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1.Увод
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА у школској 2015/16. години
Рад Школе заснован је на Закону о основама система образовања и
васпитања / Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013 / и Законом о основном
образовању и васпитању / Сл. Гласник РС бр. 55/2013 /, Школском програму усвојеном у јуну 2014. године, Школском развојном плану - усвојеном од
фебруара 2013.године, Статут и важећим правилницима школе. Прва основна
школа краља Петра IIу свом саставу има:
-Матичну школу
-Издвојено одељење у Качеру –четвороразредно
-Издвојено одељење у Стапарима – осморазредно
Рад у издвојеним одељењима био је усклађен у свим елементима са радом у
Матичној школи.

2.Материјално-технички и просторни услови рада школе
2.1. МАТИЧНА ШКОЛА
Назив школе: ОШ „Прва основна школа краља Петра II“
Димитрија Туцовића 171, Ужице
Тел/фах: 031/ 513-467; 513-679
Просторни услови рада:
Смештена је у центру града, располаже са 3003 м2 корисне површине
школске зграде, са 1119 м2 дворишта и спортског полигона, што задовољава
потребе ученика.
У школској 2014/2015.г наставу је похађало:
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
СВЕГА

Број одељења
6
5
5
6
6
6
4
5
43

У школи су радиле су четири предшколске групе са 86-торо деце, а организован је
продужени боравак са четири групе ученика I и II разреда, укупно 125 ученика.
Одељења разредне настава користила су 10 учионица опште намене, као и
једну специјализовану учионицу – Мултимедијалну. Предшколске групе користиле
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су две учионица, а продужени боравак једну велику учионицу за учење и игру, као
и једну посебну просторију као трпезарију.
Предметна настава је користила 7 кабинета и 6 специјализованих учионица за
све предмете и то:
« две учионице за српски језик
« једна учионица за стране језике
« један кабинет за музичку културу
« један кабинет за ликовну културу
« један кабинет за физику и хемију
« два кабинета за математику
« један кабинет за биологију
« један кабинет за наставу техничког образовања и инфроматике у ком се
налази 12 рачунара / из бившег кабинета за информатику /. Преко централног
сервера омогућен је стални приступ Интернету
« једна мања учионица за наставу техничког образовања
« кабинет са дигиталном учионицом за наставу ИТО и инфроматике
Настава физичког и здравственог васпитања обавља се у фискултурној
сали, као и на спортском терену са два кошаркашка и по једним тереном за
одбојку и рукомет.
Постоји још 12 просторија специјалне намене и то су: канцеларије
директора, наставничка, секретара, стручних сарадника, рачуноводства,
административног радника, архива и просторије за ложача и помоћно особље. У
посебаном простору смештене су библиотека и зубна амбуланта. Једна мања
просторија користи се за рад са родитељима и групама ученика.
2.2. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ КАЧЕР
Тел. 571-682
Ово издвојено одељење удаљено је 7 километара од Матичне школе, а
наставу су похађала четири одељења разредне наставе – комбинација I-III и II-IV,
као и једна предшколска група са 7-оро деце предшколског узраста.
Просторни услови рада:
Издвојено одељење у Качеру располаже са четири учионице опште намене
/ два су користила комбинована одељења, а једна је служила као фискултурна
сала у зимском периоду, а у једној се одвијала настава страног језика / .Посебно је
опремљена радна соба за предшколску групу. Испред школе налази се цветњак,
воћњак и веома лепо уређен школски полигон, који се користи за наставу
физичког васпитања. У дворишту је постављен парк пријатељства, са
љуљашкама, клацкалицама и клупама. Постоји нов мокри чвор у школској згради,
као и дворишњи са четири кабине.
У школи се налази и наставничка канцеларија, а, пошто одељење нема
библиотеку овде је смештено
неколико комплета обавезне лектире за све
разреде, које је уступила библиотека Матичне школе.
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2.3. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ СТАПАРИ
Тел. 807-030
Ово издвојено одељење удаљено је 15 километара од Матичне школе и
осморазредно је. Прошле године наставу су похађала ученици од I-IV разреда у
неподељеној настави, а са њима су радила и три детета предшколског узраста. У
предметној настави радило је по једно одељење од V до VIII разреду.
Просторни услови рада:
Настава је реализована у шест учионица – једна опште намене за
разредну наставу, четири кабинета за предметну наставу / по два или три
предмета у једном кабинету /, као и једна специјализована учионица за наставу
физичког васпитања у зимском периоду. Наставници су користили велику
канцеларију, а у мањој је смештена библиотека са 2800 наслова и наставна
средства. У школи је наставнички и мокри чвор за ученике. Око школе је воћњак и
мањи цветњак, а спортски полигон површине 2100 м2 користи се за извођење
наставе физичког васпитања. И ово издвојено одељење има парк пријатељства,
са љуљашкама, клацкалицама и клупама. Укупна површина школске зграде је
1040 м2, што далеко надмашује потребе ученика. Родитељи су, пре три године,
сопственим средствима урадили централно грејање.
2.3.1.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
У току ове школске године није било значајније куповине и набавке наставних
средстава из буџета којим располаже школа, јер је прилив ових средстава из
општине и Министартва ограничен. Тако је опремљеност остала на
прошлогодишњем нивоу.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Предмет
Српски језик
Страни језик-енглески
Страни језик- немачки
Страни језик-, руски
Ликовна култура
Музичка култура
Познавање природе и друштва
Свет око нас
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и информатичко об.

Матична
школа
50
70
40
30
50
30
30
20
40
50
50
50
50
80

ИО
Качер
40
20

ИО
Стапари
35
50

20
30
25
25
50
-

30
30
30
25
20
25
50
30
60
50
30
60
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16.
17.

Физичко васпитање
Основи инфроматике

30
100

35
-

35
30

Велики број учионица и кабинета опремљено је рачунаром и пројектором, што
обезбеђује примену ИКТ у настави. Међутим, Школа не поседује довољно
средстав за обнављање ове опреме, па се дешава да она повремено није у
функцији. Проблем је и њено комплетно обнављање, што се тешко реализује.
2.3.4.РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ
УСЛОВА РАДА
Током школске 2015/2016. године утрошена су следећа средства:
У септембру је извршена исплата од 1998.279,00- део радова на фасадној
столарији- наставак из школске 2014/2015. године / што је финансирало
Министарство просвете /.
Најзаначајнија инвестиција у прошлој школској години била је адаптација
мокрог чвор за ученике предметне наставе у старом делу школске зградеурађена је топла веза за тоалете / ученицима обезбеђен улазак из зграде /, а
адаптирана су и три кабинета / хобловање и лакирање паркета, кречење,
фарбање столарије, нобављена нова опрема за те кабинете /ђачки столови и
клупе, катедре и ормани/. Постављена је и ограде у дворишном делу школске
зграде, одвајање од спортског терена, такода овај деовише не може да се користи
када школа не ради. Спортски терен остао је за употребу и нерадним данима. Ова
су средства обезбеђена из Фондације Дивац- 80% у износу од 5.426,861,84
динара, као и учешћем Општине од 20%, односно 1.200.000,00 динара.
Школским средствима извршена је адаптација и унапређење видео
надзора. Постављени су нови каблови, поствљене 3 нове камере, дорађена
миксета и дискови за видео-надзор у укупном износу од 78,034 динара.
Купљена су и 4 половна рачунара у износу од 38.050,00 динара, 10 металофона
за наставу музичке културе- износ 14.520,00 динара, два ласерска штампача- у
износу од 16,363,00 динара. За пројекторе је утрошен 57.930,00 динара.
Од опреме за одржавање набављене су две пећи на чврсто гориво у ИО Качер –
износ 49,900,00 динара, седишта за ђачке столице и табле за столове.
Део ових средстава био је од рабата за уџбеника, а из ових средстава
постављене су на унутрашњим степеништима заштитне лајсне. Од средстава
прикупљених на пролећном фестивалу набављени су реквизити за разредну
наставу за физичко васпитање- 50.000,00. План набавке је реализован. За
потребе библиотеке набављене су књиге у износу од 7.882,03 динара.
Општина је финасирала израду пројектне документације за доградњу учионица и
фискултурне сале у делу школског дворишта. Тиме је обезбеђена потребна
документација за учешће школе на конкурсима за потребна средства.
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3.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
3.1.НАСТАВНИ КАДАР ( наставници и васпитачи )
У овој школској години имали смо једно одељење више у предметној
настави Министарство просвете је упражњена места делом попунило са
наставницима који су били технолошки вишак у другим школама. Ипак је
одређени фонд часова остао непопуњен, а за та места нису се на конкурсима
јавили стручни наставници.
МАТИЧНА
ШКОЛА
РАЗРЕДНА
НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
ПРЕДШКОЛСКЕ
ГРУПЕ
ПРОДУЖЕНИ
БОРАВАК
-ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
-ПРАВОСЛАВНА
ВЕРОНАУКА

ВШС

УКУПНО
Наставник
Марина Баковић
Драгица Чолић
Бранка Кнежевић
Биљана Николић
Бијана Меденица
Славица Ристовић
Добрила Ракић
Нина Вукић
Мирела Лазић
Биљана Богдановић
Љиљана Николић
Гордана Бућић
Верица Гогић
Нада Радојичић
Гордана Никовић

ВСС

НЕСТРУЧНО

4

18

5

37

3

45

4

-

-

4

-

4

-

-

1

-

1

-

3

-

3

13

63

3

79

радно место
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

-

УКУПНО
22

4

%, ИО и друга школа
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Вера Пековић
Латинка Паљак
Милуника Полић
Радомир Радојичић
Милица Николић
Аница Лојаница
Цмиљана Јанковић
Радмила Шуљагић
Зора Стевановић
Љубинка Мијатовић
Илија Мићевић
Весна Радојичић
Оливер Човић
Десимир Поповић
Наташа Ђукић
Весна Шекељић
Јулија Филиповић
Ивана Чикановић

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
продужени боравак
продужени боравак
продужени боравак
продужени боравак
српски језик
српски језик
српски језик

Биљана Кнежевић
Љиљана Јелисавчић
Марија Милошевић
Емина Јеремић Мићовић
Оливера Дробњаковић
Јелена Максимовић
Ивана Јовичић
Бранислава Јовичић

српски језик
српски језик
српски језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик

Данијела Несторовић

енглески језик

Соња Марковић
Марина Марјановић
Марија Брајић
Зорица Николић
Драган Вићентић

немачки језик
немачки језик
немачки језик
ликовна култура
ликовна култура,
цртање,вајање...
ликовна култура,
цртање,вајање...
музичка култура
музичка култура
историја
историја и грађанско
васп.
грађанско
васпитање

Јелена Стојановић
Јасминка Гајић
Јелица Лучић
Миломир Максимовић
Биљана Антонијевић
Ивана Јанковић

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
28% - остало друга
школа
100%
100%
72%
100%
100%
100%
100%
15 + 55% ИО Стапари,
остало друга школа
22+ 20 % ИО Качер,остало
грађанско васпитање
100%
100%
34%, остало друга школа
100%
30%, остало друга школа
45%
100%
35%, у Стапарима до 73%
100%
60 + 40%
20%+ 35% историја
Стапари, остало друга
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Госпава Топаловић
Стевка Жунић

географија
географија и
грађанско васп.
физика
физика
физика
математика
математика
математика
математика
математика

Весна Димитријевић
Иван Жунић
Јелена Дејовић
Небојша Чумић
Оливера Ђокић
Бранко Мићовић
Саша Јевтовић
Горан Бојовић

школа
100%
60 + 40%

100%
40%, остало друга школа
10%, остало друга школа
111%
111%
111%
111%
23 %,остало у Стапарима
до 111%
Верица Зекавичић
биологија
100%
Јасна Радосављевић
биологија
100%
Бранка Кремић
биологија и чувари 20% + 40% Стапари,
природе
остало друга школа
Милка Удовичић
хемија и
90 + 10%
домаћинство
Гордана Љубичић
домаћинство
15%, остало друга школа
Светлана Буквић
домаћинство
10%, 20% Стапари, остало
друга школа
Александар Милосављевић
ТИО
100%
Оливера Крстић
ТИО
100%
Биљана Бојовић
ТИО и информатика 10 + 90%
Кристина
Ђорђевић физичко васпитање 100%
Љубичић
Никола Мићевић
физичко васпитање 100%
Марина Јовановић
физичко васпитање 100%
Ана Иркић
изабрани спорт
15%
Бранко Росић
веронаука
90% + 10% ИО Качер
Јован Тимотијевић
веронаука
40%,остало друга школа
Мирко Јанковић
веронаука
5% + 20% Стапари, остало
друга школа
Реализована је и кућна настава за једног ученика седмог разреда из 7 предмета –
српски језик, историја, географија, физика, математика, биологија и хемија.У
Матичној школи нестручно је била заступљена настава српског језика са 72%
музичке културе са 35% и математика са 23%.
Током школске године није било већих кадровских промена, сем стручне
замене наставнице биологије, која је дуже одсуствовала.
КАЧЕР
РАЗРЕДНА

ВШС

ВСС
-

2

НЕСТРУЧНО
-

УКУПНО
2

10
НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
ПРЕДШКОЛСКА
ГРУПА
УКУПНО

-

2

-

2

-

1

-

1

-

5

-

5

Наставник
Ивана Мутавџић
Александар Лојаница
Марјана Крунић
Данијела Несторовић
Бранко Росић
СТАПАРИ

радно место
васпитач
2. и 4. разред
1. и 3. разред
енглески језик
веронаука

ВШС

РАЗРЕДНА
НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА
НАСТАВА
УКУПНО

ВСС

% матична и друга школа
100%
100%
100%
20%, остало у матичној
10%, остало у матичној
НЕСТРУЧНО

УКУПНО

-

1

-

1

1

9

2

12

1

10

2
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Наставник
Невена Милосављевић
Биљана Црнић
Бранислава Јовић
Јелица Лучић

радно место
I, II, III и IV разред и
предшколска група,
српски језик
енглески језик
музичка култура

Александар Димитријевић

ликовна култура

Ивана Јанковић

историја

Горан Максимовић
Весна Ковачевић
Горан Бојовић
Бранка Кремић

географија
физика, руски,
ликовна култура и
информатика
математика
биологија, чувари

Светлана Буквић

хемија

% матична и друга школа
100%
93%
54,44%
25% +35% матична школа,
чувари и библиотека
укупно 13%
20%, остало у другој
школи
35%, у матичној 20%
грађанско, остало друга
школа
35%
94%
88,88% и матична школа
40% + 20% матична,
остало друга школа
20%, 10% матична, остало
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друга школа
ТИО
40%, остало друга школа
физичко васпитање 60%, остало друга школа
и изабрани спорт
веронаука
20%, 5% матична, остало
друга школа

Радивоје Ђокић
Зоран Вучићевић
Мирко Јанковић

Нестручно је била заступљена настава математике 89%, музичка културе са 25%,
ликовне културе са 5%,
руски језик са 44% и физика 30%. Ове часове
реализовала су два наставника.
3.2.ВАННАСТАВНИ КАДАР
У школи су радили: директор, помоћник директора, два стручна сарадникапедагога, један библиотекар, секретар школе, шеф рачуноводства , један
рачуноводствени радник, један административни радник, домар, два ложача и 10
помоћних радника /у матичној школи 7, у Качеру један, у Стапарима два помоћна
радника /.
Сви су запослени са пуним радним временом. О раду директора, помоћника и
стручних сарданика дати су посебни извештаји. Секретар школе је реализовао низ
послова у сарадњи са другим школама, родитељима, МП, Школском управом, као
и упис ученика у школу. Финансијско-анминистартивне службе бавиле су се
реализацијом ексурзија, излета, наставе у природи, набавком опреме и средстава,
финасирање стручног усавршавања и сл. Остале службе квалитетно су
одржавале школски простор / хигијена школске зграде и дворита, одржавање
опреме, отклањање насталих кварова, припреме простора за такмичења, завршни
испит, приредбе и обележавање значајних датума .

4.ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
4.1.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
На крају школске године бројно стање ученика и одељења било је следеће:
4.1.1. Матична школа
Разред
Број
Број
одељења ученика
I
6
155
II
5
123
III
5
142
IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО

6
6
6
4
5
43

156
157
159
121
139
1152

4.1.2. ИО Качер
Разред

Број
одељења
I
1/2
II
1/2
III
1/2
IV
1/2
2
УКУПНО

Број
ученика
7
5
6
10
28

12

4.1.3. ИО Стапари
Разред
I, II, III
и IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО

Број
одељења
1
1
1
1
1
5

Број
ученика
2+1+1+3
3
3
5
8
27

4.1.4.Припремни предшколски програм
Матична школа
ИО Качер
ИО Стапари

Број група
4
1
радили са
разредном
наставом

Број деце
86
5
3

4.1.5. Продужени боравак био је организован за ученике првог и дугог разреда, а
у овој години радиле су четири групе са 125 ученика. Три групе су чинили
ученици првог, а једну ученици другог разреда.
Продужени боравак радио је од 7,30 до 16,00 часова. Реализовани су
планирани садржаји везани за наставу - израда домаћих задатака и вежбање, као
и остали планирани садржаји- одмор, рекреација, дружење, одласци на плажу и
рекреативне активности у школском дворишту.
Остварена је веома добра сарадња са учитељима првог и другог разреда,
вршена анализа остварених резултата ученика. Уз индивидуалну сарадњу са
родитељима и сарадњу са учитељима успешно су коригована одређена
понашања ученика, као и стваране радне навике и осамостаљивање у раду.
Ученици су учествовали у разним активностима- прославе, приредбе, а остварена
је и добра сарадња са школом „Стари град“ у организовању и реализацији
слободних активности на Градској плажи. Реализована је радионица „Посуде од
глине“ у сарадњи са Софијом Бунарџијом, наставником Уметничке школе.
Уредно је вођена одговарајућа документација о раду.
4.1.7. Успех ученика од првог до осмог разреда
– овај успех дат је кроз табеле, које се налазе на крају извештаја. Пролазност
ученика на крају школске 2015/16. године у разредној настави - Матична школа,
ИО Качер, ИО Стапари - је 100%.
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У предметној настави сви ученици осмог разреда у матичној школи и Стапарима
завршили су разред у јуну без недовољних оцена – пролазност 100%. Сви
ученици осмог разреда су у јунском року изашли на завршни испит.
У осталим одељењима предметне наставе у јуну су четири ученика поновила
разред / један из 5-2, а три ученика из 7-3 / у Матичној школи. У Стапарима су сви
ученици завршили разред у јуну.
Поправни испит полагало је у августу у матичној школи 38 ученика: из једног
предмета 23 ученика /V-1 ученик, VI-11 и VII-11/, а из два предмета 15 ученика, /
VI -5 и VII-10 ученика /.
Сви су у августовском року положили испит и укупна пролазност у предметној
настави у матичној школи је 99,08%.
Носиоци Вукове и посебних диплома школске 2015/2016. године17 ученика добитници су Вукове дипломе, а додељено је и 71 посебна диплома.
Носиоци ових диплома су:
VIII-1
1.Јана Радивојевић- Вукова и 8 посебних диплома / српски језик, ликовна
култура, физике, математике, биологија, хемије, ТИО и информатике
2.Дарја Чучковић- посебна из енглеског језика
3.Неда Здравковић- посебне из географије
4.Милош Јоловић- посебна из историје
5.Душан Папић – посебне из физике, математике и инфроматике
6.Милош Јоловић- посебна из историје
7.Ива Станимировић- посебна из физичког васпитања
VIII-2
1.Тамара Бакић- Вукова и посебне из биологије и хемије
2.Симо Ђуричић - Вукова и посебне из енглеског језика, географије и математике
3.Милица Јокић- Вукова и посебна из српског језика
4.Милица Шопаловић- Вукова и посебне из физике, математике и биологије
5.Драгица Тошанић- посебне из физичког васпитања
6.Бошко Драгичевић- посебне из физичког васпитања
VIII-3
1.Дабовић Мина - Вукова и посебне из физике, биологије и хемије
2.Јована Орестијевић- Вукова и посебна из географије
3.Анђела Спасојевић- Вукова и посебне из ликовне и музичке културе
4.Алекса Чорбић- Вукова и посебна из ликовне културе
5.Тамара Ђуричић- посебне из математике и хемије
6.Ружица Гардић- посебне из физичког васпитања
VIII-4
1.Анђела Ђокић - Вукова и посебна из ликовне културе
2.Јана Јокић- Вукова и посебне из српског језика, географије и биологије
3.Мина Прљевић- Вукова и посебна из српског језика
4.Петар Ђерић- посебна из немачког језика
VIII-5
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1.Дана Борисављевић- Вукова и посебне из српског језика, енглеског језика и
математике
2.Сара Вукашиновић- Вукова и посебна из немачког језика
3.Марко Ковачевић - Вукова и посебне из географије, биологије и физичког
васпитања
4.Марија Поповић- Вукова и посебне из српског језика, ликовне културе, музичке
културе, физике, математике, хемије, верске наставе и информатике
5.Никола Бијелић- посебне из историје и географије
6.Ема Вељовић- посебна из музичке културе
7.Марија Вулевић- посебна из музичке културе
8.Ана Јокић- посебна из географије
9.Максим Костадинов- посебне музичке културе, физике, биологије, хемије,ТИО и
информатике
10.Марија Мартић- посебна из музичке културе
VIII-6-Стапари
1.Марко Милосављевић- Вукова и посебна из географије
Наставничко веће школе прогласило је за ђака генерације Јану Радивојевић,
ученицу VIII-1, која је током школовања на такмичењима освојила 35 диплома - 19
општинских, 15 окружних и једну републичку, а такмичила се на републичким
такмичењима из физике, математике и ТИО. Тако је остварила невероватних 163
бода према школском правилнику за ђака генерације. Да је заслужено проглашена
учеником генерације потврдила је већ на завршном испиту. Јана је једина у
Златиборском округу освојила максималан број бодова из сва три теста.
Резултати оставрени на такмичењима:
И ове школске године остварени су изузетни резултати на такмичењима.
Табеларни преглед резултата остварених на такмичењима школске
2015/2016.године:
ПРЕДМЕТ
српски је.
рецитатори
енглески
немачки
руски
историја
географија
физика
математика
биологија
хемија
Техничко и

ОПШТИНСКО
бр.
1.
2.
учес мес мес
26
3
5
4+3
9
1
3
1
20
1
2
12
3
15
3
3
107
5
21
25
14
1
3
3
1
-

РЕГИОНАЛНО
бр.
3.
1.
2.
3.
мес учес мес мес мес
12
4
2
1
3
2
2
1
1
2
1
8
7
1
1
13
4
4
3
1
41
15
3
5
4
25
3
9
5
10
6
1
1
1
1
-

РЕПУБЛИЧКО
бр.
1.
2.
3.
учес мес мес мес
2
1
7
1
1
6
1
2
2
1
-

15
информати.
Инфроматика 5
и
рачунарство
УКУПНО без 247
екипних и
спортских
такмичења

