 

приредбе и прославе 

школске славе Свети Сава 

5 27.1. 

2019. 

Фотографије 

 Координатор у реализацији 

манифестације „Школа селу 

5 Јун  

2019.  

Фотографије 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

 

 

Назив теме и облика 

стручног усавршавања ( 

О.-обавезни; И. Изборни), 

каталошки 

бр.,покровитељ,  стечене 

компетенције, 

Број 

сати / 

бодови 

Време 

(датум 

и 

место) 

Доказ о 

остварености 

стручног 

усавршавања 

 Зимски сусрети учитеља 

Србије  „Паметне фасцикле-

слагалице, да ученик учи, 

вежба, зна“ 

8 1. 2. 

2019. 

Потврда 

 Презентација уџбеника за 1. 

разред ИК „Klett“ 

1 1. 2. 

2019. 

Потврда 

 Презентација уџбеника за 2. 

разред ИК „Eduka“ 

1 28. 3. 

2019. 

Потврда 

 Презентација уџбеника за 2. 

разред ИК „Bigz“ 

1 2. 4. 

2019.  

Потврда 

 Презентација уџбеника за 2. 

разред ИК „ Вулкан знање“ 

1 5. 4. 

2019.  

Потврда 

 Презентација уџбеника за 2. 

разред ИК „ Freska“ 

1 8. 4. 

2019.  

Потврда 

 Презентација уџбеника за 2. 

разред ИК „Klett“ 

1 15. 4. 

2019.  

Потврда 

 Презентација уџбеника за 2. 

разред ИК „Novi logos“ 

1 22. 4. 

2019.  

Потврда 

Укупно 

сати:15 
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Стручно 

усавршавање 

у установи 

 

 

 

 

 

 

Зорица 

Перић 

Огледни/угледни 

час, тимско 

планирање, 

истраживање, 

презентација са 

семинара, 

презентација 

стручне литературе, 

књиге 

Број 

сати / 

бодови 

Време 

(датум и 

место) 

Доказ о 

остварености 

стручног 

усавршавања 

септембар Покретач и 

координатор 

хуманитарне акције 

„Чепом до осмеха“ 

 

   6  септембар 

- јун 

 фотографије, 

материјални 

докази о 

прикупљеним 

чеповима 

 

септембар 

 

 

Угледни час са 

гошћом 

песникињом на 

часу, Светланом 

Перишић, по НТЦ 

систему 

 

 

  8 

 

 септембар, 

учионица 5. 

разреда 

 

писана 

припрема, 

фотографије, 

ђачки радови 

септембар 

- јун 

Сарадник е-

часописа за децу 

који подстиче 

дечије литерарно и 

ликовно 

стваралаштво 

Нишког културног 

центра „Табла“ 

 веб адреса 

редакције 

часописа 

„Табла“, од 

септембра 

до јуна 

потврда о 

сарадништву, 

објављени 

прилози на веб 

адреси редакције 

часописа 

„Табла“ 

октобар  Обележавање Дечје 

недеље израдом 

паноа „Моје је 

право да живим 

срећно и здраво“ 

 

   6 

октобар, 

школски 

хол 

   фотографије 

 

октобар 

 

Координатор у 

изради и 

спровођењу 

пројекта „ Змајевац 

куп 2018“ 

 

 

  5 

октобар, 

спортски 

терен 

школе 

потврда, 

фотографије 

 

октобар 

Координатор у 

изради пројекта 

„Клинци 

олимпијци“ – 

предолимпијски 

турнир 

  

 5 

октобар, 

спортски 

терен 

школе 

потврда, 

фотографије 
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октобар Организатор 

обележавања 

Међународног дана 

старијих особа – 

радионица са 

гошћом 

пензионерком; 

књижевни сусрет 

  

   6 

 школска 

трпезарија, 

октобар 

 видео- снимци, 

фотографије 

октобар  Организатор јавне 

презентације 

ученика ГВ  

Конвенција о 

међународним 

правима детета 

 

 6 

октобар, 

школска 

трпезарија 

фотографије, ппт 

презентација 

 

октобар 

Организатор јавног 

часа корелације 

српски језик – 

музичка култура- 

грађанско 

васпитање за 

ученике и родитеље 

5. разреда и 

наставно особље и 

стручне сараднике 

на тему Дечијих 

права 

8 октобар, 

учионица 5. 

разреда 

фотографије и 

видео-снимци, 

писана припрема 

 

октобар 

Организатор 

активности у 

оквиру Дечије 

недеље: Старији 

ђаци подучавају 

млађе другаре 

6 октобар, 

школска 

трпезарија 

фотографије, 

видео-снимци 

 

октобар 

Организација 

активности у 

месецу здраве 

хране: сарадња са 

амбулантом у 

Смољинцу и 

извођење  

перформанса са 

школском маскотом 

здраве хране 

Здравковић 

Храниславом 

Крушком ( 

6 октобар, 

школска 

трпезарија 

фотографије, 

видео-снимци 
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подучавање здравој 

исхрани, дружење 

са децом, подела 

здраве ужине, 

рецитовање,....) 

 

октобар  

рециклажне 

активности у 

оквиру одељењске 

заједнице 5. разреда 

– израда 

употребних 

предмета од кеса- 

лампе, торбе,... 

Награда за еко-

фотографију у 

Подгорици у мају 

2019, НВО „Оаза 

знања“, први 

међународни еко-

конкурс; објава у 

зборнику еко-

радова 

6 октобар, 

учионица 5. 

разреда 

потврда, 

захвалница из 

Подгорице, 

фотографије, 

употребни 

предмети у 

учионици 

 

октобар-

мај 

Координатор за 

Браничевски округ 

у пројекту 

Читалићи ( 

организовање низ 

школских 

активности на тему 

„Књижевни јунак“, 

припрема и 

реализација 

школског, 

опшинског и 

окружног нивоа 

тестирања 

Кликераши, ментор 

у изради ђачких 

читалачких 

дневника 

Креативци, 

послатих у мају на 

републичку смотру 

и ниво такмичења, 

координатор у 

20 школске  

просторије, 

од октобра 

до маја 

фотографије, 

видео-снимци, 

тестови, 

извештаји, ђачки 

дневници 
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изради фејсбук 

читалачког изазова) 

мај Припрема ученика 

за републички ниво 

тестирања у 

Кликерашима у 

Мачкату; припрема 

ученика за 

изложбени 

републички штанд 

„Ружа 

пријатељства“ 

10+10 школске 

просторије: 

библиотека, 

учионице, 

април-мај, 

ош 

„Миливоје 

Боровић“ у 

Мачкату 

фотографије, 

видео-снимци, 

штампани и 

други материјали 

из Мачката 

октобар-

април 

Припрема ученика 

за општински ниво 

такмичења из 

Српског језика и 

језичке културе 

1 школске 

учионице, 

октобар-

април 

ученичке свеске 

и тестови 

 

октобар-

април 

Припрема ученика 

за општински ниво 

такмичења из 

Књижевне 

олимпијаде 

1 школске 

учионице, 

октобар-

април 

ученичке свеске 

и тестови 

 

октобар – 

април  

Припрема ученика 

за општински ниво 

такмичења у 

рецитовању 

1 школска 

библиотека 

рецитације, 

изјаве ученика 

 

април Припрема ученика 

за окружни ниво 

такмичења из 

Српског језика и 

језичке културе 

3 школске 

просторије 

ученичке свеске, 

тестови, изјаве 

ученика 

 

април Припрема ученика 

за окружни ниво 

такмичења из 

Књижевне 

олимпијаде 

3 школске 

просторије 

ученичке свеске, 

тестови, изјаве 

ученика 

 

април Припрема ученика 

за окружну смотру 

у рецитовању у 

Жагубицу 

 3  школска 

библиотека 

 рецитације, 

изјаве ученика 
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октобар Организатор ђачке 

приредбе поводом 

Дана школе под 

слоганом 

„Књижевни јунак“ 

  6 школска 

трпезарија 

ђачке пробе, 

панои, штампани 

материјали са 

текстовима, 

драматизацијама, 

списком тачака, 

фотографије, 

видео-снимци 

 

Стручно 

усавршавање 

у установи 

 

 

Маја 

Недељковић 

Огледни/угледни час, 

тимско планирање, 

истраживање, 

презентација са 

семинара, 

презентација стручне 

литературе, књиге 

Број 

сати / 

бодови 

Време 

(датум и 

место) 

Доказ о 

остварености 

стручног 

уссавршавања 

 Угледни час, 

организација, 

присуство. „Старији 

ученици подучавају и 

забављају млађе и 

почетница поводом 1. 

октобра, Светског 

дана наставника“ 

2 1. 10. 

2018.  

Потврда, 

фотографије 

 Читалачка радионица 

са просветним 

радником, 

пензионером поводом 

1. октобра, 

Међународног дана 

старијих особа, тема: 

Анализа бајке и песме 

по избору гошће 

2 1. 10. 

2018. 

Потврда, 

фотографије 

 Угледни час, 

присуство,  

„ Моје је право да 

живим срећно и 

здраво“, јавни час,  

корелација између 

музичке културе и 

српског језика 

2 4. 10. 

2019.  

Потврда 

 Координатор у 

реализацији приредбе 

поводом Дана школе 

5 30. 10. 

2018. 

Фотографије 
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 Угледни час, 

присуство,  

„Да се не заборави 

велики рат“ 

2 18. 12. 

2019.  

Потврда 

 Координатор у 

реализацији приредбе 

и прославе школске 

славе Свети Сава 

5 27. 1. 

2019.  

Фотографије 

 Угледни час, 

реализација, *Дељење 

двоцифреног бр. 

једноциф.бр./ „Алиса 

у земљи чуда“, Луис 

Керол* 

8 5. 3. 

2019.  

Потврда 

 Координатор у 

реализацији 

манифестације 

„Школа селу“ 

5 Јун 2019. Фотографије 

 Учесник смотре 

„Читалићи 2019“ 

5 25. 5. 

2019.  

Потврда 

Укупно сати: 

36 

 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

 Назив теме и облика 

стручног 

усавршавања ( О.-

обавезни; И. 

Изборни), каталошки 

бр.,покровитељ,  

стечене 

компетенције, 

Број 

сати / 

бодови 

Време 

(датум и 

место) 

Доказ о 

остварености 

стручног 

усавршавања 

 Зимски сусрети 

учитеља Србије  

„Инклузија у 

пракси“ 

8 1. 2. 

2019. 

Потврда 

 Презентација 

уџбеника за 1. разред 

ИК „Klett“ 

1 1. 2. 

2019. 

Потврда 

 Презентација 

уџбеника за 2. разред 

ИК „Eduka“ 

1 30. 3. 

2019. 

Потврда 

 Презентација 

уџбеника за 2. разред 

ИК „Bigz“ 

1 2. 4. 

2019.  

Потврда 



 

 

102 

 

 

 Презентација 

уџбеника за 2. разред 

ИК „ Вулкан знање“ 

1 5. 4. 

2019.  

Потврда 

 Презентација 

уџбеника за 2. разред 

ИК „ Freska“ 

1 8. 4. 

2019.  

Потврда 

 Презентација 

уџбеника за 2. разред 

ИК „Klett“ 

1 15. 4. 

2019.  

Потврда 

 Презентација 

уџбеника за 2. разред 

ИК „Novi logos“ 

1 22. 4. 

2019.  

Потврда 

Укупно 

сати:15 

  

Стручно 

усавршавање 

у установи 

 

 

 

 

 

 

Име и 

презиме 

запосленог 

Назив теме и облика 

стручног усавршавања 

Остварене  Компетенције и 

Приоритетне области 

Број 

сати 

Време (датум и 

место) 

Даниела 

Митић 

Угледни час, организација, 

присуство. „Старији 

ученици подучавају и 

забављају млађе и 

почетница поводом 1. 

октобра, Светског дана 

наставника“ 

 К2 П1 

6 1. 10. 2018. ОШ 

„Дража Марковић 

Рођа“ Смољинац 

  Присуство Угледном часу 

српског језика у 5. разреду 

„Завичајни песници“  

учење по НТЦ систему 

 К2 П1 

2 13.09.2018. 

ОШ „Дража 

Марковић Рођа“ 

Смољинац 

 Угледни час, присуство, 

„Да се не заборави велики 

рат“ 

 К3 П1 

2 18. 12. 2019. ОШ 

„Дража Марковић 

Рођа“ Смољинац 

 Координација рада 

Ученичког парламента  

К3 П9 

5 од 14.9. 2018. до 

14.6.2019.године 

 Присуство угледном часу 

грађанско васпитање у 5. 