2

2

1

4

1

1

2

-

-

-

-

16

40

41

120

11

23

17

21

1

1

1

Укупно је освојено 146 диплома и то: 97 дипломе на општинским, 51 на
регионалним и 3 на републичком такмичењима. Војкан Вуријевић-6-2 –је из
физике освојио певу награду, Јована Смиљанић 6-1 другу награду. Јована
Смиљанић је освојила и трећу награду из математике.
Табеларни преглед за спортска такмичења:
Спорт/ екипно,
појединачно
Крос / атлетика/

Стони тенис

Пливање
Гимнастика

Одбојка
Фудбал
Рукомет

Ниво такмичења
Општинска Окружна
такмичења такмичења
екипно I
појединци:
I -6
II-6
III-3
екипно
II – 2 /м,ж/
појединци:
II-1
III-1
I -2
II-3
III-2
екипно
I – 2 /м,ж/
II – 2 /м,ж/
појединци:
I -3
II-2
III-1
екипно I
/дечаци/
екипно I
екипно II
/девојчице/ /девојчице/
-екипно I
-екипно II
/дечаци/
/девојчице/
-екипно I
-екипно III

Међуокружна Републичка
такмичења
такмичења

УКУПНО
17

4

7
екипно 6
место
девојчице,
појединци:
дечаци: 10.
и 18. место

10

1
2
4

16

Кошарка
Атлетика

/девојчице/
екипно I
/девојчице/
-екипно II
/дечаци/
-екипно II
/девојчице/
појединци:
I -2
II-1
III-3

/дечаци/
екипно I
/девојчице/
појединци:
I -2

екипно III
/девојчице/

3
10
УКУПНО
58
медаља

У табели су дати збирно и појединчани пласмани, као и резултати у екипним
такмичењима. Најуспешнији су били такмичари из гимнастике који су учествовали
на републичком такмичењу- четворочлана екипа девојчица, која је освојила 6.
место, а и два ученика у појединачном такмичењу, један ученик другог и један
петог разреда.За укупне сјајне резултате у спорту наши су ученици трећи пут
заредом проглашени најбиљим спортистима у општини. У овим такмичењима
учествовало је 350 ученика. Укупно су освојили 58 медаља, а са осталим
такмичењима укупно 204 дипломе.
Сем наведених резултата остварених на такмичењима које организује
Министарство просвете, наши ученици учествовали су и у другим такмичењима и
разним конкурсима, где су такође освојили низ диплома и награда.
4.2.РИТАМ РАДА
Настава се у Матичној школи одвијала у две смене, уз вертикалну поделу
одељења, а почетак наставе у првој смени био је од 7,30 часова, а у другој смени
од 14,00 часова. У Стапарима и Качеру настава се одвијала само у првој смени и у
обе школе почињала је у 8,00 часова.
4.3.ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
До 1. септембра 2015.г.извршена је подела одељења и осталих задужења.Током
године није било значајнијих измена у тој подели, сем измене наставника које су
већ наведене код кадровских решења. Није било дужих одсуствовања наставника
током школске године.
4.4.СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И
СТРУЧНИХ - реализација
Према Годишњем плану реализоване су обавезе наставника утврђене 40часовном радном недељом током године. Није било значајнијих одступања од
планираног календара. Реализоване су две наставне суботе- једна за целу школу
ради померања календара од стране Министарства, а друга за предметну
наставу, ради надокнаде једног дана за екскурзије.
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Реализовани фонд часова обавезних предмета за све разреде школске 2015/16.
године / збирно у оквиру једног разреда за сва одељења у матичној школи и
издвојеним одељењима /
ПРЕДМЕТ

Српски
језик
Енглески
језик
Ликовна
култура
Музичка
култура
Свет око
нас
Природа и
друштво
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
ТО
Физичко
васпитање
и изабрани
спорт

Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно сва
одељења у оквиру једног разреда) за матичну и издвојена
одељења
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII УКУПНО
9204
1440 1260 1260 1440 1260 1008 720
816
576

504

504

576

504

504

360

408

3936

288

504

504

576

504

252

180

204

3012

288

252

252

288

504

252

180

204

2220

576

504

-

-

-

-

-

-

1080

-

-

504

576

-

-

-

-

1080

252
252
1008
504

504
504
504
1008
504

504
504

504
504

360
360
360
720
360
360
360
360

408
408
408
816
408
408
408
408

1524
1524
1272
8952
1776
768
1776
5016

1440

1260

1260

1440

864

756

756

864

Укупно
43140

Фонд реализованих часова физичког васпитања приказан је у разредној настави
са 3 часа седмично, док је у предметној настави без изабраног спорта, односна са
2 часа недељено по одељењу .
г/Реализација изборних програма
Изборни предмети бирани су у складу са правилницима, ученици су
анкетирани и изјаснили се на крају прошле школске године, сем ученика првог
разреда, који су анкетирани у септембру. Рад се одвијао према плану, а сви
изборни предмети реализовани су са фондом од једног часа недељно.
Веронаука је у разредној настави у издвојеним одељењима реализована у
комбинацији, па су групе приказане са фондом у првом и трећем разреду.
Као други страни језик у матичној школи учи се немачки, а у ИО Стапари
руски језик. За изабрани спорт ученици су се определили у септембру, а анкете су
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урадили наставници физичког васпитања. Ова два предмета приказана су са
фондом у табели са осталим изборним предметима.
Реализација фонда часова изборних предмета за све разреде/ збирно у оквиру
једног разреда за сва одељења у матичној школи и издвојеним одељењима /
ПРЕДМЕТ

Немачки језик

Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно
сва одељења у оквиру једног разреда) за матичну и
издвојена одељења
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
УКУПНО
432
432
288 340 1492

284
Руски језик
72
72
72 68
888
Изабрани
252
252
180 204
спорт
Православна
216 108 180
180
252
216
144 170 1466
веронаука
Грађанско
180 180 180
180
72
144
144 136 1216
васпитање
180
Лепо писање
180
692
Чувари
72
216
108
188
108
пририде
144
Народна
36
108
традиција
36
Од играчке до 36
рачунара
252
Цртање,
216
36
сликање и
вајање
Домаћинство
72
136 208
Информатика
180
180 360 720
и рачунарство
Напомена: ученици који похађају музичку школу могу бити ослобођени другог
изборног предмета, тако да се несу увек поклопити број ученика у разреду са
бројем ученика у табелама за изборне предмете.
Укупан број ученика и група по изборним предметима:
ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТИ
У разред/
МАТИЧНОЈ ШКОЛИ
разреди
1.Православни катехизис / верска од I до VIII
настава
2.Грађанско васпитање

од I до VIII

Број
група
4+3+4+4
6+5+4+4
= 34 групе
5+5+5+5
2+4+4+4
= 34 групе

Број ученика
61+40+67+71
119+84+58+71
= 571 ученик
95+83+73+79
38+77+63+68
= 576 ученика
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3.Лепо писање
4.Чувари природе

I разред
од I до V

5.Народна традиција

III и IV

6.Од играчке до рачунара
7.Цртање, сликање и вајање

III
V и VII

8.Домаћинство

VII и VIII

9.Информатика и рачунарство

VI и VIII

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ИО КАЧЕР
1.Православни
катехизис
настава
2.Лепо писање
3. Чувари природе

/

разред/
разреди
верска I-IV

Број
група
2

I
1
од II до 2
IV

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ИО СТАПАРИ
1.Православни
катехизис
/
настава
3.Лепо писање
4.Чувари природе
5.Информатика и рачунарство

4 групе
2+5+3+3
+2
= 15 група
- - 1+3
= 4 групе
- - 1 група
6+- 1+
= 7 група
2+4
= 6 група
5+4+9
= 18 група

разред/
разреди
верска I-VIII

Број
група
4 групе

I разред 1 група
од II до V 2 групе
VI,VII,VIII 3 групе

105 ученика
51+123+82+79
+31
= 366 ученика
- - 29+76
= 105 ученика
- - 29 ученика
121+- 15
= 136 ученика
30+61
= 91 ученик
139+ 59+78
= 276 ученика
Број ученика
28
7
21

Број ученика
24- сви
ученици
2
7
16

д/Реализација допунске и додатне наставе
У оквиру 40-часовне радне недеље наставници су имали обавезу да реализују
часове допунске и додатне наставе. Часови су реализовани према плану, а
преглед реализованих часова дат је у табели на нивоу разреда / збирно за сва
одељења у матичној школи и издвојенима одељењима /.
Табеларни преглед реализација фонда часова допунске и додатне наставе по
предметима за све разреде.
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно сва
одељења у оквиру једног разреда) за матичну и издвојена одељења
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII УКУПНО
Српски
146
126
126
144
50
31
40
28
691
језик
126
Енглески
1
42
30
34
19

20
језик
Немачки
језик
Историја,ПД
Географија
Физика
Математика 146
Биологија
Хемија
УКУПНО
272

1

126

252

126

254

144

288

41

24

23

23

13
9
22
19
196

12
18
18
49
20
202

13
16
12
35
25
12
210

11
15
19
56
18
13
202

111
50
58
58
704
82
25
1905

ДОДАТНА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
Укупно реализовано часова по разредима
( годишњи збирно сва одељења у оквиру
једног разреда) за матичну и издвојена одељења
IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО
Српски
30
48
41
38
157
језик
Енглески
15
18
17
48
98
језик
Немачки
16
12
19
34
81
језик
48
Историја
15
10
9
14
84
Географија 2
10
26
46
72
Физика
39
3
30
428
Математика 288
33
39
23
45
94
Биологија
21
19
34
20
43
Хемија
19
24
УКУПНО
288 132
195
191 299
1105
Припремна настава
Од ове школске године обавеза школе је била да реализује припремну
наставу за полагање завршног испита током школске године и непосредно пре
испита, припремну наставу за ученике који су полагали разредни испит и
припремну наставу за поправне испите, са фондом од 10 часова пре полагања
поправног испита. Организована је припремна настава ученицима осмог разреда
из 7 предмета за полагање завршног испита током другог полугодишта, а и две
седмице пре полагања. Није било органозовања поправног испита у јуну, а сви
ученици који су полагали разредне испите / реч је о ученицима који уче други
страни језик- руски, француски и италијански / имали су предвиђени број часова за
припрему. У августу је огганизована припремна настава за ученике упућене на
поправни испит. Сви планиране часови су реализовани.
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4.5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИРЕАЛИЗАЦИЈА
У реализацији школског календара није било већих измена током школске
2015/16. године. До измене је дошло само у јуну, јер је Министарство за један дан
померило завршетак школске године, па је реализована једна наставна субота за
целу школу. Ради реализације дводневних ексурзија ученици предметна настава
су у мају имала једну наставну суботу.Током године реализоване су и неке
активности које нису биле планиране календаром, а пре свега културне,
друштвене и хуманитарне активности, а извештај о њима дат је у летопису школе.
Реализација излета, наставе у природи и екскурзија у школској 2015/2016. години
дата је у посебном делу извештаја.
4.6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Распореди часова усвојени су 1. септембра, али је ово био привремени
распоред јер је било измена у наставном кадру. До прве измене и усвајања новог
распореда дошло је већ 15. септембра. За изборне предмете веронауку и
грађанско васпитање родитељи ученика првог разреда изјаснили су се у првој
седмици, па је распоред допуњен до 15. септембра / усклађивање реализације
изборних предмета и наставе страног језика /. Код израде распореда разредне
наставе поштовали су се педагошки критеријуми. У предметној настави било је
много је теже сачинити добар распоред за сва одељења, јер приликом израде
распореда часова постоји пуно услова који морају да се задовоље / рад
наставника у две смене или две школе, употреба кабинета по предметима ,
употреба сале – само једно одељење на настави, употреба дигиталног кабинета
за наставу информатике, велики број часова па је тешко уклопити изборне
предмете и остале активности. /
Током године није било значајнијих измена у распореду.
4.7. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ- школа није обављала проширену
делатност.

5.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ,
УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
5.1.СТРУЧНИ ОРГАНИ
5.1.1.Наставничко веће школе
У току ове године реализовано је 11 седница Наставничког већа школе, на
којима су разматрана сва значајнија питања везана за укупан рад.
Ред
бр.
1.

Време
реализације
14.09.2015.
године

Активности/теме
-Усвојен Извештаја рада за
школску 2014/2015. годину
- Усвојен Годишњег плана
рада школе за школску
2015/2016.годину
-Усвојен распоред часова

Начин
реализације:
излагање
презентовање
дискусија
усвајање

Носиоци
реализације
директор
школе
помоћник
директора
стручни
сарадници
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2.

4.11.2015.
године

3.

2.02.2016.
године

редовне, допунске и додатне
наставе
-Договорен начин реализација
изборног предмета и
слободних активности
-Инфромација о резултатима
самовредновања, изабрана
нова кључне области Настава
и учење, предложен и усвојен
тима
-Ексурзије, настава у природи
и излети- усвојени предлози
дестинација и термина
извођења
-Разматране друге
инфромације значајне за
почетак рада у овој години
-Анализирани резултати
ученика остварени на крају
првог класификационог
периода и дате мере за
побољшање
-Васпитно
дисцилинске
мере-покренута
су
два
поступка због неоправданих
изостанака
-Изабран члан колектива у
Школски одбор – Оливер
Човић
-Утврђене закључне оцене на
крају првог полугодишта
успеха ученика на крају првог
полугодишта и мере за
побољшање
-Утврђене закључне оцене из
владања на крају првог
полугодишта и мере за
побољшање
-Усвојене допуне Школског
развојног плана и Акционог
плана
-Анализирана појава
електронског насиља, која се
десила у 5-4, када су ученици
били без надзора у кабинету

чланови
већа
по потреби
секретар
школе

излагање
презентовање
дискусија
гласање
усвајање

Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
Секретар
школе,
комисија за
избор члана

излагање
информисање
дискусија
презентовање
усвајање

Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
Секретар
школе
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4.

5.04.2016.
године

5.

14.04.

6.

2.06.2016.
године

информатике, о чему је писао
један дневни лист. Директор је
нагласио да је недопустиво да
ученици буду без надзора
наставника
-Захтев за стицање звања
Педагошког саветника Миреле
Лазић, који је једногласно
подржан
-Усвојене су измене
Пословника о раду
Наставничког већа школечланови 17. и 23. једногласно
-Усвојен
предлог
листе
уџбеника
за
трогодишњи
период -школске 2016/2017.
2017/2018 и 2018/2019. годину
-Информација
о
пројекту
Образовање за права дететапримена индекса
-инфромација о програму
поводом завршетка
адаптације ученичких тоалета
и три учиониц средствима из
фондације Дивац и Општне
-Анализирани резултати
ученика остварени на крају
трећег класификационог
периода и дате мере за
побољшање
- Разматране вапитне и
васпитно - дисциплинске мере
-Договорен начин реализације
пробног завршног испита- 15.
и 16. априла – одређени су
дежурни наставници
- директор је информисао
одељењске старешине да
обавесте родитеље о
правилима понашања на
ексурзији, а да ће он лично то
урадити код ученика
-Утврђен успех ученика осмог
разреда на крају школске
године

излагање
информисање
дискусија
презентовање
усвајање

Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници

дискусија
Директор
презентовање школе
усвајање
Помоћник
директора
Стручни
сарадници

дискусија
Директор
презентовање школе
усвајање
Помоћник
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7.

- Разматране вапитне и
васпитно - дисциплинске мере
-Извршен је избор ученика
генерације- одељењске
сатарешине су предложиле
носиоци Вукове и посебних
диплома, што је једногласно
усвојено. На основу освојених
бодова са такмичења /163/
Наставничко веће је
једногласно за ученика
генерације изабрало Јану
Радивојевић – 8-1, која је
освојила 35 диплома на
разним такмичењима и поред
Вукове освојилаи 8 посебних
диплома
-Усвојен је договор о
реализацији завршног испита,
као и задужења наставника
-Усвојени су извештаји о
реализацији излета, наставе у
природи и екскурзија
23.06.2016.годи -Утврђен успех ученика крају
не
школске године
- Разматране вапитне и
васпитно - дисциплинске мере
-Разматран извештај о посети
Општинског просветног
инспектора Миленије
Марковић и предложеним
мерама
-Усвојени су извештаји о
реализацији излета и наставе
у природи
-Усвојен је извештај о
резултатима оставреним на
такмичењима у овој школској
години
-директор је инфромисао
присутне о пљачки извршеној
20.06., када је из канцеларије
административног радника
украден новац од екскурзија и
наставе у природи. Украдено
је преко 400.000,00, а ова

директора
Стручни
сарадници
Одељењске
старешине
осмог
разреда
Руководиоци
одељењских
већа и вође
пута на
екскурзијама

дискусија
Директор
презентовање школе
усвајање
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
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средства су требала бити
уплачена агенцијама и један
део наставницима
реализаторима
Анализа
реализације
Годишњег плана рада школе
Учешће
ученика
на
такмичењима ученика основне
школе
8.

28.06.2016.
године

9.

19.08.2016.
године

-Усвојен је извештај Тима за
превенцију насиља
-разматрана анализа
резултата завршног испита
-Усвојен извештај о стручном
усавршавању
-Усвојен извештај о
реализацији програма
припремних предшколских
група
-Усвојен извештај Тима за
инклузивно образовање
-Усвојен извештај Актива за
развој школског програма
-разматран низ
организационих питања
везаних за крај школске
године
-Извршена подела одељења
петог разреда на смене
-Инфромација о покретању
поступак за утврђивање
запосленог за чијим радом
престаје потреба из редова
запослених у разредној
настави
-Усвојен распоред одржавања
припремне наставе за ученике
упућене на полагање
поправног испита
-Усвојен распоред полагања
поправних испита и комисије
-Предложена задужења у
школској 2016/2017. години
-дата сагласност на захтев за
отварање 3. и 4. групе у

дискусија
Директор
презентовање школе
усвајање
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
Марина
Баковић
Секретар
школе

Дискусија
Директор
презентовање школе
усвајање
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
Секретар
Чланови
комисије
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10.

25.08.2016.
године

11.

30.08.2016.
године

продуженом боравку / за ове
потребе извршена је
просторна измена и
премештена ђачка библиотека
у други простор /
-договорена израда
распореда часова
-Предложена задужења у
Дискусија
школској 2016/2017. години
презентовање
-Усвојен извештај Актива за
усвајање
развој школског програма
-Усвојен извештај о
реализацији Програма
заштите ученика од насиља,
злостављања и
занемаривање
-Усвојен извештај за
самовредновање- кључна
област Настава и учење
-Извршен избор нове кључне
области у самовредновањуПостигнућа ученика и тим
-Извршен је избор три члана у
нови сазив Школског одбораАлександар
милосављевић,
Оливер Човић и Гордана
Бућић
-Усвајање успеха ученика на
крају наставне године
-Усвојена преостала
задужења наставника за
наредну школску годину
-Усвојен распоред часова
-Дата инфромација о
распоређивању досељених
ученика, ученика из Качера,
ученика упућених на
понављање разреда

5.1.2.Одељеска већа школе
Одељеска већа 1, 2, 3, и 4. разреда реализовала су:
I разред – 17, II разред – 11, III разред- 13 и IV разред – 13 седница.
На овим седницама већа су се бавила:
-израдом планова и програма рада, израдом оперативних планова
-израдом распореда часова и избором уџбеника

Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници

Директор
школе
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
Секретар
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-припремом стандарда за сваки разред и сваки предмет у првом циклусу / у складу
са Стандардима за први циклус /
-припремама за иницијална тестирања на почетку школске године и анализом
резултата
-провере остварености стандарда постигнућа, посебно I разред који је реализовао
три провере из математике, једну из српског језика и једну из света око
-планирањем стручног усавршавања, посебно у установи и израдом личног плана
стручног усавршавања,
-припреме писмених провера знања и усаглашавање критеријума оцењивања
-начином евидентирања прачења напредовања ученика
-реализацијом изборних предмета
-анализом успеха ученика по кварталним периодима и предлагањем мера за
постизање бољих резултата
-реализацијом допунске и додатне наставе
-припремањем, организациом, учешћем на такмичењима и анализом истих
-сарадњом са родитељима / родитељски састанци; индивидуални разговори;
учешће родитеља у организацији наставе у природи, обележавању значајних
датума ../
-учешћем у хуманитарним, друштвеним, културним и спортским активностима
-реализацијом планираних излета и наставе у природи
-израдом завршних тестова на крају школске године
-стручним усавршавањем у оквиру већа / обраде стручних тема, реализација
угледних предавања и анализом исти - сваки учитељ реализовао је по једну
стручну тему, презентовао семинаре на којима је учествовао, реализовао угледни
час /
-другим пословима значајни за рад већа
У оквиру стручног усавршавања реализоване су стручне теме:
I разред
Страхови и анксиозност код деце- Бојана Меденица
Саморегулисано учење- Славица Ристовић
Квалитет комуникације између наставика и ученика-Добрила Тешић
Примена мултимедије у почетној настави математике-Нина Вукић
Егземпларна настава-Мирела Лазић
Дисграфија и дислексија-Биљана Богдановић
II разред
Улога игре у развоју деце-Љиљана Николић
Мотивација у школском учењу-Гордана Бућић
Како препознати слабости у концентарцији-Верица Гогић
Наставне методе у настави математике Нада Радојичић
Методичка поступања у обради садржаја из атлетике-Гордана Никовић
III разред
Насиље у школи-Вера Пековић
Иновативне наставне методе-Латинка Паљак
Поремећај пажње и хиперактивност- Милуника Полић
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IV разред
Позитивна клима у одељењу-Аница Лојаница
Правилна исхрана-Радмила Шуљагић
Вршњачко насиље-Илија Мићевић
Прелазак из разредне на предметну наставу-Александар Лојаница
Како помоћи ученицима да активније уче у учионици-Зора Стевановић
Лична хигијена-Цмиљана Јанковић
Примена групног облика рада-Љубинка Мијатовић
У табели се налази преглед реализованих угледних часова у разредној настави
Одељ
ење
1-1
1-2

Време
реализ.
јун
децембар

Наставник

Предмети Наставна јединица

Бојана Меденица
Славица Ристивић

матем.
тематски
дан сви
предмети

1-3
1-4

март
март

Добрила Тешић
Нина Вукић

1-5

мај

Мирела Лазић

1-6

фебруар

Биљана Богдановић

1-8

јануар

2-1
2-2

јун
мај

Невена
Милосављевић
Љиљана Николић
Гордана Бућић

2-2
2-3

јун
децембар

Гордана Бућић
Верица Гогић

2-5
3-1
3-2
3-3

септембар
мај
новембар
децембар

Гордана Никовић
Вера Пековић
Латинка Паљак
Милуника Полић

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7

септембар
октобар
април
јун
јун
март
септембар

Аница Лојаница
Цмиљана Јанковић
Радмила Шуљагић
Зора Стевановић
Љубинка Мијатовић
Илија Мићевић
Александар
Лојаница

Мерење дужине дужи
Деда и репа
Број седам
Дани у недељи
Моја прича
матем.
Научили смо
матем.
Парни и непарни бројевипримена мултимедије
свет око
Разлике и сличности међу
нас
живим бићима, обрада
српски ј.
Лексичке вежбе: речи са
увећаним и умањеним
значењем
свет око Вода у природи
нас
физичко
Елементрне игре
матем.
Одређивање непознатог
чиниоца
матем.
Час и минут
свет око Материјали
нас
физичко
Штафетне игре
матем.
Обим троугла
српски
ликовно
музичко
физичко
матем.
матем.
физичко
ПД