разреду  

„Међународна конвенција 

2 4.10.2018. године 



 

 

103 

 

 

о дечјим правима“  

К4 П9 

 Радионица у 5. разреду 

„Технике учења- Мапе 

ума“ К2 П2 

  

 Радионица о утицају 

вршњака у 5. и 6. разреду 

 К3 П4 П6 

  

 Организовање и одлазак 

ученика од 1. до 8. разреда 

на Фестивал науке у 

Београду К3 П1 

6  

 Радионице о 

професионалној 

ориентацији у 8. разреду  

К3 П2 

 21.3.2016.; 

11.4.2016.; 

30.5.2016. 

 Учешће у организовању и 

реализацији  општинског 

такмичења из српског 

језика 

 К4 П1 

1 13.3.2016.. 

ОШ „Дража 

Марковић Рођа“ 

Смољинац 

 Припремање и статистичка 

обрада упитника за ученике 

и наставнике о односу и 

мишљењу ученика о раду и 

сарадњи са наставницима  

К1П1 

20 Април-мај 2019. 

године 

 Координатор комисије за 

полагање завршног испита 

за крај основног 

образовања  

К1 П1 

10 17.6 до 8.7.2019. 

год. 

ОШ“Дража 

Марковић Рођа“ 

Смољинац 

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

 Присуство на састанку 

Републичких секција 

школских педагога и 

психолога 

 ОШ „Лазар 

Саватовић“ 

Београд 

 „ Ученичке задруге и 

предузетништво“  

К2 П3 

16 

бодова 

ОШ „Вук Караџић“ 

Укупно сати: Обавезни 

семинари 

 Изборни 

семинари: 

 

К1компетенције за уже стручну област 

К2компетенције за поучавање и учење 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=1
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=2
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К3 компетенције за подршку развоју личности детета и ученика 

К4компетенције за комуникацију и сарадњу 

 

Наставник: Златко Симонић 
Основна школа ,,Моша Пијаде“, Мало Црниће; Дража Марковић-Рођа, Смољинац; 

Ђура Јакшић, Топоница 

1. Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и 

анализом 

Активност 
Носиоц 

активности 
Број 

сати 
Опис активности Докази: 

Извођење 

огледног, 

угледног часа 

 

Наставник, 

учитељ, 

стручни 

сарадник 8 

Писана припрема за час 

Организација простора и 

времена 

Припрема наст.материјала 

Иновативна средства  

Реализација часа 

Сређивање података са 

евалуационих листова 

Самоевалуација 

Одржана три 

угледна часа ( у 

присуству 

педагога и 

директора школа) 

24 

Извођење 

огледног, 

угледног часа 

 

 

Асистент – 

помоћник 5 

Помоћ у припреми часа 

Асистенција током 

извођења часа 

Попуњавање евалуационих 

листа 

Учешће у дискусији 

Час из биологије, 

енглеског и 

сарадња са 

Ученичким 

парламентом- 

учешће у конкурсу 

одржаном у Турији 

Присуствовање 

и дискусија на  

огледном и 

угледном часу 

Наставник, 

учитељ, 

стручни 

сарадник 

2 

Присуствовање 

Евидентирање уочених 

квалитета часа 

Попуњавање евал. листа  

Учешће у дискусији 

 

/ 

 

 

Тематски дан 

 

 

 

 

Наставник, 

учитељ, 

стручни 

сарадник 

 

8 

Писана припрема за 

тематски дан; 

Организација времена и 

простора;Припрема 

наставних материјала; 

иновативна 

средства;Реализација часа; 

Сређивање података са 

евалуационих листова; 

Самоевалуација. 

Писана припрема, 

сценарио 

тематског дана, 

евалутивни 

листови учесника и 

реализатора 

тематског дана, 

записник са 

састанка после 

тематског дана 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=3
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=4
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Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и 

афирмацији образовно васпитног процеса 

Активност 

Носиоц 

активности/улога 
Број 

сати 

Опис активности  

Докази: 

 

Остваривање 

истраживања 

које доприноси 

унапређењу и 

афирмацији 

образовно 

васпитног 

процеса 

 

Руководилац 

ауторског 

истраживања 

20 

Планирање ауторског 

истраживања 

Организација 

ауторског истраживања 

Руковођење ауторским 
истраживачким 

пројектом усмереним на 

повећање квалитета 

рада школе 

/ 

 

Учесник у 

истраживачком 

пројекту 

10 

Ангажовање у 

истраживачком 

пројекту 

/ 

 

 

Координатор 

истраживања 

10 

Планирање 
истраживања 

Организација 
истраживања 

Ангажовање у 

истраживачком 

пројекту 

/ 

 

 

Чланови тима 

5 

Планирање 
истраживања 

Организација 
истраживања 

Ангажовање у 

истраживачком 

пројекту 

/ 

Објавивање/ 

публиковање 

ауторског 

истраживачког 

пројекта 

 

Наставник, 

учитељ, стручни 

сарадник 10 

Публиковање ауторског 

истраживања у 

стручном часопису  

Писана припрема за 

презентовање 

истраживачког пројекта 

/ 

 

 

 

Слушалац 1 
Присуство, учешће, 

дискусија, анализа 

/ 

Прикупљање 

Примера добре 

праксе ради 

Задужени 

наставници и 

стручни 

 

2 

Прукупљање примери 

добре праксе, 

формирање База 

 

Индивидуални 

порт-фолио 
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формирања 

,,базе примера``- 

(припреме и 

материјали за 

угледне часове, 

припреме и 

материјали за 

ученике који 

раде по ИОП-

у...) 

сарадници података 

Стручне посете и струдијска путовања дефинисана Развојним планом установе 

Активност 

Носиоц 

активности/улога 
Број 

сати 
Опис активности 

 

Докази: 

 

Стручне посете 

и студијска 

путовања 

дефинисана 

Развојним 

планом 

установе 

Вођа-аутор 

стручне посете/ 

студијског 

путовања 8 

Планирање активности 

Организација посете 

Писање извештаја 

Презентовање у установи 

Анализа 

Вођа пута -

екскурзија 

 

Учесник стручне 

посете/студијског 

путовања 
2 

Присуство 

Учешће у стручној 

посети / 

студијском путовању 

Учешће у дискусији 

Писана анализа 

/ 

 

Остваривање пројеката образовно-васпитног 

карактера у установи 

Активност 

Носиоц 

активности/улога 
Број 

сати 
Опис активности 

 

Докази: 

 

Писање 

пројеката- 

 

координатор 10 
Израда предлога -пројктне 

апликације 

/ 

Писање 

пројеката- 

 

Члан пројектног 

тима 
6 

Учешће у 

писању/аплицирању 

/ 

Организатор 

предавања, 

трибина, 

смотри, 

Наставник, 

учитељ, стручни 

сарадник 
5 

Планирање активности 

Организација активности  

Анализа активности 

 (нпр: Фестивал науке, 
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књижевних 

сусрета, 

академија, 

изложби 

радова у 

школи итд... 

Изложба кућних 

љубимаца, Сеоска 

отворена школа, 

Васкршња изложба, 

Квизови, Приредбе, 

Хуманитарне и еколошке 

акције, Сајам школског 

издавштва, Завичајни 

писци у оку професора, 

Школски лист, 

Франкофоније, Трибине, 

Радионице.....) 

 Координатор  4 

Помоћ у планирању 

Помоћ у организацији  

Учешће у реализацији 

Анализа активности 

  

 

 
Учесник/ 

посетилац 
2 

Учествује, дискутује, 

анализира 

 

Организовање 

одласка 

ученика у 

биоскоп, 

позориште, 

концерте, на 

спортске и 

културне  

манифестације 

Наставник, 

учитељ, стручни 

сарадник 
3 

Планирање активности 

Организовање активности 

(нпр.одлазак у биоскоп, 

позориште, концерте, на 

спортске и културне  

манифестације, писање 

извештаја и анализа и 

дискусија  

Одлазак у 

позориште 

3 

Координација 

рада 

Ученичког 

парламента и 

Вршњачког 

тима 

 

Наставник, 

учитељ, стручни 

сарадник 
5 

Планирање активности 

Организовање активности 

Учешће у активностима 

Сарадња са ученицима и 

наставницима 

/ 

 

Такмичења и смотре 

Активност 
Носиоц 

активности/улога Број сати Опис активности 
 

Докази: 

Републичка 

и 

међународна 

такмичења и 

смотре 

Наставник, 

Учитељ, стручни 

сарадник 
10 

Припремање 

ученика за 

републичка и 

међународна 

такмичења и 

смотре 

/ 
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Учествовање 

на 

такмичењу и 

смотри од 

општинског 

нивоа 

Наставник, 

Учитељ, стручни 

сарадник 

Општински 

1 

Окружни 3 

Републички 

5 

 

Припрема 

ученика за 

такмичење и рад 

комисији за 

преглед тестова и 

задатака 

Општинско 

такмичење 

Рад у комисији за 

прегледање тестова 

 

 

Име и 

презиме: 

Миљан 

Милојковић 

    

Стручно 

усавршавање 

ван установе 

 

 Актуелни проблеми 

методике физичког и 

здравственог васпитања 

1 бод 02.03.19 

 Додатна обука  водитеља за 

реализацију програма обуке 

наставе за реализацију 

наставе оријентисане ка 

исходима учења 

7 бодова 

К1 

23.04.19 

 

БИОЛОГИЈА 

Име и презиме наставника Сандра Степановић 

Стучно усавршавање 

Ефикасно дисциплинованје, приступ и технике (27) у периоду 15.12.2018. године и 

трајању од 8 сати, компетенција К3, приритетна област 54. 

 

Горан Стевић у овој школској години није имао стручно усавршавање у школској 

2018/19 само у установи, у оквиру  ликовно- литерарарног  конкурса поводом Ускрса.  

 

*Весна Миленковић, Дарко Јовановић, Срђан Марковић, Катарина Митић и Тајана Тасић 

своју евиденцију о стручном усавршавању поседују у личној документацији.  

  

 

Извештај о раду ученичког парламента 
 

Ученички парламент за школску 2018/2019. годину, оформљен је 13.09.2018. 

године. 

Чланови Парламента били су: 

Маријана Миличевић, 8. разред, Ана Златковић, 8.разред, Немања Јанковић, 7. 

разред, Сандра Симић, 7. разред. 

На првој седници чланови парламента изгласали су Маријану Миличевић за 

председника Парламента, као и за представника у Школском одбору. 

Сандра Симић, ученица 7. разреда изабрана је за представника ученика у Тиму за 

Самовредновање школе и у Активу за Развојни план школе. 
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Ученик Немања Јанковић, 7. разред, изабран је за представника ученика у Тиму за 

обезбеђивање квалитета рада и развој установе. 

Ана Златковић изабрана за представника ученика у Савету родитеља.  

Поред тога на првој Седници усвојени су Правилник о раду Ученичког парламента, 

као и план и програм рада ученичког парламента. 

Друга седница Ученичког парламента одржана је 23.10. 2018. године. 

Дневни ред: 

1. Предлози ученика за побољшање безбедности ученика у школи 

2. Извештај о активностима током Дечје недеље 

3. Помоћ у организовању предавање на теми Здрава храна од стране представника 

Дома здравља 

4. Права и обавезе ученика 

5. Дан школе 

Чланови праламента су размотрили стање безбедности ученика у школи и 

мишљења су да су ученици у нашој школи безбедни. То је омогућено помоћу видео 

надзора, усвојеним правилником о понашању ученика, запослених, родитеља и 

осталих. 

Дечја недеља је обележена од 1.10.-5-10-2018- године, различитим активностима у 

којима су учествовалиу и претставници ученичког парламента. Између осталог, једна 

од активности је било и дружење са млађим ученицима током једног заједничког часа у 

школској трпезарији. Током овог часа, старији ученици млађима су показали неке 

занимљиве игре, одговарали на питања о стварима која их интересују везано за 

предмете, наставнике, емоције и слично. 

Предавање о здравој храни одржала је патронажна сестра, а ученици из парламента 

пружили јој помоћ и подршку током реализације. 

Трећа седница одржана је 4.12.2018. године. 

Током седнице ученици Парламента имали су радне активности, односно, 

припремали су материјале за предавање о АИДС које је заказано за 5.12.2018. године. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

Сарадња са институцијама 

Школа је током првог полугодишта остварила значајну сардњу са друштвеном 

средином. То се огледа у пружању помоћи при реализацији културних дешавања у 

школи  (обележавање Дана школе,свечаност поводом Нове године, обележавање Дана 

Светог Саве), у здравственом образовању наших ученика (предавања на теми здраве 

исхране и штетности дуванског дима). 

 Инспекцијски надзор. 