Писање наслова књига и
часописа
Хармонија боја
Тон ЛА
Елементарне игре лоптом
Разломци
Текстуални задаци
Штафетне игре
Основне одреднице
државе Србије
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Подаци су у извештајима о реализацији личних планова стручног усавршавања.
Одељеска већа од 5. до 8. разреда реализовали су по 6 до 8 седница. Током
године разматрали су непосредну организацију образовно-васпитног рада –
задужења наставника, распоред часова и кабинета, договори око стручног
усавршавања и размена искустава. Извршен је избор уџбеника за наредне три
године, размењене информације о ученицима одређених одељења, анализирали
њихов успех по кварталним периодима и усвојили коначан успех. Одељењска
већа су предлагала ученике са којима се организовао индивидуални рад .Током
године пратили су владање ученика и изрицали васпитно-дисциплинске мере;
дали предлоге за похвале и награде, носиоце посебих и Вукове дипломе и ђака
генерације. Усклађивали су критеријум оцењивања, реализовали планиране
екскурзије, разматрали оставивање Школског програма и Годишњег програма
рада и учешће на такмичењима и остварени резултати. Разматрали су и друга
питања значајна за рад школе.
5.1.3.Стручна већа школе
У школи су радила следећи стручна већа:
1.Стручно веће језика, књижевности и комуникација: чланови овог већа су
наставници српског и страних језика. Реализовано је 8 седница, на којима је
извршен договор о планирању и изради планова, распореду, задужењима у вези
секција, реализација допунске, додатне, припремне наставе, анализа иницијалних
и пробних тестирања, договори и анализа резултата на такмичењима.
Посебан акценат био је посвечен стручном усавршавању на нивоу школе, од
израде личног плана стручног усавршавања сваког члана, преко реализације
планираних стручних тема и угледних часова.
Реализованo je 8 стручних теме и 14 угледних часова.
Обележен је Светски дан језика у септембру.
Изабрани су ментори за приправнике Биљану Црнић и Марију Брајић,
анализирани резултати са иницијалних тестова . Обележен је Европски дан језика.
Пуно пажње посвећено је раду секција, приредбама за Светог Саву и Дан школе.
Обележени су и други значајни датуми везани за језике. Ученици осмог разреда
полагали су тест из немачког језика / ДСД језички испит / и добили сертификате о
постигнутим резултатима. Анализиран је успех на такмичењима из језика, а
посебно сјани резултаи Весне Шекељић на општинском и регионалном
такмичењу, као и пласман две ученице на републичко такмичење из енглеског
језика. У посебној табели наведени су реализовани угледни часови.
У оквиру стручног усавршавања реализоване су стручне теме:
-Драмске технике у обради енглеског језика- Бранислава Јовичић и Оливера
Дрбњаковић
-Нови аспекти у настави енглеског језика-Јелена Максимовић
-Подстицање различитих стилова учења и усвајања страног језика- Ивана Јовичић
-Стилске вежбе у настави српског језика –Весна Шекељић
-Значај књижевности у васпитање деце и изградњи њихових етичких и естетичких
начела-Јулија Филиповић
-Вантекстовна перспектива у тумачењу књижевноуметничког дела-Биљана Црнић
-Нове методе и технике учења страног језика-Данијела Несторовић
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-Улога игара у настави страних језика-Марина Марјановић
2. Стручно веће друштвених наука: реализовало 7 седница – поред свих
активности које су реализовали везано за организацију рада : планирање, израда
планова, распоред часова, допунска и додатна настава, избор уџбеника,
организација, припрема и учешће ученика на такмичењима,– организовали су и
адекватне садржаје везане за прославу Дана школе и Светог Саве / литерарни
конкурс и приредба за Светог Саву / ,посете библиотеци, Историјском архиву
града; цркви, израда контролних за проверу остварености стандарда и начин
евиденције прачења постигнућа ученика. Реализоване су три стручне теме
Улога верске наставе у осмогодишњем школовању-Бранко Росић,
Примена Светог писма у верској настави-Јован Тимотијевић
Србија на раскрсници- Биљана Антонијевић. Наставници историје и верске
наставе одржали су по један угледни час.
3. Стручно веће природних наука:
У току школске године одржано је седам седница стручног већа природних наука.
На седницама су реализовани следећи садржаји:
- Подела часова по одељењима и остала задужења наставника;
- Договор око израде личног плана стручног усавршавања, реализације
угледних часова, стручних тема и акредитованих семинара;
- Договор о реализацији иницијалних тестова, организовање допунске и
додатне наставе, као и припрема и договор око реализације часова у
4.разреду;
- Усаглашавање планова секција;
- Анализа уџбеника,приручника и друге потребне литературе за ученике и
наставнике;
- Анализа успеха ученика и предлог мера за побољшање успеха ученика;
- Анализа успеха ученика после одржаних такмичења;
- Договор око избора уџбеника за наредну школску годину;
- Договор око реализације наставе за полагање завршног испита;
- Наставници биологије посетили су Фестивал науке у Београду
Сви чланови стручног већа природних наука уз добру сарадњу су активно
учествовали у реализацији плана рада Стручног већа.
У оквиру стручног усавршавања реализоване су стручне теме:
-Допринос и развој Николе Тесле и Михајла Пупина науци и техници-Весна
Димитријевић
-Ексурзија у функцији наставе географије Госпава Топаловић
-Хемија животне средине –Милка Удовичић
-Како да постанеш иницијатор рециклаже у школи? – Јасна Радосављевић
-Биолошки важна органска једињења – Светлана Буквић
-Корелација наставе биологије и информатике-Бранка Кремић
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4. Стручно веће уметности и вештина: реализовало 4 седница – поред
уобичајених активности- планирање рада, задужења, избор уџбеника,
усаглашавање критеријума оцењивања и сл. посебно су се ангажовало у
културној делатности школе. Учествовали су у обележавању значајнијих датума /
приредба за предшколско и прваке; за Светог Саву; садржаји везани за Дан
школе са ликовним конкурсом, приредба за Фондацију Дивац и поромоциј
Вуковаца. Реализоване су недеље спорта, спортским дружења, учешће на
такмичењима и постављање прилога на сајт школе.
Значајно су се ангажовали на уређењу школског простора и активностима
организованим ван школе, а посебно разним спортским сусретима и
надметањима. Кристина Љубичић-Ђорђевић и даље је радила прилоге за
посебан сајт и уређивала га са ученицима, а редовно је достављала податке за
школски сајт о учешћу наших ученика у богатим спортским надметањима и
активностима. Посеба пажња посвећена је безбедности ученика у спорту, као и
додатној подршци и помоћи ученицима којима је она потребна.
Разматрали су резултате са такмичења и Школа је поново освојила 1. место на
такмичењу у оквиру ОСИУРС-а, најуспешнија у граду. Узели су учешће на
пролећном фистивалу у Стапарима. Реализовали су 4 угледна часа.
5. Стручно веће математике, техничког и информатике:
Реализовало 7 седницана на којим су се бавили планирањем, израдом
иницијалних тестова, анализом пробног теста у 8. Разреду, пробним завршним
испитом у мају., завршним испитом. Посено су се бавили додатним радом,
учешћем ученика на такмичењима и оствареним резултатима. Анализирано је
стручно усавршавање у установи и ван установе. Реализовали су две стручне
теме и 8 угледних часова.
У оквиру стручног усавршавања реализоване су стручне теме:
-Обилици и закон мишљења у настави математике- Оливера Ђокић
-Сигурност на Интернету-Биљана Бојовић
-Примена програма Геогебра у наставу математике
Усвојен извештај рада и изабран нови председник.
6. Стручно веће учитеља и васпитача: У току школске године одржане су
четири седнице Стручног већа учитеља и васпитача.Две седнице које су
планиране за новембар и април, нису одржане из оправданих разлога.Седница у
новембру није одржана због поновљених тендера за рекреативну наставу,али све
што је планирано реализовано је на седници у јануару.Планирана седница у
априлу није одржана због извођења наставе у природи, па је оно што је
планирано реализовано на седници у јуну.На седницама су реализовани следећи
садржаји:
Август
- Изабрани чланови школских актива и тимова и остала задужења
наставника;
- Договор око израде личног плана стручног усавршавања, реализације
угледних часова, стручних тема и акредитованих семинара;
- Договор о реализацији иницијалних тестова
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Договор о релацијама и времену одржавања наставе у природи и излета
Изабрани ментори
Дискутовано о потребним наставним средствима
Октобар
- Извршена анализа резултата иницијалног тестирања
- Дискутовано о активностима Учитељског друшва планираних за 20152016.год.
- Организована одељењска такмичења у оквиру Спортске недеље
Јануар
-Стручно веће се изјашњавло по захтеву Миреле Лазић за стицање звања
педагошки саветник и дало позитивно мишљење.
-Дискутовано о резултатима анкетирања родитеља за наставу у природи
-Руководиоци ОВ поднели извештај о реализацији ваннаставних активности
у првом полугодишту
-Дискутовано о реализацији угледних часова и стручних тема у првом
полугодишту
-Дискутовано о вршњачком насиљу и договорено на који начин деловати
превентивно у циљу спречавања истог
-Дискутовано о семинарима у организацији Учитељског друштва
-Анализирани уџбеници издавачких кућа,,Иновација Јоксимовић” и
,,Креативни центар“
Јун
-Извршена анализа рада Стручног већа
-Изабран руководилац за наредну школску годину
-Славица Ристовић презентовала реализацију тематског дана,,Учимо да
бројимо“
-Дискутовано о постигнутим резултатима на школским такмичењима
-Руководиоци ОВ поднели извештај о реализацији угледних часова и
стручних тема у другом полугодишту
-Извршен избор руководилаца ОВ за 2016-2017.год.
-Дикутовано о релацијама извођења наставе у природи и излета и дати
предлози
Чланови стручног учитеља и васпитача, уз добру сарадњу су активно
учествовали у реализацији плана рада Стручног већа.
У оквиру стручног усавршавања реализовани су следећи угледни часови за све
стручне активе, сем актива учитеља / дато је већ у посебној табели /.
-

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Разред
2-1

Време
реализ.
17.09.

5-1
8-3
8-6

5.10.
25.12.
19.01.

Наставник

Предмети

Наставна јединица

Данијела
Несторовић
Марија Брајић
Ивана Јовичић
Бранислава
Јовичић

енглески ј.

Vegetables

немачки ј.
енглески ј.
енглески ј.

Was magst du
New Zeland
Celebrations
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6-3

18.02.

Јулија Филиповић

српски ј.

6-3

24.02.

енглески ј.

7-4

16.03.

српски ј.

„Стрепња“,

6-4
5-5
8-1

17.03.
18.03.
1.04.

немачки ј.
енглески ј.
енглески ј.

Sprechen uben
At the moment
Kahoot quiz

8-5
8-1
8-6
5-5
7-4
7-4
7-4

27.04.
4.05.
6.05.
16.05.
18.09.
30.09.
30.09

српски ј.
српски ј.
српски ј.
немачки ј.
ТИО
информатика
ТИО

Зависне реченице
„Очију твојих да није“,
„Бој на Мишару“,
Phonetik
Ортогонална пројекција
Дигитална библиотека
Друмски саобраћај

5-3
7-1
8-6
8-2

6.10.
15.10.
25.12.
21.04

математика
математика
математика
математика

6-2

6.06.

Оливера
Дробњаковић
Љиљана
Јелисавчић
Соња Марковић
Јелена Максимовић
Емина Јеремић
Мићовић
Биљана Кнежевић
Весна Шекељић
Биљана Црнић
Марина Марјановић
Оливера Крстић
Биљана Бојовић
Александар
Милосављевић
Небојша Чумић
Оливера Ђокић
Горан Бојовић
Саша Јевтовић
Вујовић
Бранко Мићовић

„Највећа је жалост за
братом“
London

5-5

14.10

Марина Јовановић

6-5

24.12

Никола Мићевић

5-6

8.04.

5-5

31.05

Кристина
Ђорђевић-Љубичић
Зорица Николић

Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Ликовна
култура

Изломљена линија
Питагорина теорема
Запремина пирамиде
Површина
паралелограма
Примена сличности
троуглова
Вођење лопте једном
руком
Прескок-згрчака и
разножна
Бацање кугле из места

7
8-6

март
март

Милка Удовичић
Бранка Кремић

6

март

7

фебруар

Јасна
биологија
Радосављевић
Весна Димитријевић физика

математика

хемија
биологија

Обликовање и
преобликовање
употребних предмета
Молекули и једиљења
Концепт одрживог
развоја
Водоземци-начин
живота, грађа
Сила потиска-Архимедов
закон
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5.1.4.Стручни активи школе
5.1.4.а Актив за развој школског програмаАктив за развој школског програма током школске 2015/2016. године
реализовао је послове планиране програмом рада. Чланови Актива за развој
школског програма били су: наставници разредне наставе Гордана Никовић и
Латинка Паљак, наставници предметне наставе Стевка Жунић и Бранко Мићовић,
представник издвојених одељења Александар Лојаница, директор, помоћник
директора и педагог Весна Ешпек Дебељевић, председник Актива.
Реализовано је 5 седница овог актива и реализовани планирани садржаји.
Активности
 извршен избор председника актива
 предлог и усвајање извештаја рада Актива у
школској 2014/2015.г.
 предложен и усвојен плана рада актива и
динамика рада са задужењима у школској
2015/2016.г.
 усвојени су предлози Актива везани за прачење
остваривања стандарда, тематску настави и
организацију недеље спорта у првом и другом
полугодишту
 Извршена је Анализа резултата завршног испита
у школској 2014/2015.г.
 Извршена анализа изборних предмета, рада
секција и дати предлози за унапређење рада
 Анализа и предлози за унапређење тематске
наставе и хоризонталне и вертикалне
корелације градива по предметима
 Анализа учешћа школе у пројектима - пројекат
„Образовање по мери детета“ и реализација
послова адаптације и опремања три кабинета,
као и реконструкције мокрог чвора средствима
фондације Дивац и Еуробанке, побољшање
видео надзора, постављање заштитне ограде у
дворишту
 Извршена је анализа реализације школског
програма у првом полугодишту- у области
сарадње са родитељима / анкета у јануару /и
сарадња са локалном заједницом
 Анализирани резултати остварени на
такмичењима у школској 2015/2016. години
 Анализиран рад секција и слободних активности

Време и носиоци
реализације
8. септембар- извештај је
припремила Весна Ешпек
Дебељевић, као и
предлог плана, а
усвојени су уз допуне и
дискусију свих чланови
Актива, а посебно
предлози Латинке,
Бранка и Стевке
2. фебруар– Бранко
Мићовић, и Весна Ешпек
Дебељевић,
чланови Актива
-чланови Актива

-чланови Актива

28.јун- чланови Актива
- анкету урадила и
обрадила Весна
-помоћник директора
-Весна
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у школској 2015/2016.години,
Рад приправника и ментора
Извршена је и анализа реализације допунске и
додатне наставе
Анализа јединствених провера на нивоу
одељењских већа и предмета – иницијални
тестови и пробни тестови Завршног испита
Праћење остваривања стандарда постигнућа
ученика

 Анализирана је реализација Програма
превенције насиља
 Извршена анализа завршног испита
 Усвојен Извештај рада Актива у школској
2015/2016. години

-директор и Весна
-чланови Актива
-чланови Актива
- Стручни активи и
одељењска већа
разредне наставе
30. август

Актив је реализовао планиране садржаје у току школске 2015/2016. године.
5.1.4.б Актив за развојно планирање
Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање
Стручни Актив за развојно планирање током школске 2015/16. године одржао је 5
радних састанака.
Најобимнији посао чланови Актива су имали током месеца новембра , када је
израђен Анекс Школског развојног плана и Анекс акционом плану . Анекси су
израђени како би се усагласили резултати самовредновања рада школе и
екстерног вредновања са садржајем Школског развојног плана.
Током школске године чланови су анализирали реализацију планираних
активности и проценили да су оне у највећеој мери објективно испланиране и
реализоване.Детаљан преглед реализованих активности дат је у Извештају .
Потребно је нагласити да неке од активности нису реализоване, као што је
набавка савремених наставних средстава. Ипак, неопходно је истаћи да је
реализовано и низ активности које нису испланиране, али се уклапају у циљеве
и мисију развојног плана установе.
Доказ: Записници са састанака
Извештај остваривања планираних активности Школског развојног плана –
школска 2015/16.
У кључној области Наставе и учења – школа је набавила 3 половна рачунара а
остале поправила, тако да сада у 95% учионица рачунари раде и могу се
користити у настави. Школа је купила и један половни виде бим.
Интерактивна табла у кабинету енглеског језика користи се повремено у настави
осталих предмета.Највише у настави немачког .Тешко је направити план
коришћења табле за остале предмете јер је кабинет константно заузет
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Повремено је настава енглеског језика за ученике у разредној настави
реализована у кабинету енглеског .
У оквиру наставе и учења , сматрамо битним да истакнемо да је школа потписала
меморандум о обједињавању ДСД пројекта на нивоу средњег и основног
образовања.
У настави енглеског језика ученици повремено користе преносне уређаје
/телефоне и таблете/ током интерактивних часова . Омиљени су им квизови и
асоцијације. Наставници користе стечена знања из ИКТ –а у реализацији наставе.
У овој области у току је формирање базе угледних активности , збирке тематских
часова и израда мултимедијалних збирки са едукативним материјалима.
Реализација ове активности сегмент је активности акционог плана Развионице.
У области Етос ученици су узели учешћа у више хуманитарних акција и још
једном, заједно са родитељима и наставницима , показали спремност да помогну.
/прикупљена средства за слабовиду девојчицу која треба да иде на операцију/.
У оквиру исте области , а у циљу веће безбедности ученика, појачано је дежурство
наставника и уведено дежурство ученика.
Од ове школске године закључава се капија школског дворишта како би с е
повећала безбедност ученика.
У циљу превентивног деловања на пољу безбедности, представници МУП-а
организовали су за ученике осмог разреда предавање на тему трговине људи.
У истој области, везаној за саобраћајну безбедност ученика ученици од првог до
четвртог разреда учествовали су у акцији коју је реализовао Министарство
просвете и Ауто мото друштво Србије.
Предлог Актива за развојно планирање био је постављање мерача брзине
прилазу школи. О томе је информисан Школски одбор и Савет родитеља, али
захтев није поднет.
У оквиру Етоса , а у циљу промоције здравих стилова живота, реализован је
фестивал и продајна изложба ученичких раова у ИО Стапари. Манифестација је
подстакла укључивање месне заједнице и од значаја је за очување свести о
улози школе у руралној средини . Фестивал је протекао у лепој атмосфери и био
медијски пропраћен. Ученици из матичне школе са децом из Стапара имали су
прилику да промовишу спортски дух, толеранцију, превенцију насиља и сл.
Са истим циљем реализоване су и :
-недеље спорта – у октобру и априлу
Тим Хигијенског завода реализовао је предавања за одељења седмог разреда на
тему Социјализација полног нагона , а за ученике осмог разреда предавање на
тему Болести зависности.
- Патронажна служба одржала предавање ученицима првог разреда предавање
на тему“ Болести прљавих руку“
- Ученици шестог разреда присуствовали су предавању на тему репродуктивног
здравља , које је реализовала ДНБ ГЛОБАЛ ГРУПА
-ученици разредне наставе учествовали на ликовном конкурсу Црвеног крста „Крв
живот значи“
- ученици наше школе узели учешћа у спортским такмичењима и по трећи пут
били најуспешнији
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Акционим планом било је планирано да ученици припремних предшколских група
организују завршне приредбе , што су они успешно и учинили.
У истој области , формиран је и кутак за родитеље , намењен родитељима
ученика разредне наставе. Акценат је био на прилагођавање најмлађих ученика и
њихових родитеља на школу и школске обавезе.
Ученици о петог до осмог су узели учешћа у секцијама, као још једном виду
ваннаставних садржаја. Потешкоћу у реализацији секција представља
преотерећеност ученика .
Истицањем најуспешнијих ученика и постигнутим резултатима на такмичењима
школа наставља да промовише позитивне вредности.
У области Ресурси обухваћено је стручно усавршавање запослених . Школа
сарађује са локалним институцијама и стручним друштвима, па су запослени у
прилици да се усавршавају кроз акредитоване семинаре. Тим за стручно
усаврђшавање води прецизну евиденцију похађања семинара.
У оквиру ове кључне области школа је израдила 2 пројекта и упутила их
донаторима,али ниједан није подржан. Успешно је реализован пројекат
адаптације ученичког тоалета у старом делу школе и три учионице , као и
постављање ограде између игралишта. Радови су реализовани донацијом
Фондације Ана и Владе Дивац , Еуро банке и општине, у вредности од 63 000
000,00 динара .
Школа је , као и претходних година, интензивно сарађивала са институцијама
локалне заједнице: Музеј, Галерија, Градска библиотека, Учитески факултет,
позориште , Муп, Дечји диспанзер и др.
Ученици су такође, уз подшрку наставника, учествовали у уређењу школског
простора и дворишта школе. Посађено је цвеће у дворишту школе, а радови
ученика налазе се у холовима школе.
У оквиру кључне области Руковођење, организација и обезбеђивање
квалитета формиран је тим за промоцију и сајт школе, као и фејсбук страница
школе, те се рад школе презентује и на овај начин.
Презентовани су успеси наших ученика, као и све друге активности од значаја за
рад школе у медијима/локалне радио и ТВ станице, штампани медији и др./
У оквиру исте области, планирано је обезбеђивање бољих услова за рад
школе. У складу са својим могућностима , користећи све ресурсе на располагању
и остварујући добру сарадњу са локалном заједницом тај процес се континуирано
одвија. У току је израда идејног решења изградње фискултурне сале и нових
учионица.
У оквиру кључне области Подршка ученицима, а уа оквиру појекта Ужичког
центра за права детета, реализована је посета представника других школа из
Србије , а у оквиру посете реализоване радионице на тему права детета и
промоције толеранције.
У оквиру исте области, реализован је , у складу са планом и пројекат
професионалне оријентације за ученике осмог и седмог разреда. Ученицима
осмог разреда и њиховим родитељима пружена додатна подршка при избору
средње школе. За ученике осмог разреда реализована је припремна настава , у
складу са Законом.
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Пружена је додатна образовна и васпитна подршка ученицима којима је била
потребна . Кућна настава за једног ученика седмог разреда успешно је
реализована.
У циљу развијања инклузивног образовања и емпатије код младих , Ужички
центар за права детета и ученици Гимназије одржали су интерактивну представу
ученицима седмог и осмог разреда , а тема се односила на Инклузију.
5.1.6. Стручни сарадници школе
А) рад педагога школе
У овој служби раде два педагога који су послове планирали према Правилнику о
раду стручних сарадника.
Извештај рада Весне Ешпек Дебељевић за школску 2015/16 г.
На основу Годишњег плана рада педагога реализовани су планирани садржаји,
као и неке активности које нису биле обухваћене тим планом. У табели је дат
извештај по областима рада.
Област рада

Садржај и начин остваривања програма

Реализовано

Планирање и
програмирање
образовноваспитног рада

-Израда делова Годишњег плана рада:
-план рада Актива за развој Школског
програма
-план Тима за превенцију насиља
- лични годишњи план,
-измене у плановима ЧОС-а, Програма
превенције насиља и Програма заштите
животне средине
-табела са подаци о стручном усавршавању
свих запослених
-лични месечни план
-евиденција предаје планова наставника,
-учешће у изради педагошког профила за
индивидуализацију у, по потреби израду
ИОП-а за једног ученика;
-учешће и помоћ у изради појединих
планова наставника / годишњи планови по
предметима, планови ЧОС-а, секција, план
професионалне оријентације/
-анализа распореда часова и предлози за
измене
-учешће у изради распореда изборних
предмета, допунске и додатне наставе
-израда личног плана стручног усавршавања
и портфолија
-помоћ наставницима у изради личних
планова стручног усавршавања
-учешће у изради распореда припремне

-септембар

-септембар и
сваког месеца,
-септембар и по
потреби
-септембар и
касније по потреби

-септембар
-септембар
-септембар
-септембар
-јуни, август
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Праћење и
вредновање
образовноваспитног рада

наставе и полагања испита
-распоред досељених ученика
-учешће у избор одељењских старешина
-припреме анкета, анкетирање и анализа
ученика и родитеља / сарадња породице и
школе
- израда анкета, анкетирање о обрада
података /насиље, ПО/
-систематско праћење и вредновање
образовно-васпитног рада / анализа
резултата на крају сваког квартала, анализа
реазултата оставрених на проверама знања
из евиденције у дневницима, анализа
резултата са пробних и завршних
тестирања/
-израда средњих оцена за прошлу школску
годину, полугодиште, крај године, као и за
ову школску годину
-систематско праћење остварености
стандарда у првом разреду
-анализа завршног испита
-праћење реализације образовно-васпитног
рада / по кварталима, прегледом
документације, подаци за извештаја о раду
школе /
-праћење анализе успеха и дисциплине и
мере за побољшање
-учешђе у организовању и реализовању
завршног испита
-праћење индивидуализације и ИОП-а
-испиту за лиценцу / 5 испита /
-прађење успеха ученика на такмичењима и
израда извештаја
-израда годишњих извештаја за школску
2015/2016.г – комплетан извештај о
реализацији Годишњег плана рада,
Стручног усавршавања, Програма заштите
ученика од насиља, Актива за развој
школског програма
-примена Индекса о остварености права
детета са Тимом / Емина, Јелена и
Слободан /

Рад са
наставницима

-Пружање помоћи наставницима на
конкретизовању и операционализовању

- август
- август
-јануар,јун
-током године
-новембар, јануар,
април, јун, август

-октобар, фебруар,
септембар

-децембар,јануар
март, април, јун
- јун, октобар
-новембар, јануар,
април, јун, август

-по кварталима
- јун и јули
-током године
-септембар,
октобар
-април, август,
септембар
-јун,
август,септембар

-од фебруара до
јуна
-током године
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школе

циљева и задатака ОВ рада
-Учествовање у изради педагошког профила
ученика којима је потребна додатна подршак
и израда ИОП-а – за два ученика
-Анализа реализације наставе и пружање
помоћи на унапређењу квалитета
образовно-васпитног рада – реализовано
приликом испита за лиценцу и посете
часовима редовне наставе и анализе
угледних часова:
-испити за лиценцу:
Ивана Мутавџић- васпитач
Данијела Несторовић- енглески језик
Миломир Максимовић- историја
Ана Лазић-ликовна култура
Јелена Стоилови- природа и друштво
-обилазак наставе:
-час у 7.разреду Стапари- историја Ивана
Јанковић
-час у 8.разреду Стапари – географија Горан
Максимовић
-час у 5.разреду Стапари – ликовна култура
Александар Димитријевић
-Тематски дан- 1-2 Славица /4 часа /
-час у 1-1 – Бојана Меденица-српски
-час у 1-3 – Добрила Тешић-српски
-час у 1-4 – Нина Вукић-математика
час у 1-5 – Мирела Лазић-математика
час у 1-6 – Биљана Богдановић -математика
Са наставницима је реализован разноврстан
рад на решавању одређених проблема у
управљању одељењем, реализацији часа,
дисциплинским или здравственим
проблемима ученика, подршка за рад са
родитељима. Такође је пружање помоћи
наставницима на изради планова стручног
усавршавања и дата подршка на примени
знања са семинара
-помоћ у адаптацији и напредовању ученика
1-1 и 4-4, који су дошли из Мадрида, уз
израду педагошког профила за
индивидуализацију
-праћење начина вођења педагошке
документације: прегледи дневника рада и
прикупљање података за извештај из остале
документације

-септембар и

октобар

-током године

22.септембар
6.октобар
9.октобар
16.октобар
8.март
-25.новембар
-25.новембар
-25.новембар
-3. децембар
-25.јануар
-25.јануар
-25.јануар
-26.јануар
-26.јануар
-током целе
године

-септембар, током
године

-на
класификационим
периодима и у
августу и
септембру
-септембар,
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-оснаживање наставника за тимски рад- кроз
рад стручних актива
-пружање помоћи у реализацији ПОдостављање информација и промотивних
материјала из ПО
- пружање помоћи у реализацији
родитељских састанака / 1, 5, разред,
родитељски у 1-3 /

Рад са
ученицима

- пружање помоћи у изради планова
допунске и додатне наставе и планова
секција
-помоћ у реализацији садржаја неких часова
одељењског старешине и решавања
конкретних ситуација у одељењу / 3-5, 5-2,
5-4, 7-1,7-2, 7-3, 7-4,8-1, 8-4 /
-организацији и реализацији такмичења,
-помоћ око сарадње са породицом
-пружање помоћи приправницима
-појединачно инфрмисање учитеља о новој
генерацији првака
-помоћ око појачаног васпитног рада са
ученицима и израде плана заштите
-помоћ у реализацији појаћаног васпитног
рада
-сарадња везана за идивидуализацију и
ИОП-рад са ОС у оквиру васпитнодисиплинских поступака
-испитивање зрелости ученика уписаних у
први разред / тестирање првака / у Матичној
школи - тестирано 144 ученика – једном
одложен упис,
-формирање одељења првог разреда
-праћење дечјег развоја и напредовањакроз увид у евиденцију у дневницима, дечје
радове, ангажовање на такмичењима и
оствареним резултатима, разговором са
ученицима, резултате оставрене на
иницијалним и пробним тестирањима,
контролним и писменим проверама..
-разговори, појачан васпитни и саветодавни
рад, рад са досељеним ученицима, посебно
ученицима из Шпаније
-трећи дан обуке за ученике у оквиру
пројекта
-рад са вршњачким тимом за радионицу у 5-

октобар, август
-друго
полугодиште
-први родитељски
у септембру и
током године
-септембар
септембар,
-током године

-март
-током године
-током године
-октобар
-по потреби
-мај
-током године
-септембар,
новембар, март
-мај, јун, јул,
август, септембар

-август
-током целе
школске године

-септембар, током
године
-21.септембар
-октобар
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5 – долазак представника других школа у
оквиру пројекта о правима детета
-рад на професионалној оријентацији – са
одељењима 8-1,8-3 и 8-4 разреда
реализоване су по две радионице:
-Фактори избора занимања 1.радионица
-Интересовања и способности 2. радионица
-Ученици осмог разреда су информисани о
сајму образовања, отвореним вратима у
средњим школама, промоцијама неких
школа и постављање промотивних постера
и материјала
-идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашањау: реализован велики број
разговора са ученицима, групом ученика,
ученицима и наставницима и ученицима и
родитељима;
реализовани следеће темам на ЧОС:
Тешкоће преласка са разредне на
предметну настави у 5-3, 5-2 и 5-6
Однос према раду и обавезама, дисциплина
у 6-4
Разговор о проблемима између два ученика
/ уцена и изнуђивање новца /у 7-1
Однос према раду и обавезама,
дисциплина, понашања на часовима,
сукоби, ометања наставе у 8-1
Нивои насиља и реаговање у установи у 7-1
Толеранција и међусобно уважавање у 3-5
Професионална оријентација -1.радионица у
8-1,8-4
Технике успешног учења- у 5-3, 5-2, 5-6
Ја сам ја, а ко си ти – 4-5
Сличности и разлике -4-5
Односи у одељењу, дисциплина, понашање
на часовима-7-4
Анкетирање ученика у вези електронског
насиља -5-4
Права детета, партиципација, утицај на
остваривање права -6-6, 6-4
Сукоби, врсте сукоба, потребе -5-1
Односи у одељењу, понашање на часовима7-2
Правичност и одговорност -5-3
Односи у одељењу, правила везана за

-новембар
-19.фебруар и 3.
друго полугодиште

-током дугог
полугодишта

-22.септемба,1. и
3. октобар
-15. и 17.октобар
-6.фебруар
-7.фебруар
2.октобар
8.октобар
8.октобар
8.октобар
9.октобар
20.октобар
29.октобар
30.октобар
12.новембар
20.новембар
24.новембар
27.новембар
8.децембар
11.децембар
29.децембар
20.јануар
22.фебруар
24.фебруар
27.фебруар
27.фебруар
4.март
14.март
28.март
30.март
31.март
19.април
9.мај
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Рад са
родитељима /
старатељима

изрицање мера- 7-4
Односи ученика на часовима и са
наставницом српског језика-8-3
Ти поруке, ја поруке- радионица –6-6
Врсте и нивои насиља, реаговање у школи
5-3, 5-4, 7-4
Избор занимања и завршни испит-8-3
Кораци за упис у средњу школу и завршни
испит-8-5
Радионица упознавање у 4 предшколске
групе
Социограм 2-1
-Обука 25 ученика 7. и 8. разреда -трећи
дан о правима детета и помоћ на
реализацији акција / дежурство ученика и
постављање и промоција кутка за Ђачки
парламент /
Општинско такмичење из информатике Окружно такмичење из информатикеОпштинско такмичење из историје –
Приредбе- Дан школе- Свети Сава, за
Фондацију Дивац - и промоција Вуковаца -

10.мај
12.јун

-организовање и припреме општих и
одељењске родитељске састанке
-учешће на два родитељска састанка-у 8-1и
у 1-3
-пружање подршке родитељима у раду са
ученицима
са тешкоћама у учењу и
понашању
-упознавање родитеља са изменама у
правилницима, новим правилницима и
законским актима важећим законима и
другим документима
-анкетирање родитеља о сарадњи породице
и школе
-рад са родитељима у циљу прикупљања
података о деци – упитници за ученике првог
разреда, разговор са родитељима ученика
првог разреда, досељењих учениника и код
саветодавног рада са родитељима
-сарадња са Саветом родитеља школеучешће у раду на три седнице и вођење
записника са истих

-септембар,

19. и 20. март

21.фебруар
5. март
6. март
децембар, јануар
април и јун

-22.октобар и 1.јун
-током целе
године
-септембар, током
године
-јануар, јун
-током године, мај,
јуни и август

-септембар, и
током године
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Рад са
директором и
помоћником,
стручним
сарадницима,
педагошким
асистентима

Рад у стручним
органима и
тимовима

-реализација дводневног семинар за
родитеље /права детета /
-учешће у припреми и реализацији
родитељских састанака -6-1,6-3 и 4-3
-саветодавни рад са родитељима
-сарадња са директором и помоћником
директора на анализи и истраживању
постојеће образовно-васпитне праксе и
специфичних проблема и предлагање мера
за унапређење- кроз учешће на радним
састанцима и рад на договореним
пословима
-сарадња са директором и помоћником
директора у оквиру рада стручних тимова и
комисија и размена информација- на
седницама Педагошког колегијума, Актива
за развој школског програма, Тима за
заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, Тима за стручно
усавршавање, Тима за подршку ученицима /
ИОП/, Тима за безбедност, Школског тима
за завршни испит
-сарадња са директором и помоћником на
изради стратешких докумената школе,
анализа и извештаја о раду – израда
извештаја рада о стручном усавршавању,
Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, Извештаја о
реализацији школског програма, Извештаја
о раду актива за развој школског програма и
Извештаја о раду школе у школској
2015/2016.г. и других извештаја
-свакодневна сарадња на пословима
реализације наставе, сарадње са
родитељима и рад са ученицима
-учешће у раду одељењских већа, стручних
актива, Наставничког већа школе,
Педагошког колегијума, неким седницама
Школског одбора, Савета родитеља школе,
тимова у чијем раду учествује / Тим за
стручно усавршавање, Актив за развој
школског програма, Тим за заштиту ученика
од насиља, Тим за безбедност, Тим за
самовредновање, Тим за ПО и тимови за
подршку ученицима -ИОП /
- на овим седницама дате су информације о

4. и. 5.октобар

-током године
-свакодневно
током године

-током целе
школске године

- септембар,март,
април, јун,
јул,август,

-током године
Учешће на 70
седница
реализованих од
септембра 2015.г.
до краја августа
2016. године
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Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима и
локалном
самоуправом

Вођење
документације,
припрема за рад
и стручно
усавршавање

успеху и васпитно-дисциплинским мерама,
анализа са предлозима мера за
побољшање, информације о резултатима на
такмичењима, измене у законима и
правилницима, извештаји током године и
завршни о раду школе, програми , учешће
на пројектима итд. За седнице су
припремане и презентације ,а вођени су
записници са неких седница Савета
родитеља школе, Актива за развој школског
програма,
-посебно је вођена обимна документација
везана за стручно усавршавање ван
установе
-учешће на дводневном семинару у
Краљеву- Права детета, за школски тим у
примени Индекса
-сарадња са образовним, здравственим,
социјалним, научним, културним и другим
установама- пре свега са другим основним
школама у граду, сарадња са Патронажном
службом око реализације предавања,
Регионалним
центром
за
стручно
усавршавање, Ужичким центром за права
детета, стручним сарадницима из других
школа, МУП-ом,Центром за социјални рад,
библиотеком града,
-заједнички састанак Актива стручних
сраданика основних и средњих школа
-руковођење Активом стручних сарадника
основних школа општине
-организован и реализован састанак Актива
стручних сарадника основних школа града
-сарадња са Школском управом / два
састанак у октобру поводом поделе
одељења 4. разреда и вођења дневника у
1. разреду /
-вођење евиденције о сопственом раду на
дневном, месечном и годишњем нивоу:
свакодневно вођење дневника рада,
евиденција о учешћу на седницама и
учешће у раду стручних органа, о посети
часовима , евиденција о успеху ученика на
крају сваког квартала ; евиденција о
реализованим радионицама са ученицима и
раду са одељењским заједницама;

-током целе
године

-2.октобар
-јануар

-октобар

-током целе
године
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евиденција о стручном усавршавању
запослених ван установе, записници са:
- неколико их седница Савета родитеља
школе,
-седница Актива за развој школског
програма;
-документација о анкетирању родитеља
-реализацији радионица са ученицима;
-израда, припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставевођење протокола о посећеним часовима;
испитима за лиценцу и посебно вођење
записника са тих испита;
-Прикупљање података о деци и њихово
чување – приликом уписа у први разред
упитнике попуњавају родитељи, васпитачи;
долазак нових ученика током године, у
саветодавном раду
-Стручно усавршавање:
-праћење стручне периодике
-похађање акредитованих семинара:
1.Парадокси интернета
2.Завршни испит
3.Дводневни семинар у Краљеву- рад на
пројекту Права детета
4. презентација издавачких кућа
-Истраживања везано за оставреност права
детета / Индекс /

-после одржаних
седница /3 у овој
години /
-после одржаних

састанака тимова
и стручних органа
-прилоком посета
часовима и
испитима за
лиценцу
-мај, јуни, јули,
август и септембар

- сваког месеца
-фебруар-март
-новембар
-од фебруара до
јуна

Извештај о раду педагога Катарине Карановић за школску 2015/16.годину
Педагог је обављао послове у складу са Планом и програмом рада педагога за
школску 2015/16.годину .
Планирање и програмире образовно- васпитног рада и вредновање
остварених резултата
Стручни сарадник је учествовао у изради Годишњег плана рада рада за школску
2015/16. Год.Израдио је Извештај о реализацији Школског развојног плана,
Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање и Извештај о раду
Стручног тима за инклузивно образовање. Узео је учешће и у попуњавању
образаца за Ценус.Дао сугестије при изради распореда часова
редовне,
допунске, додатне наставе ваннаставних активности.
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Као председник Стручног актива за развојно планирање израдио је на предлог
чланова, План реализације ШРП-а, учествовао у изради Анекса ШРП-А И
Акционог плана. Водио записнике и иницирао састанке и реализацију планираних
активности.
Као председник Тима за инклузивно образовање иницирао је састанак, узимао
учешће у разматрању планираних активности програмом и пратио реализацију
истих.Био је члан подтимова за пружање додатне подршке за ученика који похађа
наставу по ИОП-у. Учетвовао у изради педагошких профила и мера за отклањање
комуникацијских и др. Препрека за ученике којима је пружена додатна подршка
кроз индивидуализацију.Такође је пратио и евалуирао напредак овох ученика и
учествовао у писау извештаја Интересорној комисији.
Израдио потребну документацију за Школску управу, како би се реализовала
кућна настава за два ученика, при чему је Интересорна комисија подржала
предлог за ученика едмог разреда. Пратио је реализацију исте и евалуирао
ефекат овог облика наставног процеса.
Педагог је пратио реализацију редовне наставе и осталих облика увидом у
дневнике рада , као и посетом појединим часовима /педагошко-инструктивни рад/.
Учествовао у организацији такмичења . Пратио постигнуте резултате. Формирао
групе припремног предшколског програма.
Успех ученик , као и њихово владање пратио је на крају сваког класификационог
периода, након чега су предлагане мере за побољшање.
Током школске године остварио увид у педагошку документацију/прегледање
дневника
рада
,
записник
стручних
тимова
и
актива
и
др.