Током првог полугодишта, школа је електронским путем проследила школској управи 

и надлежним лицима за инспекцијски надзор све тражене податке и попуњене 

формуларе за крај школске 2017/2018. године као и о припремљености за почетак нове 

школске 2018/2019. године. Попуњен је нови електронски програм ДОСИТЕЈ  са 

подацима о свим запосленима процентом ангажовања, категоријом ангажовања, бројем 
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ученика, групама по изборним предметима, као и сви други подаци потребни за 

успешан почетак и рад у овој школској години. 

Започето је са припремним активностима за прелазак на вођење евиденције о раду у 

електронском дневнику, изабрана су два наставника за администратора и омогућена је 

њихова обука. 

После обуке, администатори су пружили сву неопходну помоћ и обуку свим 

запосленима, како би школа у другом полугодишту започела са паралелним  вођењем 

евиденције и у класичним и у електронском дневнику образовно-васпитног рада. 

 

Сајт школе 

Школа има свој сајт који се ажурира и са ког сви заинтересовани могу добити податке о 

запосленима, активностима у школи, распореду часова и значајних датума у раду 

школе, културним и спортским активностима, фото-галерија и сл. 

 

 

V РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

Годишњи план рада је реализован у потпуности без значајних проблема.  

Током септембра организовани су и реализовани иницијална тестирања за све предмете 

по разредима. Резултате је сваки предметни наставник обрађивао и анализу резултата 

саопштио педагошкој служби и на нивоу стручних већа.Резултати су показали да већи 

број ученика нову школску годину започињу са доста слабим предзнањима и да је због 

тога потребно веће ангажовање наставника и ученика како би се допунило пропуштено 

или заборављено градиво. 

Ученици су анкетирани о избору секција у школи и на основу показаних интересовања 

формиране су следеће секције: 

Историјска секција 

Спортска секција 

Литерарна - рецитаторска секција 

Литер-хорци 

Секције воде и координирају њихов рад,  следећи наставници: 

Ивана Пауновић, Зорица Перић, Миљан Милјоковић,Даница Пацикас. 

Културне активности у школи припремају наставници српског језика, музичке и 

ликовне културе и учитељи. 

Спортске активности и спортска дешавања у школи у првом полугодишто припремао и 

реализовао наставник физичког васпитања. 

Сарадња са родитељима одвијала се групно на два родитељска састанка и 

индивидуално по потреби са родитељима који су били позивани од стране одељенских 

старешина, или самоиницијативно од стране родитеља. 
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Групе за изборне предмете и број ученика по групама изборних предмета 

 
СМОЉИНАЦ ШАПИНЕ МАЛО ГРАДИШТЕ 

 
Број ученика Број ученика Број ученика 

РАЗРЕД 

ВЕРСК

А 

НАСТА

ВА 

ГРАЂАНСК

О В. 

ВЕРСКА 

НАСТАВ

А 

ГРАЂАНСК

О 

В. 

ВЕРСКА 

НАСТАВ

А 

ГРАЂАНСК

О В. 

I 7 
 

5 
 

2 
 

II 10 
 

2 
 

2 
 

III 8 
 

5 
 

1 
 

IV 8 
 

9 
   

V 12 2 
    

VI 23 
     

VII 9 9 
    

VIII1 2 15 
    

Σ 79 26 21 
 

5 
 

Верска 

настава 
105 

Грађанско 

васпитање 
26 

 

Реализација наставног плана и програма 

 

Реализација наставног плана и програма до краја школске 2018/2019. године  је 

остварен уз мала одступања у границама толеранције из појединих предмета: 

(1 -3) часа техничко и информатичко образовање, информатика, верска настава и чувари 

природе. 

Реализација планираних часова свих облика рада у предметној настави 

Р
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I-1 180 72 180 72   36 36 108 35 0 36 36     35 35   

Више                 

 

                

Мање                 -1           -1 -1   
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I-2 180 72 180 72   36 36 108 36   36 36     36 32   

Више                                   

Мање                               -4   

I-3 180 72 180 72   36 36 108 36   36 36     36 36   

Више                                   

Мање                                   

II-1 180 72 180 72   72 36 108 36     36 36   36 36   

Више                                   

Мање                 -1                 

II-2 180 71 180 72   72 36 108 36     36   36 36 36   

Више                                   

Мање   -1                               

II-3 180 72 180 72   72 36 108 36     36   36 36 36   

Више                                   

Мање                                   

III-1 180 72 180   72 72 36 108 35     36 36   36 36   

Више                                   

Мање                 -1                 

III-2 180 72 180   72 72 36 108 36     36   36 36 32   

Више                                   

Мање                               -4   

IV-1 180 72 180   72 72 35 108 36     36 36   36 36 36 

Више                                   

Мање             -1   -1                 

IV-2 180 70 180   72 72 36 108 36     36   36 36 36 36 

Више                                   

Мање   -2                               

IV-3 180 72 180   72 72 36 108 36     36   36 36 36 35 

Више                                   

Мање                                 -1 

Укуп

но 

198

0 

78

6 

198

0 

43

2 

36

0 

68

4 

39

4 

118

8 

39

0 
  

10

8 

39

6 

10

8 

18

0 

39

4 

37

8 

10

6 

 

Реализација планираних часова свих облика рада у разредној настави 
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I-1 180 72 180 72   36 36 108 35 0 36 36     35 35   

Више                 
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Мање                 -1           -1 -1   

I-2 180 72 180 72   36 36 108 36   36 36     36 32   

Више                                   

Мање                               -4   

I-3 180 72 180 72   36 36 108 36   36 36     36 36   

Више                                   

Мање                                   

II-1 180 72 180 72   72 36 108 36     36 36   36 36   

Више                                   

Мање                 -1                 

II-2 180 71 180 72   72 36 108 36     36   36 36 36   

Више                                   

Мање   -1                               

II-3 180 72 180 72   72 36 108 36     36   36 36 36   

Више                                   

Мање                                   

III-1 180 72 180   72 72 36 108 35     36 36   36 36   

Више                                   

Мање                 -1                 

III-2 180 72 180   72 72 36 108 36     36   36 36 32   

Више                                   

Мање                               -4   

IV-1 180 72 180   72 72 35 108 36     36 36   36 36 36 

Више                                   

Мање             -1   -1                 

IV-2 180 70 180   72 72 36 108 36     36   36 36 36 36 

Више                                   

Мање   -2                               

IV-3 180 72 180   72 72 36 108 36     36   36 36 36 35 

Више                                   

Мање                                 -1 

Укуп

но 

198

0 

78

6 

198

0 

43

2 

36

0 

68

4 

39

4 

118

8 

39

0 
  

10

8 

39

6 

10

8 

18

0 

39

4 

37

8 

10

6 
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8.0.5. Успех ученика на крају школске године 

    СВЕГА 

ЗАВРШИЛ

О РАЗРЕД 

ДО КРАЈА 

ГОДИНЕ 

  

б
р
о
ј 

у
ч

ен
и

к
а 

       

О
Д

Л
. 