II Унапређивање образовно- васпитног рада и инструктивно – педагошки рад
са наставницима
Стручни сарадник је посетио часове редовне наставе, у разредној и предметној
настави. Након свих посећених часова учествовао у анализи часа.На почетку
школске године, учетвовао је у опсервацији ученика којима је потребна додатна
подршка, а потом учетвовао у изради ИОП-а , а кориговао је и оријентационе
планове одељењских старешина у складу
потребама одељењских
заједница.Заједно са наставницима и учитељима пратио је напредовање ученика
којима је потребна додатна подршка и давао савете за даље напредовање.
Сарађивао је са стручним сарадником- логопедом из Основне школе „Душан
Јерковић“ и упутила ученике, у сарадњи са учитељима на логопедске третмане.
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Учествовао је у реализацији активности
које за циљ имају професионалну
оријентацију ученика завршног разреда и реализовао 9 радионица у три
одељења осмог разреда. Наставнике је континуирано саветовао при изради
педагошке документације , у складу са законским изменама .
Пратио је рад новопримљених наставника , а посебно наставника приправника.
Учествовао у планирању садржаја родитељских састанака.
Саветодаван рад био је усмерен и на рад учитеља у комбинацијама , као и
нестручно заспупљених наставника.
Упућивао је заинтересоване на изворе знања , од значаја за њихово стручно
усавршавање. Подржавао запослене на пољу стручног усавршавања, како ван
установе, тако и на нивоу школе, кроз угледне часове и стручне теме.
Током школске године сарађивао је са директором школе и помоћником директора
на пољу посете и анализе часова, педагошке документације, стручних тимова ,
стручних вћа, Педагошког колегијума и др.
III
Рад са ученицима
Педагог је тестирао ученике припремног предшколског програма у издвојеним
одељењима и додатним тестом ученике припремног предшколског програма у
матичној школи. Остварио је контакт са ученицима којима се пружа додатна
подршка.
За ученике осмог разреда урађена је анкета о професионалним интересовањима
ученика, а током школске године реализоване су и радионице из приручника ПО .
У три одељења матичне школе ,осмог разреда, реализовано је 9 радионица и
1 радионица у ИО Стапари.
Реализоване су и следеће радионице:
Тешкоће преласка са разредне на предметну настави –одељења петог разреда у
Б смени
Технике учења- одељења петог разреда у Б смени - септембар
Моја породица (Венови и процесни дијаграми за најмлађе )– одељења првог
разреда
Дечја енигматика –одељења другог разреда
Мапе ума – одељења трећег разреда
Радионице из Учионице добре воље:
„Ја сам ја ,ко си ти „? – одељења трећег разреда
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„Шта да радим када ме нешто дели од оног што желим“ – 4-4, 4-6 одељење
„Бунар жеља“-одељења четвртог разреда
Ненасиље је...„Шта да радим кад ме нешто дели од оног што желим?“- одељења
четртог разреда
-Насилништво и како га избећи- одељења петог разреда у Б смени
-„Социјализација полног нагона“-одељења седмог разреда – смена А - радионице
реализоване у сарадњи са тимом Завода за јавно здравље
- Рачунари,Интернет, друштвене мреже-опасности и предности-одељења
6.разреда –Б смена
Болести зависности-одељења 8 .разреда-смена А -радионице реализоване у
сарадњи са тимом Завода за јавно здравље
„Прихватање различитости „ – одеења 5. Разреда- смена А
„Ко си ти, ко сам ја „ – 5-4
„Лепо понашање“ – 2-4
У ИО Качер – „Ко си ти, ко сам ја“ – 1 радионица( разредна настава)
Саветодавни рад обављао је са ученицима осмог разреда у вези избора средње
школе, са ученицима који имају тешкоће у савладавању наставног градива, с
ученицима који имају васпитне проблеме.Заједно са свим актерима од значаја за
решавање потешкоћа предлагао је мере за превазилажење.Са неким ученицима
инивидуално је израђивао недељни план активности , а по потреби са њима
увежбавао и технике учења. Подржавао је и мотивисао ученике на вршњачку
подршку у учењу.Пратила напредовање ученика који имају здравствене проблеме
и за које се организује кућна настава . Пратила напредовање осталих ученика са
здравственим проблемима. Са ученицима који имају проблеме у понашању ,
прилагођавању и савладавању наставних садржаја обављао саветодавни рад.
IV Сарадња са родитељима
Заједно са свим актерима од интереса за напредовање ученика на свим пољима,
реализован је саветодавни рад. Акценат је био на оснаживању родитеља
/старатеља да прихвате предлоге за превазилажење проблема, а по потреби и
прихватање укључивања институција са стране. Посебну тешкоћу у раду у овом
сегменту представљају родитељи који не прихватају своју родитељску улогу у
светлу одговорности, и тај став преносе и на децу.
V Истраживање педагошке праксе
Педагог је извршио уводно анкетирање ученика 8 разреда о професионалном
опредељењу ученика . Учествовао је у организацији анкетирања ученика за
потребе истраживачког рада професора Учитељског факултета.
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Као члан тима за самовредновање организовао и реализовао планиране
истраживачке активности у оквиру самовредновања рада школе-кључна област
Настава и учење . Поднео извештај на Седници Наставничког већа.
VI Рад у стручним органима
Стручни сарадник учетвовао је у раду стручних органа школе. Учествовао је
у раду Наставничког већа, Одељењских већа, Стручног актива за развојно
планирање/председник/, Стручног тима за инклузивно образовање, Тима за
заштиту ученика од насиља,Тима за безбедност, Педагошког колегијума. На
седницама је по потреби извештавао присутне о темама од значаја за рад истих,
те узимао учешће у дискусијма . Био задужен за вођење записника на неким од
састанака тимова.
По потреби, учествовао у раду руководоћег органа школе – Школском одбору.
VII Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно
усавршавање
Стручни сарадник је током школске године сарађивао са институцијама од значаја
за рад , као што је Дечји дипанзер, позориште, галерија, библиотека, Завод за
јавно здравље и др. Значајну сарадњу отварио са Интересорном комисијом.
Стручно се усавршавао на нивоу установе и ван ње , кроз акредитоване
семинаре. Похађао је 3 семинара , укупно 56 сати.Пратио је стручну литературу и
размењивао искуства са колегама .
VIII Вођење документације
Вођена је документација о раду са наставницима, ученицима и
родитељима/старатељима , као и документација о раду Стручног тима за
инклузивно образовање и Стручног актива за развојно планирање .
5.2.РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ
5.2.1. Директор школе
У овој школској години директор школе водио је послове организационог типа:
кадровске промене током школске године, задужења наставника у оквиру 40-то
часовне радне недеље, руковођење радом Наставничког већа, Педагошког
колегијума, учешће у раду Школског одбора, раду стручних актива и већа,
извршио поделу задужења на крају године за школску 2014/15.г, учествовао у
организацији учешћа наших ученика и наставника на разним такмичењима.
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Директор је учествовао у избору семинара и организовао стручно
усавршавања наставника , а лично је учествовао је учествовао на једном
семинара –везан за руковођење и управљање радом школе. У оквиру педагошког
надзора посетио је 11 часова редовне наставе, 2 угледна часа и 2 испита за
лиценцу. Током године обишао је два пута ИО Качер, а три ИО Стапари.
Интензивно је сарађивао са родитељима у оквиру саветодавног рада, решавања
проблема везаних за учење и понашање ученика, посебно у процедури васпитнодисциплинских поступака, као и са Саветом родитеља школе и активно
учествовао у реализацији планираних активности из ове области.
Интензивну сарадњу оставрио је са Одељењем Министарства просвете,
Школска управа Ужице, са другим основним и средњим школама у граду,
општином, активом директора, средствима јавног информисања, позориштем,
Учитељским факултетом. Посебно је сарађивао са месним заједницама на чијим
територијама се налазе издвојена одељења Качер и Стапари.
Поред редовне наставе, директор је посетио часове слободних активности,
ученичке приредбе и спортска такмичења, као и организоване културне,
друштвене и хуманитарне активности и акције / приредбе за педшколце и прваке,
за Дан школе, Светог Саву, уређење школског простора, Пролећни фестивал,
дружење у Стапарима /. Организовао је награђивање и пријем за све ученике
школе који су постигли запажене резултате у такмичењима општинског,
регионалног и републичког нивоа уз присуство родитеља, предсавника
Министарства, локалне управе, медија. Залагао се да обезбеди донације, како за
награде, тако и за побољшање услова рада и набавку наставних средстава. Током
године организовао је обележавање значајних датума, а посебно 130 година рада
школе . Тим поводом посетио је академика Љубомира Симовића, организовао
пријем предстолонаследника. Дана школе и Светог Саве , приредбе за ученике,
реализацију екскурзија, излета и наставе у природи, посета позоришту, галерији,
музеју. Остварио је интензивну сарадњу са Црвеним крстом и укључио школу у
већину њихових активности, са локалном средином, Школском управом и осталим
школама града. Интензивно је сарађивао у оквиру актива директора са осталим
колегама.
Сарађивао је са свим наставницима на квалитетној реализацији наставе,
посебно са приправницима; са ученицима и њиховим родитељима, сарађивао са
многим институцијама у граду и ван града. Обавио је потребан индивидуални рад
са ученицима који су имали потешкоћа у учењу и понашању. Организовао је и
пратио свакодневни живот и рад школе. Пратио реализацију хуманитарних акција.
Старао се, свакодневно, о чувању школске имовине и активно учествовао и
праћењу и реализацији финансијског пословања школе, реализацији наставе и
безбедности ученика.
У току другог полугодишта школске 2014/15. школа је учествовала у
великом броју активности. На овом месту издвајасе следеће:
-Организовао је и водио низ састанака органа школе (Тим за безбедност, седнице
Наставничког и одељењских већа, Школском одбору, стручних већа и стручних
актива), на којима су разматрана значајна организациона питања, резултати
оставрени у раду, одвијање наставног процеса, анализе са пробних и завршног
теста. Донети су закључци у вези са потребом да се повећа безбедност деце у
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установи у складу са Упутством министра просвете које се односи на безбедност.
У јуну текуће године усвојена су два правилника која се односе на безбедност.
Директор је пратио резултате наших ученика оставрене на разним такмичењима;
организовао одлазак ученика на иста, организовао пријем за најуспешније
такмичаре.
-Школа је и ове године проглашена за најуспешнију на пољу спорта, гледајући
укупне резултате. Тим поводом, свечани пријем је организован од стране
представника Града у згради Црвеног крста.
–Учествовао је у дружење ученика у Стапарима као и акција сакупљања књига за
школску библиотеку у ИО
-Одржано је свечано проглашење вуковаца и награђених ученика, уз присуство
родитеља.
– Директор се бавио побољшањем услова рада у школи. Дошло је до поновног
прикључена на градску водоводну мрежу са улазом Ф100 . На тај начин је
добијена могућност да се прикључи хидрантна мрежа која није функционисала.
Уграђено је 25 нових прозора које је финансирало министарство просвете. У јулу
месецу окречено око 1000м2 простора (техничко, продуж. боравак, канцеларије,
спољни зидови, амбуланта...) и 3 учионице у ИО Качер, у учионици у дворишту
уграђен винфлекс под око 60м2, поправљен паркет у математици, проведена
кабловска мрежа, купљено напајање. У матичној школи су поправљена четвора
врата. Дирекција је донирала пет жардињера. У ИО Стапари МЗ је окречила око
400м2 ходника и санирала тоалете.
-Школа у Стапарима је била средиште окупљања уметника током летњег
фестивала, а добит за школу, осим медијске промоције установе , је кречење и
сређивање хол у приземљу и санирање недостатака у тоалетима.
-У реализацију пројекта који се односи на реновирање ђачких тоалета, на
иницијативу представника Града, укључила се Дивац фондација.
5.2.2. Помоћник директора школе
Извештај помоћника директора
У току школске 2015/16. школа је учествовала у великом броју активности. На
овом месту издвајам следеће:
-Свечани пријем првака и предшколаца.
-Одржана је манифестација у организацији Ауто- мото савеза Србије, на градском
тргу, у којој су учествовали ученици нижих разреда наше школе од првог до
четвртог разреда, деци су презентована првила безбедног понашања у
саобраћају.
-Од 5.10 до 9.10. одржана је недеља спорта.
-У периоду од 14.11. до 16.11. 2015. у нашој школи је одржано окружно првенство
школа у стоном тенису.
-Долазак представника Песталоци фондације..Учешће ученика школе у прослави
Дана града (изложбе, град. Трг...)
- У организацији Црвеног Крста на градском стадиону је одржана „Трка за срећније
детињство“, учешће су узели ученици наше школе од првод до осмог разреда и
остварили нјбољи резултат од свих школа које су учествовале на такмичењу.
-Урађен је Пано у вези са саобраћајем.
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-Ученици школе учествовали у хуманитарној акцији прикупљања средстава за
лечење и операцију болесног детета
-У сарадњи Завода за унапређивање образовања и васпитања и „ DNA GLOBAL
GROUP д.о.о.“ ученицама шестог разреда наше школе одржано је предавање,
чија тема је била очување репродуктивног здравља и подизање здравствене
кутуре и образовања-свечана приредба Свети Сава- школска слава у матичној
школи и издвојеним одељењима
- Поставка дечјих ликовних радова о Светом Сави у главним холовима
- Састанци представника школе и пројектантске куће Архимис ради израде
пројекта за изградњу фискулт. сале и надоградње школе .
- Ученици првог разреда су посетили изложбу „Љубав на први поглед“ у Музеју
града.
-Школски полицајац одржао уценицима петог разреда наше школе предавање на
тему- Болести зависности и вршњачко насиље.
-Припадници полицијске управе града одржали ученицима седмих и осмих
разреда предавање на тему- Борба против трговине људима.
-Ученици седмог и осмог разреда наше школе посетили су предавање на
Учитељском факултету, на коме је одржана презентација Војне гимназије из
Београда.
-Издавачка кућа Нова школа је одржала презентацију активу ужичких директора
основних школа
- Ужички центар за права детета и уценици ужичке Гимназије су одржали
интерактивну представу ученицима седмих и осмих разреда наше школе,
представа је имала тему –Инклузија у образовању.
-Tим Хигијенског завода је реалоизовао у седмим разредима предавање на темусоцијализација полног нагона- пубертет, а у осмим разредима предавање на тему
– болести зависности реализована недеља спорта.
-Свечаност поводом завршетка радова у нашој школи. Присутни Градоначелник и
чланови град.већа, представници Фондације Дивац, са Аном Дивац и Еуробанке
-Ученици трећег разреда су учествовали у радионицама које је организовала
градска библиотрка и том приликом добили бесплатне чланске карте
бибилиотеке.Патронажна служба Дома здравља је ученицима првог разреда наше
школе одржала предавање о значају одржавања хигијене руку.
5.3.УПРАВНИ ОРГАНИ
5.3.1. Школски одбор
Школски одбор има 9 чланова- по три представника школе, родитеља и локалне
средине, а председник је Предраг Перишић, представник родитеља. Током ове
школске године одржано је 11 седница на којима је:
-разматран годишњи и периодични извештаји рада школе по свим областима /
предшколско, школски програм, годишњи план, успех ученика, реализација
наставних и ваннаставних садржаја, такмичења, настава у природи, излети и
екскурзије, завршни испит за осми разред и тд./.
-усвојен Програм предшколског, анекс на Школски програм, Годишњи план рада,
ШРП, програм стручног усавршавања; избор дестинација и агенција за излете,
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наставу у природи и екскурзије, разматран пријем радника, план и извјештај о
финснијском пословању школе; издавање сале и наменски утрошак средстава
-разматрана и усвајана одговарајућа акта школе / правилник о безбедности /
-разматрани услови рада у школи, проблеми и отклањање насталих потешкоћа,
сарадњи са друштвеном средином и други послови
-разматрани су приговори / родитеља, кандидата за радна места /, извештаји о
инспекцијским прегледима, наложеним мерама и реализацијама истих
-друга питања из живота и рада школе, која су у надлежности Школског одбора.

6.ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Сви наставници урадили су индивидуалне / годишње / планове рада. Ови планови
усклађени су са Школским програмом и Годишњим планом рада школе, а у
припремама за њихову израду и прачење реализације укључена са стручна већа.
Реализација ових планова дата је у овом извештају кроз различите сегменте.

7.ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
7.1.ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
7.1.1. Одељењски старешина
ЧОС

Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно сва
одељења у оквиру једног разреда) за матичну и издвојена одељења
I
II
III
IV
УКУПНО

Број часова
288

216

216

252

972

Сваки одељењски старешина у разредној настави реализовао је по један
час недељно према плану рада. Реализоване се теме везане за понашање у
школи, израду одељењских правила понашања, понашање у саобраћају, бригу о
себи и другима, здравствене и еколошке теме, договор о учешћу у хуманитарним
акцијама и њихова реализација, превенција насиља, развијању духа толеранције,
уважавања на различитости, сарадње и ненасилном решавању конфликата.
Разговарало се и о понашању на рекреативној настави, излетима и посетама,
поштовању правилника у школи. У раду одељењских старешина свих одељења
били су заступљени разноврсни садржаји, прилагођени узрасним потребама деце.
Део ових садржаја реализовано је у сарадњи са локалном заједницом, а пре свега
са Домом здравља, Заводом за заштиту здравља, МУП-ом, Ватрогасним
друштвом, Црвеним крстом – преко реализације одређених тема, кроз
радионичарски рад.Посебан део посвећен је и упознавањем са Конвенцијом о
правима детета. Неке од тема које су обрађене на овим часовима / и у сарадњи са
другим институцијама / дате су у летопису школе.
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7.1.2. Преглед фонда и кратки изводи из реализовање програма друштвених,
техничких, хуманитарних, спортских и културних активности
Ове активности реализују се са фондом од једног часа недељно. У свим
одељењима реализован је планирани број часова, али се током школске године
реализовао и већи број од планирног фонда, а у неколико одељења овај је број
знатно вечи / претежно у одељењима која су боравила на настави у природи /.
Друштвене,
техничке,
хуманитарне,
спортске и
културне
активности
Број часова

Укупно реализовано часова по разредима
( годишњи збирно сва одељења у оквиру
једног разреда) за матичну и издвојена
одељења
I
II
III
IV
УКУПНО
321

228

235

268

1052

Кроз кратак приказ летописа школе дат по месецима наведени су и ови садржаји.
Годишњим планом реализују се посебно су наведени поједини програми чија је
реализација у оквиру ових садржаја. Углавном су овде реализоване посете
позоришним представама, библиотеци, галерији, учешће у разним конкурсима,
нека такмичења / рецитатори /, учешће у хуманитарним акцијама, Пролећном
фестивалу, присуство разним предавањима и сл.
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ школска 2015/2016
У летопису школе издвојени су сегменти који нису дати у другим деловима
извештаја
СЕПТЕМБАР
-Свечани пријем првака и предшколаца
-Одржана је манифестација у организацији Ауто- мото савеза Србије, на градском
тргу, у којој су учествовали ученици нижих разреда наше школе од првог до
четвртог разреда, деци су презентована првила безбедног понашања у
саобраћају.
- Архимис почиње са идејним решењем за надоградњу учионица и фискултурну
салу
ОКТОБАР
-Од 5.10 до 9.10. одржана је недеља спорта
-У периоду од 14.11. до 16.11. 2015. у нашој школи је одржано окружно првенство
школа у стоном тенису
-Школсу су посетили представници Песталоци фондације...
-Учешће ученика школе у прослави Дана града (изложбе, град. Трг...)
-17. 10 2015- У организацији Црвеног Крста на градском стадиону је одржана „Трка
за срећније детињство“, учешће су узели ученици наше школе од првод до осмог
разреда и остварили најбољи резултат од свих школа у граду
-Почели преговори са фондацијом Дивац и Еуробанком у вези са адаптацијом
ученичких тоалета у старом делу школске зграде
-Модернизован видео надзор, променом каблова, појачањем дискете,
постављањем три нове камере
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-У свим одељењима обележен Дан сећања на жртве у Другом светском рату
-наставница грађанског Данијела Несторовић са ученицима уредила паное везане
за безбедност у саобраћају
НОВЕМБАР
-Реализована у Општини Конференција фондације Дивац и настављени договори
о реализацији уређења ученичких тоалета
- 8.новембар- Дан просветних радника
-Обележен Дан примирја у 2. светском рату
-Наши ученици извршили пошумљавање у околини школе
-14. новембра у сали Дома „ Петар Радовановић“ одржани су спортски сусрети
просветних радника града, где је учешће узела и екипа наше школе у свим
предвиђеним спортским дисциплинама.
-У периоду од 16. - 18. 11. 2015. нашу школу су посетили чланови Ватрогасног
друштва и одржали ученицима трећег разреда предавање из противпожарне
заштите.
-Почело закључавање капије дворишта током наставе у циљу веће безбедности
ученика
ДЕЦЕМБАР
-11.12.Отворена изложба Пикаса у Музеју, а значајну улогу у посатвљању ове
изложбе имао је наш колега, наставник ликовне културе у ИО Стапари ,
Александар Димитријевић
-ученици школе учествовали у хуманитарној акцији прикупљања средстава за
лечење и операцију болесног детета
-Отпочели радови на адаптацији тоалета
-у сарадњи Завода за унапређивање образовања и васпитања и „ DNA GLOBAL
GROUP д.о.о.“ ученицама шестог разреда наше школе одржано је предавање,
чија тема је била очување репродуктивног здравља и подизање здравствене
кутуре и образовања.
-Бивши ученик школе, академски сликар Владан Терзић поводом Дана школе
донирао слику
-за угледни час Славице Ристовић 1-2 на конкурсу МП освојила трећу награду;
час ушао у збирку примера добре праксе / као и у школску збирку
-Прослава Дана школе 26.децембра- концерт у кабинету музичке културе,
литерани и ликовни конкурс, изложба слика
-Урађена ограда у дворишту
ЈАНУАР
-свечана приредба Свети Сава- школска слава у матичној школи и издвојеним
одељењима, посебно успешна у ИО Стапари
-поставка дечјих ликовних радова о Светом Сави у главним холовима
- састанци представника школе и пројектантске куће Архимис ради израде
пројекта за изградњу фискулт. сале и надоградње школе
ФЕБРУАР
-рализована креативна радионица –рад са глином и глинамолом са професором
Уметничке школе М.Даговићем и његовим ученицима – за разредну наставу- у
ГКЦ
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- Патронажна служба Дома здравља реализовала радионице Хигијена зуба за
ученике 4. разреда
-Потписан меморандум са Ужичком гимназијом о обједињавању ДСД пројекта на
нивоу средњег образовања тј. омогућавање ученика Гимназије да наставе учење
немачког језика и у сред. школи, уз полагање испита за Б1 односно Б2 немачку
језичку диплому
-За ученике осмог разреда МУП реализовао предавање на тему трговине људима
МАРТ
-ученици првог разреда су посетили изложбу „Љубав на први поглед“ у Музеју
града.
-Школски полицајац одржао уценицима петог разреда наше школе предавање на
тему- Болести зависности и вршњачко насиље
-Припадници полицијске управе града одржали ученицима седмих и осмих
разреда предавање на тему- Борба против трговине људима
-Ученици седмог и осмог разреда наше школе посетили су предавање на
Учитељском факултету, на коме је одржана презентација Војне гимназије из
Београда.
-Издавачка кућа Нова школа је одржала презентацију активу ужичких директора
основних школа
-Ужички центар за права детета и уценици ужичке Гимназије су одржали
интерактивну представу ученицима седмих и осмих разреда наше школе,
представа је имала тему –Инклузија у образовању.
-Tим Хигијенског завода је реалоизовао у седмим разредима предавање на темусоцијализација полног нагона- пубертет, а у осмим разредима предавање на тему
Болести зависности.
-Ученици првог разреда наше школе су посетили позориште и гледали су
представу- Трнова ружица
-Представници Ваздухопловне гимназије из Београда су одржали презентацију
своје школе ученицима 8. разреда.
-Ученици одељења I-5 су посетили градску галерију и реализовали радионицу
-Ученици првог разреда наше школе су посетили градску билблиотеку и
учествовали у радионици „У свету књиге“, након радионице, сви ученици су
добили чланске карте библиотеке. Ову радионицу посетили су и ученици
разредне наставе из Стапара, а од колектива библиотеке они су посебно лепо
промљени
АПРИЛ
-реализована недеља спорта
- Свечаност поводом завршетка радова у нашој школи. Присутни Градоначелник и
чланови град.већа, представници Фондације Дивац, са Аном Дивац и Еуробанке
- Ученици трећег разреда су учествовали у радионицама које је организовала
градска библиотека и том приликом добили бесплатне чланске карте
бибилиотеке.
- Патронажна служба Дома здравља је ученицима првог разреда наше школе
одржала предавање о значају одржавања хигијене руку.
-У просторијама матичне школе и ИО Стапари су организовани парламентарни и
локални избори
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МАЈ
-ученици музичке школе одржали концерт за ученике 1. и 2. разреда
-разредна настава и предшколске групе гледале позоришну представу „Гусари“
-ученици разредне наставе учествовали на литерарном и ликовном конкурсу
Црвеног крста „Крв живот значи“
-ученици 4. разреда присуствовали манифестацији „Сајам спорта“ у Великом
парку
-Спортски савез Ужица је прогласио по четврти пут заредом најуспешнијом нашу
школу у оквиру такмичења ОСИУРС-а,
ЈУН
-за ученике 8. разреда- носице Вукове дипломе и њихове родитеље приређен
пригодан програм
-ученици 3. разреда посетили су хидроцентралу на Градској плажи
7.2.ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
7.2.1. Одељењски старешина
Укупно реализовано часова по разредима ( годишњи збирно сва
одељења у оквиру једног разреда) за матичну и издвојена одељења
ЧОС
V
VI
VII
VIII
УКУПНО
Број часова
896
254
256
180
206
Сваки одељењски старешина у предметној настави реализовао је по један час
недељно према плану рада. / укупан број реализованих часова дат је у табели /.
У раду одељењских старешина свих одељења били су заступљени разноврсни
садржаји, прилагођени узрасним потребама деце. Реализоване се теме везане за
понашање у школи, безбедност у саобраћају и школи, бригу о себи и другима,
здравствене и еколошке теме, договор о учешћу и реализација три хуманитарне
акцијае, превенција насиља, понашању на излетима, екскурзијама и посетама,
поштовању правилника у школи, професионалној оријентацији, толеранцији и
међусобном уважавању, радионице везане за права детета. Део ових садржаја
реализовано је у сарадњи са локалном заједницом, а пре свега са Домом
здравља, Заводом за заштиту здравља, Црвеним крстом, МУП-ом, што је
наведено у летопису. Стручни сарадници реализовали су низ радионица /
наведени у извештају о њиховом раду /. Одељењске старешине су реализовале и
теме везане за здрав стил живота, употребу рачунара, односе између дечака и
девојчица, промене у пубертету, односе ученика са родитељима, као и теме
везане за хуманост и помоћ другима. Обележени су и неки значајни датуми,
везани за нашу државу, екологију и светске дане / језика, Земље, вода, река,
детета /. На овим часовима се посебно поклањала пажња напредовању ученика и
усмеравање и помоћ у раду.
7.2.2. Преглед фонда и кратки изводи из реализовање програма друштвених,
техничких, хуманитарних, спортских и културних активности- у другом
циклусу ово се реализује кроз рад секција и тај део је дат посебно у
извештају / 11-програм слободних активности /
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7.3.ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Према плану о реализацији наставе у природи, излета и екскурзија, извршени су
потребни послови- анкетирање родитеља, расписивање тендера на ком су
агенције бирали родитељи. У складу са потписаним уговорима реализивани су:
Редни Облик
број
изведене
активности
1.
једнодневни
излет
2.
једнодневни
излет
3.
једнодневни
излет

4.

настава
природи

у

5.

настава
природи

у

6.

настава
природи

у

7.

настава
природи

у

8.

екскурзија

9.

екскурзија

10.

екскурзија

11.

екскурзија

Дестинација

Узраст

Број
Време
деце/
реализације
ученика
Мокра Гора
Предшколске 82
30.05.2016.г.
групе
Митровац на Тари 1-1, 1-2, 1-3, 95
4.06.2016.г.
1-4
Митровац на Тари разредна
44
3.06.2016.г
настава
ИОКачер и
ИО Стапари
Златибор-хотел
ученици 1-5
50
од 8. до 15.
„Браћа Секулић“
и 1-6
априла
2016.г.
Златар- хотел
ученици 2.
101
од 28. маја
„Панорама“
разреда
до 4. јуна
2016.г.
Бања Врујциученици 3.
104
од 17. до 24.
хотел „Бања
разреда
марта
Врујци“
2016.г.
Букуља,
ученици 4.
135
од 25. маја
одмаралиште
разреда
до 1. јуна
„Букуља“
2016.г.
Бања Ковиљача, ученици 5.
134
22. и 23.
обилазак Тршића, разреда
април
Троноше, Ваљева
2016.г.
Крагујевац,
ученици 6.
132
22. и 23.
обилазак Велике
разреда
април
Плане,
2016.г.
Смедерева,
Пожаревца,
Тополе и Опленца
Ниш, обилазак
ученици 7.
77
22. и 23.
Жиче, Крушевца,
разреда
април
Нишке бање,
2016.г.
Јагодине,
Свилајнца и
Крагујевца
Нови Сад,
ученици 8.
140
22. и 23.
обилазак Ваљева, разреда
април
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Мишара, Сремски
2016.г.
Крловци,
Зрењанин, Идвор
Извештаји о реализацији наставе у природи, излета и екскурзија разматрани су на
одељењским родитељским састанцима и усвојени на седницама Наставничког
већа, Савета родитеља школе и Школског одбора.

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
8.ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ- већ је обухваћена
реализација у деловима летописа, секција и рада одељењских старешина.
9.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Реализовани су следећи садржаји:
-реализоване су две недеље спорта / једна у октобру за прво, а друга у априлу за
друго полугодиште /
-турнири у изабраним спортовима за ученике од 5-8. разреда,
-рад спорстких секција и тренинзи и учешће на спортским надметањима у
следећим спортовима: кошарка, фудбал, одбојка, рукомет, стрељаштво, стонитенис, гимнастика и атлетика
-учешће на кросу
-учешће на такмичењима у оквиру ОСИШОС-а за екипе школе у свим спортовима,
поново најуспешнији у граду
- били смо домаћини на свим такмичење у стоном тенису и стрељаштву града

10.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА
РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Саставни део Школског програма и Годишњег план рада школе је Програм
заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције
других облика ризичног понашања. Тим програмом планиран је низ активности
подељених у два сегмента: Превентивне и Интервентне активности. Реализатори
ових садржаја су били најчешће , одељењске старешине и наставници са
ученицима / посебно код превентивних активности /, као и стручни сарадници, сви
чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања а
делом и родитељи и остали запослени.
Током школске 2015/2016. године реализовани су планирани садржаји и то:
Ред Активности
Начин реализације
Носиоци
Време
број ПРЕВЕНТИВНЕ
активности
реализације
АКТИВНОСТИ
>Реализоване следеће
1.
Обрада тема у оквиру
ОС, Стручни током целе
ЧОС које се односе на
теме: Дискриминација,
сарадници
школске
упознавање са
толеранција на
године
правилима понашања у
различитости- вршњачка
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2.

школи и израду
одељењских правила;
теме везане за
другарство, узајамно
уважавање, толеранцију;
теме везане за ненасилно
решавање сукоба:
на свим узрастима,
вршњачка едукацијаРад у области културних,
спортских, хуманиратних
и других активности уз
укључивање ученика у
разноврсне садржаје –

3.

Рад са родитељима
ученика који испољавају
проблеме у понашању

4.

Рад са ученицима
члановима парламента

едукација у септембру,
Теме везане за права
детета – Стереотипи
ипредрсуде, Сукоби
права, права и
одговорност

>приредбе: први
школски дан, Дан школе,
Свети Сава-посевно
истакнут у ИО Стапари
>Свечаност поводом
завршетка радова у
нашој школи, уз
присуство представника
Фондације Дивац са
Аном Дивац и
представницима
Еуробанке,
Градоначелника и
чланови Градског већа
>пролећни фестивал са
продајном изложбом у
ИО Стапари
>хуманитарне акције за
лечење оболеле деце
>недеље спорта>ученици музичке школе
одржали концерт за
ученике 1. и 2. разреда
>разредна настава и
предшколске групе
гледале позоришну
представу „Гусари“
>у свим ситуацијама
када су се јавили
проблеми у понашању, а
у три ситуације одржани
су и родитељски
састанци
>активности везане за
дежурство ученика,
вршњачку едукацију,
обуке ученика,

-наставници
музичке
културе,
ликовне
културе,
српског
језика,
вероучитељи
, учитељи

септембар
децембар
јануар
-мај

-мај

-5.10 до
9.10. и
април
-мај
-мај
ОС, Стручни
сарадници,
директор,
помоћник
директора,

Током целе
године

Координатор
Ђачког
парламента

-током целе
године
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5.

Сарадња са локалном
средином – Домом
здравља , Патронажном
службом, Заводом за
заштиту здравља,
Школском управом,
Центром за социјални
рад, Општином, Црвеним
крстом, спортским
удружењима,
библиотеком, МУП-ом,
Градском галеријом,
Музејем,Позориштем,
Учитељским факултетом
и Ужичким центром за
права детета

хуманитарне акције,
сарадњу са Ужичким
центром за права детета
>Долазак представника
Песталоци фондације,
вршњачка едукација, рад
Ђачког парламента
>едукације за ученике 6.
и 7. разреда – везане за
Права детета
>Патронажна служба
Дома здравља је
реализовала у седмим
разредима предавање
на тему- Социјализација
полног нагона- пубертет,
а у осмим разредима
предавање на тему –
Болести зависности
-ученици првог разреда
су посетили изложбу
„Љубав на први поглед“
у Музеју града.
>Ужички центар за права
детета и уценици Ужичке
гимназије су одржали
интерактивну представу
ученицима седмих и
осмих разреда наше
школе, представа је
имала тему –Инклузија у
образовању.
>рализована креативна
радионица –рад са
глином и глинамолом са
професором Уметничке
школе М.Даговићем и
његовим ученицима – за
разредну наставу- у ГКЦ
>МУП- реализована
предавања и радионицеБолести зависности и
вршњачко насиље за 5.
а – Борба против
трговине људима за 7. и
8. разред

Школски Тим
за Права
детета
Школски Тим
за права
детета

-октобар

-септембар
и март
-фебруар

-Патронажна
служба
-фебруар

-учитељи

-март

Представниц
и Центра,
Гимназије,
Тим и ОС

-март

-март
-М.Даговић и
учитељи

-март, април
и мај

Представниц
и МУП-а, ОС

-март

-током
године

-учитељи
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>Ученици разредне
наставе посетили су
градску библиотеку и
учествовали у
радионици „У свету
књиге“, а издваја се
посета разредне наставе
из Стапара и изузетан
пријем у библиотеци који
су имали
>ученици 4. разреда
присуствовали
манифестацији „Сајам
спорта“ у Великом парку
>посете Градској
галерији – приликом
постављања неколико
изложби
>У сарадњи са Ужичким
центром за права детета
рађен је Индекс о
оставрености права
детета у школи
6.

7.

8.

Упознавање родитеља са
Посебним протоколом о
заштити деце- родитељи
ученика I разреда – по
потрби и у другим
одељењима
Упознавање ученика са
Посебним протоколом о
заштити деце и
поступању у установи у
одговору на насиље
злостављање и
занемаривање – за I и V
разреда

-на родитељским
састанцима у првом и
петом разреду

-током године у
разредној настави, за
сва одељења 5. разреда
и у одељењима у којима
је било проблема
везаних за насиље, у
оквиру часова
Грађанског васпитања
урађени панои о насиљу
Стручно усавршавање
-у овој школској години
наставника / број
није било семинара који
семинара и наставника
су директно везани за
који их похађају зависи од ову област, али су
буџетских средстава /
похађани семинари који
делом обрађују и ове
теме / Стрес у школи и

-учитељи

-наставници
ликовне
културе
учитељи
-Тим Е.
ЈеремићМићовић, Ј.
Максимовић,
С.Алексић и
В. Ешпек
Дебељевић
-ОС

Од
фебруара
до 1. јула

-прво
полугодиште

Учитељи и
стручни
сарадници,
наставница
грађанског

Током
године

Тим за
стручно
усавршавањ
е,
наставници

Током
године
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9.

Идентификовање и рано
препознавање ризика од
насиља, злостављања и
занемаривања
анкетирањем ученика

10.

Предлози Тима о мерама
за превенцију и заштиту
после обраде анкета
Предлози Тима за
побољшање ситуације и
извештај о раду Тима

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

Извештавање органа
управљања, Савета
родитеља и ученичког
парламента о раду Тима
ИНТЕРВЕНТНЕ
АКТИВНОСТИ
Проверавање сумње или
откривање насиља,
злостављања или
занемаривања

Парадокси интернета /
-није било анкетирања
ученика на нивоу школе,
али је рађено у 3
одељења / 5-4, 6-5, 7-4 /
поводом конкретних
ситуација
-у конкретним
ситацијама су дати
предлози
-у другом делу овог
извештаја налази се
извештај о раду Тима

-ОС, стручни
сардници и
Тим

-друго
полугодиште

Тим

-друго
полугодиште

Тим

-крај првог
полугодишта
и крај
школске
године
-крај првог
полугодишта
и крај
школске
године

-њихови су извештаји
Тим,
дати у записницима рада записничари
истих

-у установи се увек
реаговало у ситуацијама
које су то захтевале

-чланови
Тима, ОС,
дежурни
наставници,
остали
запослени
Прекид насиља и
-у свим ситуацијама када -чланови
смиривање учесника
је то уочено
Тима, ОС,
дежурни
наставници,
остали
запослени
Обавештавање родитеља -у свим ситуацијама када ОС,
је дошло до насиља
директор.
помоћник
директора
Консултације у вези
-у складу са планираном ОС,
насиља које се десило /
процедуром извршене су директор.
околности, анализа
све потребне активности помоћник
чињеница, процена нивоа
директора,
/
стручни
сарадници
Појачан васпитни рад са
-у свим случајевима
-одељеске
ученицима који су
старешине,

-током
године

-током
године

-током
године

-током
године

-током
године
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извршили први ниво
насиља
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Евиденција и прачење
понашања ученика у
насиљу првог нивоа и
извештавање Тима
Појачан васпитни рад са
ученицима који су
поновили насиље првог
нивоа
Послови везани за
процедуре насиља другог
ниво

Израда оперативног
плана заштите за
ученике- ученике
Послови везани за
процедуре насиља трећег
нивоа

Подношење пријава
надлежним органима,
организацијама и
службама и
обавештавање Школске
управе о насиљу и
злостављању трећег
нивоа
Израда оперативног
плана заштите за
ученика-ученике
Информисање Центра за
социјални рад и полиције
о сумња или сазнање о
насиљу, злостављања
или занемаривању које
ученик трпи у породици
Обавештавање родитеља
и полиције када постоји

по потреби и
стручни
сарадници
-одељењски
старешина

-током
године

-одељењски
старешина

-током
године

-у складу са планираном ОС,
процедуром извршене су директор.
све потребне активности помоћник
директора,
стручни
сарадници
-планови рађени за све
ОС, стручни
ученике
сарадници

-током
године

-у складу са планираном ОС,
процедуром извршене су директор.
све потребне активности помоћник
директора,
стручни
сарадници,
Тим

-током
године

-вођена је потребна
евиденција
-у свим случајевима

-током
године

-током
године

-планови рађени за све
ученике
Није их било

Није их било

ОС, стручни
сарадници

-током
године
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сумња да насилни догађај
има елементе кривичног
дела или прекршаја
15.
Послови везани за
Извршене планиране
Директор
процедуру када је
радње
школе
запослени починилац
насиља, злостављања и
занемаривања
16.
Обавештавање полиције
Није их било
када је родитељ
починилац насиља и
злостављања према
запосленом
17.
Обавештавање
Није их било
родитеља, а ,по потреби,
полиције и Центра за
социјални рад о насиљу
ученика према
запосленом - покретање
васпитно- дисциплинског
поступка за тог или те
ученике -изрицање
васпитно- дисциплинске
мере у складу са Законом
18.
Обавештавање
Није их било
родитеља, полиције и
Центра за социјални рад
о сумњи да је починилац
насиља треће одрасло
лице
Поред наведених садржаја у школи се на ЧОС-у посебна пажња поклања и
превенцији везаној за друга ризична понашања ученика / злоупотреба дувана,
алкохола, психоактивних супстанци /.
Извештај рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
Чланови Тима били су: дриректор, помоћник директора, оба педагога, Биљана
Николић, Биљана Богдановић, Илија Мићевић, Александар Лојаница, Весна
Димитријевић, Бранко Мићовић, Небојша Чумић, Зоран Вучићевић, представник
родитеља Александар Рафаиловић, представник ученика Марија Вулевић и
школски полицајац.
Тим је реализовао четири седнице и следеће послове:
Ред Активности
Начин
Носиоци
Време
број
реализације
активности
реализације
1.
Одржавање седница
Заказивање
директор,
15.октобар
Тима
седница и
помоћник,
22. јануар
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2.

Израда плана рада

3.

Анализа проблема,
покретање васпитнодисциплинских
поступака, прачење
броја изречених мера
по кварталима, за
смањење
насиљапредлози

4.

Прачење и подстицање
превентивних
активности према
Програму заштите

5.

Послови везани за
интервенције у појави
насиља, прекид
насиља, пружање
помоћи када је то било
потребно, смиривање
учесника, позивање
родитеља, утврђивање
узрока настале
ситуације, разговор са
ученицима и
родитељима ...

њихово
одржавање
урађен план
рада и усвојен
у оквиру
Годишњег
плана
Састанци
Тима,
дискусија,
одређивање
комисија у
поступцима,
израда
периодичних
извештаја
Укључивање
чланова Тима
у реализацију
програма,
сардња са
одељењским
старешинама
и
наставницима
који воде
секције,
сарадња са
локалном
заједницом,
реализација
радионица
стручни
сарадници
директно
реаговање у
тим
ситуацијама,
разговор са
ученицима и
родитељима,
евидентирање
ситуација,
план
наредних
мера

чланови Тима
директор,
помоћник,
стручни
сарадници
сви чланови
Тим

директор,
помоћник,
стручни
сарадници

директор,
помоћник,
стручни
сарадници,
одељењске
старешине

12. мај
24. јуни
август, 15.
септембар

У време
одржавања
седница
Тима и
седница
одељењских
и
Наставничког
већа
Током целе
школске
године

Током целе
школске
године
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6.

Вођење покренутих
васпитнодисциплинских
поступака, по
предвиђеној процедури

7.

Сарадња са
институцијама ван
школе

8.

Извештај за директора
школе

разговор,
писање изјава
ученика у
присуству
родитеља,
рад са
ученицима и
одељењем,
предлог
изрицања
мера
Оставрен
сарадња са
МУП-ом,
Центром за
социјални
рад,
Школском
управом и
здравственим
службама
Сачињен
извештај за
седнице
стручних и
руководећих
органа

директор,
помоћник,
стручни
сарадници,
одељењске
старешине,
повремено
остали чланови
Тима

Током године
покренуто је
7 поступака
/у свим су
изречене
мере /

директор,
помоћник,
стручни
сарадници

Оставрено је
8 контаката
везаних са
ситуације
насиља

Помоћник
директора и
стручни
сарадници

На крају
првог и
другог
полугодишта

Из извештаја издвајају се следећи сегменти:
1.Током године евидентирано је 13 инцидентних ситуација
2.У овим сличајевима најчешће су били заступљени физичко и социјално насиље
другог нивоа, док је у 4 случаја било реч о насиљу трећег нивоа.
3.Десиле су се две лакше и једна тежа повреда ученика
4.Покренуто је 7 васпитно-дисциплинских поступака и у свим су изречене мере
5.Реализоване су превентивне активности из Програма заштите, вршњачка
едукација о дискриминацији, постављени панои у холовима са нивоима насиља и
процедурама у школи
6.У анкети о сарадњи породице и школе акценат је стављен и на питање
превенције насиља.
На крају школске године сви ученици разредне наставе имали су примерно
владање. Неким ученицима укинуте су мере изречене током године, али је
смањене оцене из владања на крају имало 37 ученика. Ове су мере везане за
неоправдано изостајање са наставе и недолично понашање према ученицима и
наствницима, ометање наставног процеса и штете на школској имовини. Преглед
тих мера је у наредној табели
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Предметна
наставаразред

V
VI
VII
VIII
УКУПНО

Број васпитних мера
Укор
одељењског
старешине
8
10
3
9
30

Укор
одељењског
већа
2
5
7
3
17

Број васпитно-дисциплинских
мера
Строги укор
Строги укор
директора
Наставничког
школе
већа
-

11.ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Са ученицима разредне наставе планиран је један час недељно за реализацију
друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности, а већ је
дат фонд реализације. У оквиру овог часа реализовани су разноврсни садржаји –
посета позоришној представи, сарадња са градском библиотеком и галеријом,
обилазак Музеја, предавањае МУП-а о безбедности у саобраћају, ватрогасног
друштва о заштити од пожара, патронажне службе о чувању здрављаУченици су
гледали, а и сами припремали и реализовали приредбе, активно учествовали у
хуманитарним кацијама. Део активности реализован је и на настави у природи,
бринули су о уређењу учионичког простора, као и активно учешће учешћа на
разним конкурсима и такмичењима и других сдражаја.
За ученике предметне наставе организован је рад секције, које су ученици бирали
према сопственој жељи и афинитету, такође са једним часом недељно. У свим
секцијама реализовано је по 36 часова, а претежно су били укључени ученици од
5-8 разреда.
Део слободних активности садржаја реализовале су одељењске старешинехуманитарне акције, обележавање значајних датума ну оквиру одељења, посете
институцијама града и сл. Све секције реализовале су планирани фонд часова, а
радиле су следеће:
Редни Назив секције
број

Број
часова

1.

новинарска
секција

36

Број
укључених
ученика
15

2.

рецитаторска
секција

36

18

3.

литерарна
секција

36

12

Изводи из значајнијих
активности
Припреме чланака за
наредни број школског
листа „Андријаш“
учешће на такмичењу
смотри рецитатора,
програм за фондацију
„Дивац“
Учешће н конкурсу за
Дан школе и другим
конкурсима
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4.

драмска секција

36

17

5.

библиотечка са
читалачким
клубом

5

3

6.

хор

36

28

7.

ликовна секција

36

18

8.

хортикултура

36

12

9.

еколошка

36

25

10.

кулинарска

36

55

11.

архитектонскограђевинска
мултимедијално
инфроматичка

36

11

36

14

инфроматичко
програмерска
спортсконовинарска

36

12

36

10

12.

13.
14.

Приредба за Светог
Саву, програм за
фондацију „Дивац“
Због малог броја
ученика релизовано
неколико активностипанои и препоручене
књиге
Прослава Дана школе,
Светог Саве, програм за
фондацију „Дивац“,
промоција Вуковаца
Изложбе у холовима и
ходницима, учешће на
конкурсу за Дан школе и
другим конкурсима,
обилазак поставки у
Градској галерији
Припрема расада,
одржавање жардињера и
цвећа у школи и испред
школе
Постављање паноа
везаних за све значајније
датуме / Дан планете
земље, рециклажа, Дан
вода.../, скупљање
пластичних чепова за
Удружење
дистрофичара,
сакупљање старог
папира
Правилна исхрана,
чување намирница,
припрема хране и
послужење ученика
Израда макета и модела,
учешће на такмичењима
Употреба ИКТ у школи,
припрема и обрада
разних садржаја са
Интернета
Припреме за ткмичење и
учешће на истом
Прилози за сајт који води
ова секција о свим
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15.

верска

36

18

16.

Спортске секције

216

250

17.

планинарска

36

45

догађањима везаним за
спорт у школи
Прослава Светог Саве,
посете цркви уз значајне
празнике
Три наставника водили
су по три секције и
припремила ученике за
такмичења у спортовима:
фудбал, кошарка,
рукомет, атлетика
одбојка, фолклор,
гимнастика, стони-тенис
и стрељаштво- недеље
спорта, турнири
Излети у околину града

У Стапарима су радиле еколошка и рецитаторска секција. Реализован је
планирани број часова и активности. Еколошка секција посебно се бавила
уређењем простора око школе и Парка пријатељства. ИО Стапари су реализовали
први пролећни фестивал са богатим програмом, продајном изложбом, спортским
дружењима. Посебно су успешно обележили и Светог Саву, што је приказано и
на главним ТВ-станицама.
У Качеру је реализована приредба за Светог Саву, уз остале планиране
садржаје. Као и увек, у овом издвојеном одељењу посебна пажња посвећена је
уређењу школског простора, цветњака и воћњака око школе

12.ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
На редовним часовима у оквиру својих предмета наставници су / на свим
узрастима / говорили о разним професијама, пословима који се у оквиру тих
професија обављају, потребним знањима и уменњима. Ученици су писали
писмене саставе на тему избора будућег занимања, занимањима која воле,
занимањима њихових родитеља.
Са свим одељењима седмог разреда реализована је радионица Увод у
професионалну оријентацију. Заинтересовани ученици били су на презентацији
Уметничке школе.
У свим одељењима осмог разреда реализоване су радионице везне за ПО. Неке
радионице реализовали су стручни сарадници, а неке одељењске старешине.
Ученицима осмог разреда дељен је едукативних материјала везаних за избор
занимања – школе. Реализована је и промоција Ваздухопловне академија
Београд, Техничке школе- Ужице и Уметничка школа Ужице. Ученици су на
главној огласној табли обавештавани о отвореним вратима средњих школа
града, као и организованој припреми за пријемни испит у уметничкој школи.
Обављен је саветодавни разговор са ученицима око избора школе, а родитељи су
добили потребне информације на родитељским састанцима и на седници савета
родитеља школе.
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13.ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Годинама се овај програм реализује у сарадњи са здравственим институцијама и
Заводом за јавно здравље. Редовно се реализују:
- систематски прегледи и вакцинације у здравственој установи у присуству
родитеља / према предвиђеним плановима ових установа /
-систематски стоматолошки прегледи у школи, уз обуку предшколских група и
првог разреда о правилној њези зуба
-Патронажна служба Дома здравља реализовала је низ тема- дате су у летопису
На часовима одељењских старешина реализоване су следеће теме:
„Стоматолог није баук“- 1. разред
„Лична хигијена“, „У здравом телу здрав дух“2. разред
„Водимо рачуна о здрављу“,“Дечаци и девојчице се разликују“3. разред
„Чувамо наше здравље-исхрана, спорт“, „Дечаци и девојчице се мењају“,
„Стоматолог није баук“4. разред
„Како да се здраво хранимо“, „„Злоупотреба дроге и превенција наркоманије“ 5.
разред,
„Шта знамо о болестима зависности“, „Рачунари-како их користимо“,“Лична
хигијена“, „Шта је странпутица“ 6. разред,
„Комплекси и шта са њима“, „Социјализација полног нагона“
„Наша свест о алкохолу и дроги“, „Компјутерска зависност“, „Предлажемо вам
здрав стил живота“ – за 7. разред
„Наличје полног живота“„Болести зависности“,за 8. разред
Као значајна активност на пољу здравствене заштите је и бављење спортом.
Недеље спорта реализоване су у првом и другом полугодишту, часови спортских
секција, боравак на настави у природи и излетима, као и неке манифестације на
нивоу града. Ове године радила је и планинарска секција, која је извела три
излета у природу.