 

В
.д

. 

%
 

Д
o
б

. 

%
 

д
о
в
. 

%
 

1
 сл

аб
а 

%
 

2
 сл

аб
е 

%
 

3
 и

 в
и

ш
е 

%
 

Бр

. 
% 

                                    

II 14 8 

57,1

4 2 

14,2

9 4 

28,5

7 0 0             
14 100 

III 13 7 

53,8

5 5 

38,4

6 1 7,69 0               
13 

100,0

0 

IV 18 8 26 4 

22,2

2 4 

22,2

2 0   0 0         
18 100 

  45 23 

51,1

1 11 

24,4

4 9 20 0               
45 

100,0

0 

V 14 6 

42,8

6 5 

35,7

1 3 

21,4

3 0 0         0 0 
14 

100,0

0 

VI 23 6 

26,0

9 10 

43,4

8 7 

30,4

3 0 0 0 0 0 0 0   
23 

100,0

0 

VII 18 8 

44,4

4 6 

29,7

7 3 

21,7

2 1 

5,5

6 0 0 0 0 0   
18 

100,0

0 

VII

I 17 4 

23,5

3 5 

29,4

1 8 

47,0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 

100,0

0 

  72 24 

61,3

2 26 

36,1

1 21 

29,1

7 1 

1,3

9             
72 

100,0

0 

  

11

7 34 

29,0

6 45 

38,4

6 28 

23,9

3 1 

0,8

5 0 0 0 0 0 0 

11

7 

100,0

0 

 

Успех ученика 1.разреда : 

 Бр. М Ж Самостално 
Уз мању 

помоћ 

Уз већу помоћ 

 

1/1 7 5 2 5 1 1 

1/2 4 2 2 1 2 1 

1/3 2 1 2 2 0 0 

Укупно 13 8 5 8 3 2 

    61,54 23,08 15,38 
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Владање ученика 

Закључна оцена из владања - Број ученика по одељењу 

Разред 
Број 

ученика 
Примерно(5) 

Врло 

добро(4) 
Добро(3) Довољно(2) 

Незадовољава/ 

Укордиректора 

1 14 14     

2 14 14     

3 13 13     

4 18 18     

5 14 14     

6 23 23     

7 18 18     

8 17 15 1    

Укупно 130 129 1    

%  99,23% 0,76    

 

Извештај о завршном испиту 
 

Укупан број ученика осмог разреда у школи 

17 

Укупан број ученика који су завршили основну школу 

17 

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић" 

1 

Укупан број ученика који су освојили награде 

0 

Просечан број бодова на крају разреда 

шести14.67 

седми14.57 

осми14.87 

укупно44.11 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Математика 4.90 

Матерњи језик 5.47 

Комбиновани 5.83 

укупно 16.19 

Просечан укупан број бодова 

 60.30 

У првом кругу уписа, било је распоређено 16 ученика а један ученик је распоређен у 

другом кругу уписа. 
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Вукове дипломе, ученик генерације  и специјалне дипломе 

 

Наставничко веће на својој седници одржаној дана 5.јуна 2019. године донело је 

одлуку да се додели Вукова диплома ученици Андреи Стевић. 

Додељене су и посебне и специјалне дипломе ученицима 8. разреда. 

Наставничко веће на истој седници прогласило је ученицу Андреу Стевић за ђака 

гнерације. 

 

 Највиши пласман ученика на такмичењима  у школској 2018//19. години 

Предмет 
Раз

ред 
Име и презиме 

Освојено 

место 

Математика – општинско 

такмичење. 

6. НемањаМилуновић 3. место 

3. АнђелаПерић 5. место 

Географија – општинско 

такмичење. 

7. 
КристинаМићић 

2. место 
СараДимитријевић 

8. 

АндреаСтевић 

3. место АлександраМилано

вић 

Историја – општинско 

такмичење. 
6. Иван Тричковић 3. место 

Књижевна олимпијада – 

општинско такмичење 
7. Кристина Мићић 3. место 

Српски језик – општинско 

такмичење 

6. Иван Тричковић 3. место 

7. Анђела Марковић 3. место 

8. Андреа Стевић 2. место 

Читалићи – (кликераши) - 

окружно такмичење 
7. 

Анђела Марковић 
Пласман –

републичка 

похвала 

Сара Димитријевић 

Кристина Мићић 

Читалићи – (креативци) 
читалачки дневник 

1. Александра Перић 

3. место 

републички 

ниво 

Хемија – општинско 

такмичење. 
7. СараДимитријевић 2. место 

Општинско такмичење у 

рецитовању. 

3. Анђела Перић 2. место 

7. Кристина Мићић  2. место 
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7. Анђела Марковић 1. место 

Биологија– општинско 

такмичење. 
8. Андреа Стевић 3. место 

Шта знаш о саобраћају – 

општинско такмичење. 

6. 

Михајло  

Милошевић 

„Б“ група – 

пласман на 

окружно 

такмичење. ЈованЈевремовић 

8. 

МиланЈеремић „Ц“ група – 

пласман на 

окружно 

такмичење. 
ПетарСтојадиновић 

Спортске активности : 

Атлетика- скок у вис– 

републичко такмичење;  

6. 
Милошевић 

Михајло 
3. место 

Стони тенис – окружно 

такмичење 
7. Сара Димитријевић 3. место 

Спортске активности: 

Атлетика- окружно 

такмичење 

8. Живковић Дарко 2. место 

8. Лукић Давид 3. место 

7. Милица Милутиновић 2. место 

Шах –ПОЈЕДИНАЧНО     

окружно такмичење и 

пласман на републичко-

(болестан) 

7. Петар Илић / 

Републичко такмичење 5. Сара Томић 5. место 

Ликовно    

Конкурс библиотекара 8. 
Маријана 

Миличевић 
2.место 

Црвени крст - општинско 8. Јована Живић 3. место 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

План и програм васпитно- образовног рада реализовао се кроз активности које су 

реализоване од стране одељенских старешина, стручних сардника, и свих запослених у 

школи. 