14.ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Школа је посебно водила рачуна о ученицима који имају одређене проблеме у
продичном окружењу –породица у процедури развода брака, лоши узајамни
односи родитеља, озбиљнија болест ужег члана породице или ученика, тешки
материјални услови, проремећаји понашања родитеља или ученика /, болести
зависности родитеља или ученика, као и други поремећаји понашања – бежање из
школе, крађа, припадност деструктивној групи /.
Са овим ученицим и са њиховим родитељима реализоване су активности
подршке и помоћи од стране одељењских старешина, наставника и стручних
сарадника, кроз кроз појачан васпитни рад, индивидуални рад , активности на
нивоу одељења, индивидуални рад са родитељима и укључивање вршњачких
грпа.
Активности су зависиле од врсте подршке која је пружена ученицима – а
реализована је набавка уџбеника и школског прибора на почетку школске године,
гратис путовања на излете и екскурзије и настава у природи, као и боравак групе
од 5 ученика током летњег распуста на мору / у организацији општине/. По
потреби остварена је сарадња са локалном заједницом, пре свега Центром за
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социјални рад и здравственим институцијама. Посебну подршку најугроженијим
ученицима пружили су родитељи појединих одељења, као и сами ученици.

15.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У оквиру овог програма ученици се информисани о значају очувања животне
средине, са посебним освртом на њихов лични допринос, уз реализацију
заједничких акција на нивоу школе и ликалне заједнице. На часовима одељењског
старешине у свим узрастима обрађене су одређене теме и то:
„Дан животиња“, „Дан вода и пролећа“, „Природа се чува и воли“- 1. и 2. разред,
исте ове радионице и „Царство биљног света- еколошка радионица“ 3. разред
„Природа се чува и воли“ и „На путу од куће до школе“ 4. разред
„Наше дружење на екскурзији“, „Уређујемо учионицу“,“ 5. разред,
„На екскурзији..“, „Уређујемо учионицу“, 6. разред,
„На екскурзији..“, „Уређујемо учионицу“,“ „Наши трагови по клупама, зидовима“
“Култура живљења“ 7. разред
„На екскурзији..“, „Уређујемо учионицу“,“ „За успомену школи“8. разред.
Посебне активности реализују наставници биологије у редовоној настави и са
еколошком секцијом-израда едукативних паноа, посета Заводу за јавно здравље,
постављање садница украсног шибља и цвећа у школском дворишту, прикупљање
података са интернета о загађењу животне средине , а и у редовној настави
приликом обраде пригодних тема / Свет око нас, Природа и друштво, географија,
биологија, физика, хемија, ТО /.Ту су ученици добили информације о
загађивачима ваздуха, глобалном отопљавању, променама у клими и њиховом
утицају на живот на планети, значају одрживе енергије, значај селекције отпада,
рециклаже истог. Настављена је сарадња са депонијом „Дубоко“ у оквиру пројекта
селекције и рециклаже отпада- а ученици су сакупљали пластичну амбалажу и
адекватно је одлагали.
Током године редовно је вршено сакупљање и одлагање отпада и секундарних
сировина / пластичних боца, чепова и потрошених батерија /. На крају године
реализована је велика акција прикупљања старог папира.

16.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
У оквиру овог програма реализовани су следећи послови:
- достављање свих извештаја о раду школе у претходној школској години и током
године
-достављен Годишњег плана рада школе за наредну годину и анекса Школског
програма
- достављени су спискови ученика и наставника који имају право на месечне карте
/ материјална накнада за исте /
- урађени су различити финансијски извештаја и финнсијских планова , рачуни,
изводи, потраживања школе, полугодишњи и годишњи извештаји
- извршен је избор једног предсавника локалне самоуправе у Школски одбор
- школа је извршила припрему података и документације за учешће на пројектима
везана за унапређења материјално-техничких услова рада – општина је
обезбедила иста за наставак замене фасадне столарије, а издвојена су и
средства за израду пројекта фискултурне сале, како би школа имала потребну
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документацију и могућност да аплицира на конкурсима за пројекте и донаторска
средства тна документација за доградњу учионица и сале
-са локалном самоуправом, која је учествовала са 20% срестава и Фондацијом
Дивац и ЕУРОБАНКОМ , реализован је пројекат адаптације тоалета и три
кабинета
- представници школе / пре свега директор и помоћник / присуствовали су
раличитим састанцима везаним за рад школе
- представника локалне самоуправе учествовали су у неким активностима школепријем ученика 1. разреда, прославе Дана школе и Светог Саве, приредба
поводом отварања тоалета
- обављен је низ инспекцијски прегледи везани за припремљеност школе за рад и
рад током године, приговоре родитеља, праћење примене прописаних докумената
и вођења прописане документације

17.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Посебан део активности школе односио се на срадњу са родитељима,
односно породицом ученика. Та сарадња се одвија кроз родитељске састанке,
индивидуалне и групне разговоре, рад Савета родитеља школе и укључивање
родитеља у разне културне, друштвене, спортске активности. Родитељи имају и
своје представнике у Школском одбору, тако да су преко њих учествовали у
доношењу одлука у надлежности Школског одбора. Такође имају своје
представнике у тиму за Школски развојни план и у Самовредновању рада школе,
где су били активно укључени.
Извршено је анкетирање родитеља о сарадњи породице и школе у јануару 2016.
Године, а делимично и у јуну. Анкеторано је 135 родитеља / обухваћена су и
издвојена одељења На почетку школске године родитељи су се изјаснили у вези
јавног информисања њихове деце на сајту, такмичењима и сл.
У оквиру самовредновања анкетирани су родитељи два одељења четвртог и по
два одељења седмог и осмог разреда.
У холу је истакнут распоред термина индивидуалних разговора свих одељењских
старешина, као и наставника који предају у тим одељењима/. Истакнут је распоред
дана за посете часовима у школи / један дан у месецу /.
У оквиру појачаног васпитног рада / прописаног Законом / ова је сарадња у
протеклој години била интензивна. У индивидуалном раду значајно су се
ангажовали директор и помоћник, као и оба педагога.
Родитељи су детаљно инфромисани и преко школског сајта и огласних
табли у холовима школе, присуствовали су разним културним и друштвеним
активностима – приредбе, прослава, а у неким узели значајно учешће -Пролећни
фестивал и све хуманитарне акције.Њихови представници били су активни у Тиму
за превенцију насиља, Тиму за школско развојно планирање, Тимовима за
подршку ученицима који раде по ИОП-у.
Родитељски састанци:
Најредовнији и најбројнији контакти са родитељима су управо родитељски
састанци. Током ове године реализована су 4-7 родитељских састанака у сваком
одељењу. На родитељским састанцима разматране су актуелне теме везане за
заједничких активности у појединим разредима. Родитељи су изабрали
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представнике у Савет родитеља, учествовали у избору дестинација за излете,
извршили избор агенција за реализацију, екскурзије и наставу у природи, упознати
са школским календаром, изводима из активности рада школе, делом са
стандардима постигнућа, васпитним и васпитно-дисциплинским мерама.
Анализиран је успех одељења, проблеми у раду, постигнућа ученика на
такмичењима, њиховом учешћу у културним, друштвеним, спортским и
хуманитарним активностима, побољшању услова рада. Преко представника неким
темама се потом бавио и Савет родитеља школе и Школски одбор.
Савет родитеља школе-Савет родитеља школе имао је конституитивну седницу
на почетку школске године , а у састав су одабрани нови чланови – по један
представник сваког одељења и представници из Качера и Стапара. На седници
су детаљно информисани о раду и надлежностима Савета. Реализовано је 5
седнице, а разматрани су услови рада, извршен предлог дестинација за наставу у
природи, екскурзије и излети, избор осигуравајуће куће, учешће родитеља у
активностима школе- посебно хуманитарним акцијама на нивоу града. Родитељи
су детаљно информисани о учешћу школе у разним пројектима, донели су одлуку
о новчаном кажњавању за уништавање и штете на школској имовини од стране
ученика, обишли су једну дестинацију планирану за наставу у природи,
организовали другарско веће за ученике 8. разреда. Информисани су о успеху,
резултатима на такмичењима, инвестиционим пословима, Школском програму,
безбедности ученика, унапређењу услова рада школе, активностима у раду Тима
за превенцију насиља као и другим питањима из свакодневног живота и рада
школе.
Родитељи су одабрали своје представнике који су се укључили у решавања
конкретних проблема - везане за безбедност / раскрсница испред школе,
квалитетнији видео-надзор /, опремање школе. Мањи део родитеља учествовао је
у дводневној обуци у оквиру пројекта Образовање за права детета.

18.ПРОГРАМ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У Матичној школи и ИО СТапари ради школска библиотека. ИО Качер нема
библиотеку, али у наставничкој канцеларији смештен је одређени број примерака
школске лектире, коју ученици користе. У склопу библиотеке у матичној школи
налази се и наставничка библиотека. У ИО Стапари радом библиотеке руководи
наставник српског језика, док у матичној школи у библиотеци раде један
библиотекар и медијатека
Реализоване су следеће активности:
-вођена је евиденције о књижном фонду у складу са прописима за библиотеке
-извршено је увођење нових књига и периодике у систем евиденције
-вођена је евиденције о позајмљивању и враћању књига од стране ученика и
наставника током године
- ученици 1. разреда упознали су се са библиотеком и начином рада и постали
нови чланови
-оставрена је сарадња са градском библиотеком -посета и размена искуства у
раду, заједничко учешће на једном семинару
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- обележен је Светски дан књиге
- изведена је акција сакупљања књига од ученика школе и извршено расходовање
оштећених и дотрајалих кљига
-посебну активност реализоване су у оквиру избора уџбеника- сви издавачи
доставили су примере уџбеника, а наша школа била је централна за те угледне
примере издавачана нивоу региона.
Извршена је мања набавка књига. У библиотеци су смештене и периодике које
школа набавља.

19. ПРОГРАМ БЕЗБЕДОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
На основу посебних обавеза школе које се односе на безбедност свих запослених
школа је реализовала следеће активности:
-побољшање безбедности у саобраћају /предавања саобраћане полиције за
предшколске групе и ученике 1. разреда/
-постављени едукативни панои у холовима / грађанско васпитање / везани за
безбедност у саобраћају
-обезбеђени голови за мали фудбал
-оградом одвојен спортски терен од дворишта / затворено двориште у време када
шкла не ради, а спортски терен је и даље доступан грађанима /
-закључавање капија у одређеним деловима дана / како би се избегао улазак лица
са стане /
-постављене заштитне лајсне на унутрашњим степеништима школе
-унапређен видео-надзор
-формиран посебан Тим за безбедност
-на ЧОС посебна пажња посвећена безбездн
Уложена су значајна материјална средства за наведене послове.

20. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
20.1.ПРОГРАМ ПОДРШКЕ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА
У раду са родитељима и ученицима реализоване су планиране активности
подршке ученицима у процесу учења и то:
-„Како помоћи ђаку прваку“ – за родитеље ученика првог разреда - учитељи
-„Тешкоће преласка са разредну на предметну наставу“ -за ученике 5. разреда
-„Технике успешног учења“ - за ученике 5. разреда
-На часовима одељењског старешине у свим одељењима реализоване су теме
везане за учење, правилно организовање времена, начинима превазилажења
неуспеха кроз следеће теме:
Понашање на часу, Слушамо једни друге и Још мало о учењу и успеху – 1.
разред; Овако ћемо учити, Рад у првом тромесечју / прве оцене /, Још мало о
учењу и успеху – 2. разред; Овако ћемо учити – радне навике, Рад и резултати у
првом тромесечју, Говоримо о учењу и успеху – 3 разред;
Како планирамо своје време / учење, игра /, Можемо и хоћемо више / о оценама и
успеху / и Још мало о учењу и успеху - 4 разред
Анализирамо успех на крају првог тромесечја, Прво полугодиште је иза нас и
Резултати које смо постигли у трећем тромесечју – 5. разред
Наше обавезе и одговорности и Кад могућности нису једнаке, сви не постижу исте
циљеве – 6. разред,
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Постигли смо на крају другог полугодишта и До краја године остало је мало
времена-искористите га – 7. разред
Неоправдано изостајање са часова и Наши резултати на крају трећег тромесечја –
8 разред
-Реализован је индивидуални и допунски рад са ученицима који имају потешкоћа у
савладавању градива, праћењу наставног процеса, неадекватној комуникацији са
другим ученицима или наставницима
-Реализован индивидуални саветодавни рад са њиховим родитељима и
упућивањем у начине пружања подршке и помоћи
-На основу предлога Интерресорне комисије као посебна подршка у једном
одељењу трећег разреда и одељењу седмог разреда планиран је рад асистената,
али Министарство није финансирало њихов рад. Рађена је инивидуализација у
настави са шест ученика различитог узраста. По ИОП-у је радио и један ученик
првог разреда. У једној предшколској групи по ИОП- је рађено са два ученика. , а
на кућној настави су била два ученика- једна ученица другог разреда, а други је
ученик шестог разреда.
На пружању подршке овим ученицима бавио се посебно Тим за инклузивно
образовање и тимови за подршку.
Извештај о релизованим активностима Стручног тима за инклузивно
образовање, односно тима за додатну подршку ученицима
Квалитетно образовање подразумева једнаке стартне позиције у даљем
животу, пружа могућност самоостваривања и већи степен самосталности у
животу. У складу са циљем образовања за све,а у складу са донетим прописама
предузете су следеће активности:
Школа је именовала тимове за пружње додатне подршке ученицима у
оквиру инклузивног образова. Тим чине одељењски стрешина, предметни
наставник, родитељ и стручни сарадник.
У складу са Законом тимови су информисали родитеље и израдили
потребну документацију, као што су педагошки профил, мере
индивидуализације ,а по потреби и индивидуални образовни план, уз
саглсност родитеља. ИОП-и су на предлог Стручног тима за инклузивно
образовање одобрени од стране Педагошког колегијума.Током школске
године вршена је евалуација планираних активности у ИОП-има и по
потреби исти су ревидирани. О постигнућима ученика којима је пружена
додатна подршка информише на крају наставне године се Интересорна
комисија.
Стручни тим је одржао 5 састанака. Како су тимови за пружање додатне
подршке израдили потребну документацију и евалуирали постигнућа ученика,
Стручни тим је детаљно информисан током школске године о предузетим
активностима, а процес инклузивног образовања установи обједињени. Чланови
стручног тима нису имали примедбе на документацију и начин спровођења
индивидуализације и ИОП-а током наставног процеса. Сагласили су се са
свим предлозима чланова тима за пружање додатне подршке.
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Чланови тимова су се континуирано усавршавали на овом пољу пратећи стручну
литературу и примере добре праксе на адекватним сајтовима.Личним
професионалним примером сви запослени су показали да уважавају образовање
без дискриминације.
20.2.ПРОГРАМ ПОДРШКЕ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ
СПОСОБНОСТИМА, ТАЛЕНТИМА
Реализоване су следеће активности:
-идентификовани даровити ученици кроз процес редовне наставе од стране
учитеља и наставника
-обављена сарадња са њиховим родитељима / по потреби /
-извршено усмеравање и укључивање ових ученика у додатни рад и секције / у
складу са њиховим интересовањима /
-на часовима одељењског старешине су реализоване теме / 5. 6. и 7. разреду /
Секције и додатна- мој лични избор ; Предлажу нам, а ми бирамо /секције,
додатне/
Стимулисано је и организоване учешће ових ученика на разним конкурсима током
године / решавање задатака у Математичком листу, учешће на ликовним и
литерарним конкурсима као и учешћа на локалним конкурсима Црвеног крста,
Дома „Петар Радовановић“, Ватрогасног друштва и сл. /
-реализован је појачан индивидуални и додатни рад са талентованим ученицима
-најуспешнији такмичари промовисани су и награђени књигама, а за ученике осмог
разреда носиоце Вукове и посебних дипломана организована је пригодна
промоције и пријем Вуковаца и њихових родитеља.
-посебно је организована конференција за новинаре посвећена резултатима у
спорту
-приликом обележавања значајних датума / Дан школе, Свети Сава, приредба за
Фондацију Дивац,, приредбе за предшколске и прваке, дружење са носиоцима
Вукове дипломе и њиховим родитељима, пролећни фестивал у Стапарима /
укључени су даровити и талентовани ученици и промовисане њихове
способности.
20.3.ПРОГРАМ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА
Посебне активности реализоване су у Дечјој недељи - на часовима ОС деца су
информисана о Конвенцији о правима детета , на часовима грађанског васпитања
од 1. до 8. разреда реализоване радионице везане за Конвенцију; на часовима ОС
реализоване радионице везане за дечја права и одговорности. Посебан део
извештаја посвећен је учешћу школе у пројектима, а „Образовање за права
детета“ везано је посебно за овај програм. Радионицу за ученике 7. и 8. разреда.
реализовали су ученици који су били на размени у Швајцарској. Присуствовала
представници других школа.

21.ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ У ШКОЛИ
Поред активности на даљој реализацији пројеката у које је школа укључена / реч
је о пројектима: .„Професионална оријентација на прелазу из основне у средњу
школу“, Рециклажа и селективно одлагање отпада- са депонијом„Дубоко“ ,
„Имплементација инклузивног образовања – Школа по мери детета“ , пројекат
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„Развионица“ - у школи су ове године најзначајније активност посвећене
реализацији пројекта „Образовање за права детета“ – који од јануара улази у
другу трогодишњу фазу реализације.
Реализацији пројекта Образовање за права детета у школској 2015/2016.
години
 у првој седмици септембру постављен је пано са информациом о раду свих
секција у школи, а посебно су акцентоване нове секције, које су ученици
сами предложили
 реализована једнодневна обука за чланове Савета родитеља школе о
правима детета у ОШ „Нада Матић“ 26.септембра
 реализован 3. дан обуке за ученике, чланове Ученичког парламента у
септембру
 у септембру је школа била домаћин школама учесницама у пројекту,
реализована радионица- вршњачка едукација са ученицима 5-5, као и
презентовање рада Ђачког парламента
 реализована су два састанка школског тима 29.септембра и 25. новембра
 10 ученика седмог и осмог разреда боравило је на интеркултуралној
размени у Дечјем селу у Трогену /Швајцарска/ од 3-12.12.2015. године
 Од јануара се ушло у други трогодишњи циклус рада на пројекту. Основна
делатност у овом периоду везана је за процену стања права детета у школи
применом Индекса оставрености права детета, који је урадио Ужички
центар за права детета. Потом се бирају индикатора на којима ће се радити
у циљу побољшања стања, реализују акционих планова и врши поновна
процена применом Индекса на крају треће године.
 Од јануара до 1. септембра реализовано је следеће:
 формиран је школски тим за процену оставрености права детата у школи /
Емина Јеремић-Мићовић, Јелена Максимовић Слободан Алексић и Весна
Ешпек Дебељевић /
 два члана тима била су на дводневном консултативном семинару у
Краљеву
 са пословима на реализацији пројекта инфромисани су Наставничко веће,
Савет родитеља и Школски одбор
 тим је реализовао 12 састанака и извршио процену индикатора
остварености права детета у нашој школи
 сачињен је извештај - 60% индикатора је остварено, док 124 индикатора
није оставарена или су остварена делимично
 од 30 стандарда поптпуно су остварена два- оба из треће области – Право
на заштиту од дискриминације
 тим је проценио да је област 2 – Партиципација и грађанска и политичка
права област на којој треба највише радити
 у марту је реализована дводневна обука за ученике шестог разреда
 Индекс је омогућио сагледавање реалне ситуације и стања остварености
права детета у школи, као и јасан увид у оно шта треба поправити и
унапредити
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22.1.ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Годишњим планом предвиђено је стручно усавршавање у установи и ван
установе.
Стручно усавршавање ван установе
Планирани су конкретни семинари ван установе, али је њихова реализација
зависила је од средства које је школа добила од локалне заједнице. Из ових
средстава финанисрају се испити за лиценцу и ове године 5 приправника је
полагало испит / трошкови су износили 50.000,00 динара/. . Део семинара које су
похађали наставници финансирало је Учитељско друштво, а део је финансиран из
неког другог извора / друга школа, издавачка кућа Klett, Регионални цента за
стручно усавршавање запослених у образовању Ужице, Министартво просвете
итд./ У табели која следе подаци о семинарима. Школа је из сопствених
средстава организовала један једнодневни семинар, за који је утрошено 50.258,00
динара. Поред тога финасиран је семинар за наставнике физике / утрошено
9.000,00 динара, као и семинар за секретара коле, везан за јавне набавке / у
износу од 6,960,00 динара /.
Извештај о похађање акредитованих семинара у школској 2015/2016. години / од
1. септембра 2015. године до 31. августа 2016. године –друга година циклуса / и
осталим облицима стручног усавршавања ван установе
Назив семинара
1.Педагошка
документација за
наставни предмет
физичко
васпитање
2.Предавање
Зорана Перовића
из Дубровачког
архива
3.Парадокси
Интернета
4.Презентација
материјала летње
школе „Локално у
глобалном“ Весне
Лучић
5.стручни скупконференција „Moodle Moot Web
& Serbija 2015/5.
Регионални и
српски Mudl Mut“

Време и
место
реализације
-26.09.2015.г.
ОШ“Алекса
Дејовић“
Севојно

Похађали семинар

Организатор

Број
акред.
сати
А- 8
К- 1
П-4

Кристина ЂорђевићЉубичић, Никола
Мићевић, Зоран
Вучићевић

Удружење
педагога
физичке
културе

9.10.2015.г.
УЕИсторијски
архив Ужица
од 10.10. до
06.11. –онлајн
обука
16.10.2015.г.
УЕИсторијски
архив Ужица

Миломир
Максимовић

Друштво
историчара
УЕ

2 сата

Мирела Лазић

РЦУ

Миломир
Максимовић

Друштво
историчара
УЕ

А- 24
К- 4
П-10
1 сат

24.октобар
2015.г.
Београд,
Универзитет
Метрополитан

Славица Ристовић

Универзитет
Метрополита
н Београд

1 дан
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6.Ни црно ни бело

7.Промоција
уџбеника „Едука“

новембар
2015. УЕ
ОШ“Нада
Матић“
24.12.2015.г.