Начин реализације је кроз дискусију на конкретне теме у оквиру одељенских заједница, 

појачаним индивидуалним васпитним радом, сарадња са родитељима, сарадња са 

психолошким саветовалиштем за младе, сарадња са Интерресорном комисијом. 

 



 

 

118 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

На основу реализованих активности, на крају првог полугодишта имамо ситуацију да је 

владање код једног ученика 8. разреда  било оцењено са мањом оценом због 

непримерено понашање према наставницима и осталим ученицима на часу.Сви остали 

ученици у предметној настави имају примерно владање. 

У млађим разредима сви ученици имају примерно владање. 

Реализовано је једно предавање од стране педагога школе у 5. разреду на тему 

вршњачко насиље, а учитељице на часовима одељенског старешине реализовале су 

теме о другарству, поштовању старијих, извршавању својих обавеза у школи и сл. У 5.и 

6. разреду реализоване су теме од стране педагога о учењу и стиловима учења. 

Одељенске старешине имали су теме везане за спречавање коришћења дрога у 

школама, шта после 8. разреда, поштовању правила о понашању у школи и слично. 

Сарадња са родитељима одвијала се групно на три родитељска састанка и 

индивидуално по потреби са родитељима који су били позивани од стране одељенских 

старешина, или самоиницијативно од стране родитеља 

 

VI ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 

      Годишњим планом рада за школску 2018/2019. годину школа је планирала 

реализацију наставе у Природи за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда. 

Наставничко веће и Савет родитеља усвојили су предлог Стручног актива наставника 

разредне наставе да се ове школске године настава у природи реализује на Златибору 

у коначишту „СПОРТ ТРИМ“ СРЦ у периоду од  27. 5. 2019. до 2. 6. 2019. године. 

 Рекреативна настава за ученике  првог, другог, трећег и четвртог разреда ОШ 

„Дража Марковић Рођа“ реализована је на Златибору у хотелу „СПОРТ ТРИМ“ СРЦ. 

У реализацији је учествовало 22 ученика  и 2 учитељице, Драгана Стојковић 

(наставник разредне наставе) и Маја Недељковић (наставник разредне наставе).  

Савет  родитеља дао је сагласност за расписивање тендера за избор извођача 

наставе у природи. Савет  родитеља је изабрао Туристичку агенцију „YUTA “ из 

Београда.  

 При доласку на Златибор, увидели смо да агенција није испоштовала део уговора 

који се односи на смештај. Иако је у уговору стајало да ће деца бити смештена у ½. 1/3 

, ¼ и дуплекс апартман 1/5 ипак није било тако. Деца су смештена у 1/5, 1/6 и 1/9 собу, 

а учитељице заједно са два детета у ¼ собу. Хигијена објекта није била 

задовољавајућа ни при доласку, ни током боравка.  
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Циљ  организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих садржаја 

наставних и ваннаставних активности из наставног програма  у  климатско погодном 

месту из васпитно-педагошких , здравствених и других разлога. Током боравка у 

природи ученици се међу собом ближе упознају, упознају своје наставнике и они њих, 

а то је од великог значаја  за васпитну улогу школе. Поред тога код ученика се 

стварају навике да се сами брину о својим потребама  и о потребама људи око себе. 

Настава у природи  реализована  је према Упутству о реализацији наставе у 

природи за ученике основне школе које је донело Министарство просвете и урађене су 

корекције оперативних планова редовне наставе, планова ваннаставних и слободних 

активности. Урађен је распоред свих активности (редовне наставе, оброка,активности 

у природи,распоред вечерњих активности и других активности ученика). 

Поред редовне наставе реализовани су успешно и сви облици васпитно 

образовног рада који се у школским условима не могу реализовати због 

ограничености времена и простора. 

  

    Рекреатор, Анђелка, је за нас осмислила шетње и излет, како би смо што боље 

упознали Златибор и његову околину. 

 Првог дана, након ручка и краћег одмора, били смо на спортским теренима, трим 

стази и теретани у природи.  Увече је организована журка упознавања. 
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 Другог дана, након доручка, обишли смо центар. После ручка деца су била на 

спортским теренима. Увече је била журка на тему „Покажи шта знаш“. Деца су имала 

прилику да покажу своје играчке и певачке способности.  

 

 

 Трећег дана, уз помоћ рекреаторке, организован је излет до Сирогојна. Осим тога, 

посетили смо и Стопића пећину. 

У Сирогојну смо обишли "Старо село" ."Старо село"  је музеј на отвореном у 

којем се приказује архитектура, унутрашње уређење зграда, начин привређивања и 

организација породичног живота људи брдско - планинских предела динарске регије. 

Стопића пећина је речна пећина, јер кроз њу протиче Трнавски поток. Пећина 

има импресивни улазни отвор 35 метара широк и 18 метара висок.  

 

 

Истог дана, после ручка, у поподневним сатима, организована је шетња до 

ранча „Зова“. Деца су имала прилику да јашу коње, возе се кочијама, играју се са 

животињама. 
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 Четвртог дана, након доручка, организована је шетња до Метеоролошке станице. 

После ручка је била шетња до центра. Међутим, тога дана су временски услови били 

против нас, тако да је већи део дана падала киша, а наше шетње су биле прекинуте 

због тога. Увече је организован маскенбал.  

  

Петог дана, након доручка организовали смо излет до Златиборских језера. 

Тамо смо отшли возићем. Деца су посебно била одушевљена вожњом. Увече је 

организовано такмичење „Шиз - фриз“. 

   



 

 

122 

 

 

Шестог дана, после доручка, обишли смо „Дино парк“. Поподневне сате смо 

провели на спортским теренима 

 

Увече, након вечере је организована журка и „Модна ревија“. Сва деца су 

добила специјалне дипломице за учешће у некој од активности.  

 

Седмог дана, након доручка, отишли смо у шетњу до центра, а након тога 

кренули смо кући. 

 Циљ и садржај програма наставе у природи реализован је у потпуности. 

Срећни, задовољни и здрави кренули смо пут завичаја! 

 

Подносилац извештаја: 

Маја Недељковић 
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Извештај са екскурзије 5-8 разреда ОШ ''Дража Марковић Рођа'' 

Екскурзија је реализована у два дана, и то 7. и 8.05.2019. године, за ученике од 

петог до осмог разреда. Релација екскурзије била је Смољинац- Фрушка гора- Сремски 

Карловци-Нови Сад- Суботица- Палић- Смољинац. На екскурзију је ишло 68 ученика и 

4. наставника. Број ученика по одељењима је био следећи: пети разред 13. ученика, 

шести разред 23 ученика, седми разред 17 ученика и осми разред 15. ученика. 

Наставници који су ишли на екскурзију биле су одељенске старешине ових одељења: 

Зорица Перић (5. разред), Дарко Јовановић (6. разред), Јелена Стојимировић (7. разред) и 

Катарина Јовановић (8. разред), која је уједно била и вођа пута. Такође, на екскурзију су 

ишли лекар и два водича.  

Ученици су били распоређени у два аутобуса, у мини-бусу су били смештени 

ученици 6. разреда, док су у већем аутобусу били смештени остали ученици. 

Сви васпитно-образовни циљеви су испуњени, екскурзија је протекла без 

проблема и уз похвале особља хотела ''Патриа'', у ком смо били смештени, да су се деца 

јако добро понашала и да није било ниједне замерке осталих гостију хотела на њих. 

Први дан 

На пут смо кренули у 8:00. Прва пауза је била испред Београда, од 9:00 до 9:30. 

Након тога смо продужили ка Новом Саду. Прва дестинација је била манастир 

Крушедол, где смо стигли у 11:00 и задржали се до 11:30. Након манастира, упутили смо 

се ка Сремским Карловцима, где смо стигли у 12:00 и задржали се до 14:20. У С. 

Карловцима смо обишли музеј Патријаршије, Саборну цркву, Карловачку гимназију и 

Капелу мира. Са нама су све време били водичи који су нам објашњавали историјат 

сваког од посећених места. Највећи утисак на децу оставила је слика '' Црна Богородица'', 

која се налази у музеју Патријаршије. Потом смо се упутили ка Петроварадинској 

тврђави, где смо се задржали од 14:30 до 15:30. Током ове посете, ученица 6. разреда 

Е.Д. се саплела и пала. Лекар је одмах обавештен и ученица је адекватно збринута, без 

већих проблема. У 15:30 смо кренули ка Новом Саду, где су ученици имали слободно 

време да прошетају по центру града. У 17:00 смо се нашли испред позоришта у Новом 

Саду и упутили се ка Суботици. У хотел ''Патриа'', смо стигли у 18:30. Ученици су одмах 

распоређени у своје собе. Собе су биле двокреветне, трокреветне и четворокреветне. До 

19:30 су ученици имали слободно у собама, како би се одморили и припемили за вечеру. 

Након вечере ученици су отишли у у своје собе и спремали се за дискотеку. У дискотеку 

смо отишли у 21:30 и тамо остали до 23:30. Са нама је све време било обезбеђење хотела. 

Након дискотеке ученици су отишли на спавање. 

Други дан 

Буђење ученика је било у 7:30, какоби се спаковали и припремили за доручак у 

8:30. 

Након доручка смо напустили хотел, оставили ствари у аутобусе и отишли у разгледање 

града. Најпре смо посетили Градску кућу, где смо имали заказан обилазак са водичем у 

9:30. након тога смо прошетали центром града, где су деца имала прилику да виде 

знаменитости Суботице, попут Синагоге. До 11:00, су имали слободно време за шетњу 

по центру, када смо се упутили ка Палићком језеру. Најпре смо обишли језеро а потом 
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смо се упутили ка зоо- врту, који је смештен на језеру. До 13:30 су деца имала времена да 

разгледају животиње и шетају по врту заједно са наставницима. Након тога смо се 

упутили поново ка хотелу ''Патриа'', где смо имали организован ручак. У 14:45 смо 

кренули ка дворцу Фантаст, где смо такође имали организован обилазак дворца и ергеле. 

У 17:00 смо кренули ка Смољинцу. Краћа пауза је направљена од 18:30 до 18:45. У 20:30 

смо стигли најпре у Шапине а потом смо наставили ка Смољинцу и Малом Градишту. 

 Ученици су задовољни екскурзијом, највећи утисак на њих је оставила Градска 

кућа и зоо-врт на Палићу. 

   Вођа пута 

        Катарина Јовановић 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1.  до 4.разреда 

 

Екскурзије су успешан  начин учења, велики час огледности, незаменљив контакт са 

природом. Кроз њих ученици непосредно и очигледно упознају родни крај, домовину, 

односно своју државу.  

Екскурзија је реализована.15.04. 2019. године на релацији Смољинац-Свилајнац -

Јагодина-Смољинац.  

У реализацији екскурзије учествовало је 49 ученика и 6 наставника разредне наставе и 

то:  

Татјана Динић- проф. разредне наставе- разредни старешина II3,III3  и IV3 
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Љубица Николић- прпф.разредне наставе-разредни старешина I2 и III2 

 
 

Драгана Стојковић-проф. разредне наставе-разредни старешина II2 и IV2 

 

 
 

 

Весна Миленковић-наставник разредне наставе-разредни старешина I1 
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Jeлена Костић- проф. разредне наставе-разредни старешина II1 
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Маја Недељковић-проф.разредне наставе-разредни старешина III1и IV1 

 
 

Екскурзија је реализована у сарадњи са Туристичком агенцијом  "Arriva"  из 

Пожаревца.  

Аутобус је из Смољинца кренуо око 8:30h. 

У Свилајнац смо стигли у 9:30h. 
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Обишли смо Природњачки  центар Србије који представља спој науке,  образовања, 

забаве и туризма. Састављен је од изложбеног( музејског)  простора и забавног дино 

парка на отвореном.  

     
 

Пуни утисака кренули смо пут Јагодине.  

У Јагодину смо стигли око 12:30h. 

 

Обишли смо Музеј воштаних фигура који је јединствен и Србији.  

Простире се на 450м2, аизложене су фигуре најважнијих личности наше историје, 

културе, науке и спорта.  
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Око 13h ручали смо и ресторану "Поток". 

    
 

После ручка смо обишли излетиште "Поток". 
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Предивно дружење смо наставили у ЗОО врту. Ученици су разгледали животиње и 

дивили се њиховој лепоти.  

 
На излазу из ЗОО врта направили смо заједничку фотографију.  

 

 
 

Око 17:30h кренули смо из Јагодине пуни дивних утисака и успомена.  

Око 19h ученици су стигли у сбоја места.  

Екскурзија је успешно реализована.  

Подносилац извештаја 

Драгана Стојковић 
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У Смољинцу, 

 

14.септембра 2019.г. 

 

Председник Школског одбора: 

 

_________________________________ 

                                                Владан Стојимировић 