Катарина Карановић

ЦИП

А-24
К- 4
П-10

Славица Ристовић,
Добрила Тешић,
Љиљана Николић,
Верица Гогић, Нада
Радојичић, Цмиљана
Јнковић, Зора
Стевановић, Ивана
Јовичић
Биљана Бојовић,
Горан Бојовић

Издавачко
предузеће
„ЕДУКА“

1 сат

Електорсаобраћајна
техничка
школа
„Никола
Тесла“,
Краљево
The English
Book

А- 24
К- 1
П-10

8.Визуелно
програмирање и
применапрограмирање
робота

од 10.01. до
13.02.2016.г.

9.Интернационалн
и семинар за
наставнике
енглеског језика

16.01.2016.г.
Висока
пословнотехничка
школа УЕ
21.01.2016.г.
УЕ

Ивана Јовичић,
Данијела Несторовић

28.01.2016.г
УЕ, школа.

Ивана Мутавџић,
„Креативни
Бојана Медница,
центар“ БГ
Славица Ристовић,
Добрила Тешић,
Љиљана Николић,
Гордана Бућић,
Верица Гогић, Нада
Радојичић, Вера
Пековић, Аница
Лојаница, Цмиљана
Јанковић, Радмила
Шуљагић, Зора
Стевановић,
Маријана Крунић,
Наташа Ђукић, Весна
Радојичић, Весна
Шекељић, Весна
Ешпек Дебељевић
Ивана Мутавџић,
ПИ

10.Промоција
уџбеника
DATASTATUS
11.Огледни час са
дискусијом,
анализом примене
и евалуацијом
уџбеника

12.Анализа

28.01.2016.г

Ивана Јовичић,
Данијела Несторовић

4 сата

DATASTATUS 1 бод
2 сата

2 сата
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примене у настави
уџбеника за
основну школу

УЕ, школа.

13. Савремени
11.2.2016.
уџбеник, радни
листови и
приручник ликовне
културе –
дидактичко
методички аспекти

14.
Систематизација
градива у настави
математике

12.2.2016.

15. Савремени
12.2.2016.
методички приступ
дечјем ликовном
стваралаштву

16. Mузичка
култура као
подстицај учењу,

12.2.2016

Славица Ристовић,
Добрила Тешић,
Љиљана Николић,
Гордана Бућић,
Верица Гогић, Нада
Радојичић, Вера
Пековић,Аница
Лојаница, Цмиљана
Јанковић, Радмила
Шуљагић, Зора
Стевановић,
Маријана Крунић,
Наташа Ђукић, Весна
Радојичић, Весна
Шекељић, Весна
Ешпек Дебељевић
Бојана Меденица,
Мирела Лазић, Вера
Пековић, Латинка
Паљак, Аница
Лојаница, Цмиљана
Јанковић , Радмила
Шуљагић, Љубинка
Мијатовић, Невена
Милосављевић и
Маријана Крунић
Бојана Меденица,
Добрила Тешић,
Љиљана Николић,
Гордана Бућић,
Зора Стевановић и
Александар Лојаница

„Иновација
Јоксимовић“

Марина Баковић,
Бранка Кнежевић,
Биљана Николић,
Ивана Мутавџић,
Биљана Богдановић,
Верица Гогић,
Нада Радојичић,
Милуника Полић,
Весна Радојичић,
Наташа Ђукић
Славица Ристовић,
Десимир Поповић и
Оливер Човић

Klett

762
уметно.
А- 8,
К-2
П-2

Klett

259
матем.
А- 8,
К-1
П-1

Klett

776
уметн.
А- 8,
К-3
П-1

Klett

715
уметн.
А- 8,
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психомоторном
развоју и
социјализацији
(разредна
настава)
17.Стручно
предавање/приказ
уџбеника Klett

К-1
П-1

12.02.2016.г.
УЕ, ОШ
“ С.Секулић“

18.Стручно
предавање/приказ
уџбеника Нови
ЛОГОС

12.02.2016.г.
УЕ, ОШ
“ С.Секулић“

19.Идентификациј
а и рад са
даровитом децом

20.02.2016.г.
ЦСУ Кикинда

20.Промоција
уџбеника „БИГЗ“

25.02. 2016.г.
УЕ ОШ“Нада
Матић“
25.02. 2016.г.

21.Промоција

Марина Баковић,
Ивана Мутавџић,
Славица Ристовић,
Добрила Тешић,
Гордана Бућић,
Верица Гогић, Нада
Радојичић, Вера
Пековић, Аница
Лојаница, Цмиљана
Јанковић , Радмила
Шуљагић, Зора
Стевановић,
Александар Лојаница,
Весна Радојичић,
Маријана Крунић и
Наташа Ђукић
Марина Баковић,
Ивана Мутавџић,
Бојана Меденица
Славица Ристовић,
Добрила Тешић,
Гордана Бућић,
Верица Гогић, Нада
Радојичић, Вера
Пековић, Аница
Лојаница, Цмиљана
Јанковић , Радмила
Шуљагић, Зора
Стевановић,
Александар Лојаница,
Весна Радојичић,
Маријана Крунић и
Наташа Ђукић
Зоран Вучићевић

Славица Ристовић и
Добрила Тешић
Славица Ристовић и

Klett

2 сата

„Нови
ЛОГОС“

2 сата

Центар за
стручно
усавршавање
Кикинда
БИГЗ

А- 16,
К-3
П-8

„Нова школа“

2 сата

2 сата
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уџбеника „Нова
школа“
22.Активирајмо
ученике
подстицајним
задацима

УЕ ОШ“Нада
Матић“
12.03.2016.г.
школа

23.Знање, покрет
и одрастање

14-15. 03.
2016.г.
Пожега
Од 6.03. до
24.04.2016.г.
Београд
13-14.03.2016.
г.Медицинска
школа, УЕ
од 30.март до
13.априла
2016.г.
Швајцарска

24.Интернет у
настави немачког
језика
25.Методе и
облици ефикасне
наставе и учења
26.Интеркултурал
на размена у
Тогену

Добрила Тешић
Љиљана Николић,
Гордана Бућић,
Верица Гогић, Нада
Радојичић, Милица
Николић, Аница
Лојаница, Цмиљана
Јанковић, Радмила
Шуљагић, Зора
Стевановић, Биљана
Црнић, Јелена
Стојановић-Стојчић,
Јасминка Гајић,
Јелица Лучић,
Слободан Алексић,
Горан Максимовић,
Јелена Дејовић,
Бранко Мићовић,
Саша Јевтовић
Вујовић,Горан
Бојовић, Ивана
Поњавић, Милка
Удовичић, Светлана
Буквић, Весна
Ковачевић, Радивоје
Ђокић, Зоран
Вучићевић, Биљана
Бојовић, Катарина
Карановићи, Никола
Бацетић
Биљана Николић

РЦУ

А- 12,
К-2
П-2

ПУ „Пчелица“
Ниш

Марина Марјановић

Гете институт
Београд

Драган Вићентић

ЦЗОПФ
Београд

А- 16,
К-3
П-1
А- 24,
К-1
П-1
А- 16,
К-2
П-1

Данијела Несторовић

Ужички
центар за
права детета
и Швајцарска
фондација
песталоци
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Бранка Кнежевић,
Добрила Тешић,
Љиљана Николић,
Гордана Никовић,
Цмиљана Јанковић,
Јасна Радосављевић
Весна Радојичић,
Наташа Ђукић,
Данијела
Несторовић,
Миломир
Максимовић, Саша
Јевтовић Вујовић,
Никола Мићевић
Весна Димитријевић,
Иван Жунић

РЦУ

А- 8,
К-4
П-4

Ужички
центар за
права детета

8 сати

Друштво
физичара
Србије

А- 24,
К-1
П-1

мај 2016.г.

Данијела Несторовић

Медицинска
школа

2 сата

28.05.2016.г.
Медицинска
школа
од 7.05. до
03.06.2016. –
онлајн обука
од.4.06. до
27.06.2016. –
онлајн обука

Драган Вићентић

ЦЗОР
Београд

А- 8
К- 4
П- 5
А- 24
К- 4
П-10
А- 24
К- 4
П-10

27.Стрес у школи,
превазилажење
промене

16.04.2016.г.
УР РЦУ

28.Унапређење
наставничких
компетенција за
реализацију
часова о правима
детета

19.04.2016.г.
ОШ „Нада
Матић“

29.Републички
семинар о настави
физике

12-14.05.
2016.г.
Златибор

30.Опасности
Интернетатрибина
31.Комуникација
за животну
средину
32.Парадокси
Интернета
33. Парадокси
Интернета

34.Завршни испит:
а/дежурни
наставници,
чланови окружних
комисија и
чланови школских
комисија

јуни 2016.г.
школа

Весна Шекељић,
РЦУ
Саша Јевтовић
Вујовић
Марина Баковић,
РЦУ
Јасминка Гајић,
Оливера Ђокић,
Весна Ешпек
Дебељевић, Стевка
Жунић, Катарина
Карановић
Марина Баковић,
МПС
Драгица Чолић,
Љиљана Николић,
Гордана Бућић,
Верица Гогић,
Цмиљана Јанковић,
Илија Мићевић,
Весна Радојичић,
Александар Лојаница,
Оливера
Дробњаковић,
Данијела

8 сати
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34. Завршни
испит:
б/преглед и
бодовање теста

јуни 2016.г.
школа

34. Завршни
испит:
в/супервизори,
унос података,
секретар школе

јуни 2016.г.
школа

34. Завршни
испит:
г/директор школе

јуни 2016.г.
школа

Несторовић, Марија
Брајић, Зорица
Николић, Горан
Максимовић,
Кристина Ђорђевић
Љубичић, Никола
Мићевић, Бранко
Росић и Мирко,
Биљана Кнежевић,
Оливера Ђокић,
Милка Удовичић,
Мирела Лазић,
Јелена Максимовић,
Ивана Јанковић,
Саша Јевтовић
Вујовић
Биљана Кнежевић,
Љиљана Јелисавчић,
Јулија Филиповић,
Небојша Чумић,
Бранко Мићовић,
Оливера Ђокић,
Миломир
Максимовић, Госпава
Топаловић, Иван
Жунић, Јасна
Радосављевић,
Милка Удовичић
Нина Вукић, Горан
Бојовић, Слободан
Алексић, Весна
Ешпек Дебељевић,
Слободанка
Несторовић
Никола Бацетић

МПС

10 сати

МПС

16 сати

МПС

24 сата

Број сати стручног усавршавања у 3. циклусу – од 1.јула 2014. до 31. августа
2016.године-прва и друга година трећег циклуса
Ред.
бр.
1.

Име и презиме
Марина Баковић

Број сати од 1. јула 2014. до 31. августа 2015.
г. трећи циклус
А -40+ 8+24+8 =80
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2.

Драгица Чолић

А -16+8=24

3.

Бранка Кнежевић

А -16+8+8=32

4.

Биљана Николић

А -16+8+16=40

5.

Ивана Митавџић

А -40+8=48+8=56

6.

Бојана Меденица

А -16+4+40=60+1 дан+8=68

7.

Славица Ристовић

А -16+4+16+8+40=84+8+1дан=92

8.

Добрила Тешић

А -12+16+8=36+8+8=52

9.

Нина Вукић

А -40+16=56

10. Мирела Лазић

А 16+4+40+8=68+24+8+8=108

11. Биљана Богдановић

А 16+4+40+8+8=76+1 дан +8=84

12. Љиљана Николић

А-12 +8+12+8+8=48

13. Гордана Бућић

А-12+12+8=32

14. Верица Гогић

12+8=20

15. Нада Радојичић

А-8 +12+8=28

16. Гордана Никовић

А-8+16+4+40=68+8=76

17. Вера Пековић

А-12+8+16+8 = 44+8+8+8=68

18. Латинка Паљак

А-8+16+8=32 +8=40

19. Милуника Полић

А-16+16+8+40 =80 +1 дан +8=88

20. Радомир Радојичић

-

21. Милица Николић

школ. 2014/2015. породиљско 12=12

22. Аница Лојаница

12=12+8+12=32

23. Цмиљана Јанковић

А-12+16+8=36+8+12+8+8=72

24. Радмила Шуљагић

А-12+40=52+8+12=72

25. Зора Стевановић

А-8+12=20

88
26. Љубинка Мијатовић

А-8+12+16=36+8=44

27. Илија Мићевић

А-8=8

28. Невена Милосављевић

А-12+40+8=60+1 дан+8=68

29. Весна Радојичић

А-8+16+8+40=72+8+8+8=96

30. Александар Лојаница

А-8+40=48 +1 дан +8+8=64

31. Маријана Крунић

А-8+16+40= 64+8=72

32. Оливер Ћовић

А-8+8=16

33. Десимир Поповић

А-8+8+40+8+8 = 72 + 1 дан+8=80

34. Наташа Ђукић

А- 40+8=48+8+8=64

35. Весна Шекељић,

А-40+8+10=58+24=82

36. Јулија Филиповић

А-16+40+8+10=74+10=84

37. Ивана Чукановић

ради од 1. септембра-подаци у другој школи

38. Биљана Кнежевић

А- 40+10=50

39. Љиљана Јелисијевић

А-16+8=24+10=50

40. Биљана Црнић

А-16=16

41. Емина ЈеремићМићовић
42. Оливера Дробњаковић

А-8+40+8+8=64

43. Јелена Максимовић

А-8+8=16+8=24

44. Ивана Јовичић

А-8 +сертификат Песталоци фондације

45. Бранислава Јовичић

А-8

46. Данијела Несторовић

А-16+8+40+8=72+8+8+сертификат Песталоци
фондације=88
А-16+50+2,5=68,5 + 20 дана хоспитовање у
Немачкој
А-8+8+40=56 +1 дан+24=80

47. Соња Марковић
48. Марина Марјановић

А-8+16=24+8=32
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49. Марија Брајић

ради од 1. септембра 8=8

50. Зорица Николић

А-8+8=16

51. Јелена Стојановић

школ. 2014/2015. породиљско12=12

52. Драган Вићентић

А-16+16=32

53. Александар
Димитријевић
54. Јасминка Гајић

ради од 1. септембра,подаци у другој школи

55. Биљана Антонијевић

А-40

56. Миломир Максимовић

А-8+10=18 + 1 дан+8+10=36

57. Ивана Јанковић

ради од 1. септембра 8=8

58. Госпава Топаловић

А-8+16+8+8= 40+10=50

59. Стевка Жунић

А-8+16+4+8=36+24=60

60. Слободан Алексић

А- 8+8+40+8=64+12+16=92

61. Горан Максимовић

ради од 1. септембра 12+8=20

62. Весна Димитријевић

А-16+12+10=38 + 1 дан+24=62

63. Иван Жунић

24=24

64. Небојша Чумић

10=10

65. Оливера Ђокић

А-16+4+40+8+8+10 =86+24+8+10=128

66. Бранко Мићовић

А-8+10=18 +12+10=40

67. Саша Јефтовић

А-10+12+8+24+8+10=76

68. Горан Бојовић

А-40+12+16 =68+24+12+16=120

69. Јасна Радосављевић

А-8+8+16+4+ 12+ 40+8= 96+8+10=114

70. Верица Зекавичић

А-8+12+16+8+40+10= 94

71. Бранка Кремић

А-8+40+12+16=76

А- 8+12+24=44
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72. Милка Удовичић

А-8+ 1 дан+12+8+10=38

73. Светлана Буквић

А-20+16+8=44 + 1 дан+12=56

74. Александар
Милосављевић
75. Оливера Крстић

А-16+4+40+16=76

76. Биљана Бојовић

А-16+4+40=60+24+12=96

77. Радивоје Ђокић

А-8+12=20

78. Кристина Љубичић
Ђорђевић
79. Марина Јовановић

А 68+8=76+8=84

80. Никола Мићевић

8+8=16

81. Ана Иркић

ради од 1. септембра, подаци у другој школи

82. Зоран Вучићевић

16+12+8=36

83. Бранко Росић

А-8+8=16

84. Јован Тимотијевић

А-8

85. Мирко Јанковић

8=8

86. Никола Бацетић

А-40+24=64+12+24=100

87. Весна Ешпек
Дебељевић
88. Катарина Карановић

А-16+4+40 +8 +8+8= 84+24+16=124

89. Јелена Дејовић

12=12

90. Јелена Мисаиловић

А-8

91. Јелица Лучић

А-40

92. Весна Ковачевић

А-16+8+8=32

93. Марија Негројевић
/породиљско / у
школској 2015/2016.г.

А-8+16 +16+40+8 = 86

А-16+8+40+8=72

А-8+8=16

А-8+16+8+8+8 = 48+24+12+24=108
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94. Ивана Поњавић- замена 12=12
током године
Наставници који раде у више школа имају податке и у тим школама, па се
укупан број сати може разликовати од наведеног. У тебели нема података о
бодовима са других облика стручног усавршавања, сем за стручне скупове /
наведени као дани /.
У овом извјештају се налазе и присуства презентацијама уџбеника, која улазе у
сате стручног усавршавања у установи- у школи.
Стручно усавршавање у установи –сви наставници школе са пуном нормом су
реализовали 44 сата у установи. Реализација је била везана за рад стручних
већа и одељењских већа у разредној настави. Сачињени су су извештаји о
реализацији личног плана стручног усавршавања, а ти се извештаји налазе се у
документацији Тима за стручно усавршавање. У овом извештају су ти подаци
делимично дати код рада стручних већа- појединачна реализација стручних тема
и угледних часова.
22.2.ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА
Директор школе учествовао је у следећим семинарима:
1.Седми међународни симпозијум за директоре основних школа на Златибору
2. Активирајмо ученике подстицајним задацима- 8 сати
3.Завршни испит-24 сата

23.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Оставрена је богата сарадња са друштвеном средином и значајан део ових
активности дат је у делу летописа школе. Реализована је богата сарадња са
месним заједницама на којима се налазе школе. Са Центром за социјални рад
школа је сарађивала на плану помоћи најугроженијим ученицима, као и послови
везани за васпитно-дисциплинске проблеме и њихово укључивање у законом
предвиђене процедуре.
У садањи са Школском управом Ужице решавани су проблеми у реализацији
наставног процеса, посебно укључивање учитеља асистента , у праћењу рада
школе од стране саветника- екстерна евалуација, организацији наставе и послови
око уписа осмака у средње школе.
Оставрена је успешна сарадња са Домом здравља / вакцинација и систематски
прегледи, предавања и радионице , припрема екипе за такмићење у првој помоћи
и сарадња везана за ученике којима је потребна посебна помоћ и потршка и
процедуре везане за васпитно-дисциплинске проблеме.
Са МУП-ом су реализоване две акције везане за безбедност деце у саобраћају и
сарадња на превенцији малолетничке делинквенције, предавање о трговини
људима. Оставрена је сарадња са Градском галеријом и Регионалним центром за
стручно усавршавање запослених у образовању, градском библиотеком и
биоскопом. Наши су ученици посетили неколико поставки у галерији и Јокановића
кући.
Црвени крст је наставио сарадњу у међувршњачкој едукацији. Пружили су и
додатну помоћ школи при решавању проблеме социјално угрожених ученика, а у
неколико наврата обезбедили превоз ученицима и наставницима на такмичења.
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Пружили су потребну помоћ у припремама ученика четвртог разреда за
такмичење о раду ЦК.
Оставрена је сарадња са Учитељским факултетом, локалним медијима, осталим
школама града, акција уређења града.
Општина је и ове године имала разумевања за потребе школе у побољшању
услова рада и одобрила средства за увођење грејања на гас, а Министарство
просвете финансирало је измену фасадне столарије у новом делу школске зграде.
Општинска Интрресорна комисија пружила је потребну помоћ и подршку школи,
као и логопед ОШ „.Душан Јерковић“ , који је једном недељно радио са ученицима
наше школе. Оставрена је и сарадња са неким радним организацијама, пре свека
у смислу мањих донација за школу. Средње школе су пружиле одговарајућу
подршку у вези информисања ученика осмог разреда о занимањима и наставку
школовања. Учитељско друштво помогло је у реализацији низа семинара, а
посебно су чланови на нивоу града радили иницијалне и завршне тестове.
Најинтензивнија сарадња остварена је са Ужичким центром за права детета.
Студенти Учитељског факултета боравили су на пракси.

24. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Током целе школске године праћена је реализација планираних послова и
активности и то:
- на седницама Педагошког колегијума
- на седницама Наставничког већа школе
- на седницама Школског одбора
- на седницама Актива за школско развојно планирање и Актива за развој
школског програма
- на седницама одељењских већа и стручних већа.
По кварталним периодима праћена је реализација, уз отклањање насталих
проблема . Као посебан сегмен рада, а који је значајно везан за евалуацију је
самовредновање – којим се и даље прате поједини сегменти рада.

25.САМОВРЕДНОВАЊЕ
У школској 2015/2016. години одабрана је кључна област Настава и учење
Одабран је школски Тим: Добрила Ракић, Верица Гогић, Латинка Паљак, Зора
Стевановић,Марина Марјановић, Јелена Стојановић,Миломир Максимовић,
Бранка Кремић, Саша Јевтовић,Катарина Карановић и представник родитеља
Реализоване су следеће аактивности :
- Састанци Тима, договор о раду, припрема инструмената, избор узорка,
подела задужења
- Прикупљање и обрада података
- Анализа квалитета предмета самовредновања и предлог мера за
побољшање /акциони план/

26. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
26.1.ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Редовно извештавање о активностима школе реализовано је преко
огласних табли у холовима / за ученике и родитеље /. Посебан значај дат је
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постављању паноа са продуктима различитих активности реализованим у школи /
слике, дечји радови /, као и резултатима са такмичења. На седницама Савета
родитеља школе и Школског одбора редовно су дати извештаји у постигнутим
резултатима. Школски сајт је редовно ажуриран и све значајније активности биле
су доступне родитељима и ученицима.
26.2.ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Локални медији / локалне ТВ-станице, радио-станице и листови / објавили
су низ прилога о раду школе / почетак рада, обележавање Светог Саве, приредбе,
Свети Сава у Стапарима, Пролећни фестивал у Стапарима, немачки и ДСД
пројекат, хуманитарне акције, посета ученика Трогену, резултати са такмичења,,
промоција најуспешнијих ученика, полагање завршних испита. Објављено је и
неколико прилога о раду школе у локалним и дневним листовима.
Укупна процена о реализацији Годишњег програма рада у школској
2015/2016. години је да је највећи део планираних садржаја успешно је
реализован и оствареност.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ
2015/16.године
1.РАЗРЕДНА НАСТАВА
МАТИЧНА ШКОЛА
разред

I
II
III
IV
I-IV

Бр.
уч.
155
123
142
155
421
+
155

Број
Успех на крају године
одељ
одл
в.д
доб дов
6
5
89
33
1
5
81
42
19
6
94
49
11
2
22
264
124
31
2

ЗАВРШАВА
Пре.
-

бр.
156
123
142
156
421
+
155

%
100
100
100
100
100

НЕОЦЕЊЕНИ
ПОНАВЉАЈУ
бр.
%
-

КАЧЕР
разред
I
II
III
IV
I-IV

Број
ученика
7
5
6
10
21 +7

Број
одељ.
1/2
1/2
1/2
1/2
2

Успех на крају године
одл.
в.д.
доб.
1
2
2
3
3
4
6
8
11
2

дов.
-

ЗАВРШАВА
превед. бр.
%
7
100%
5
100%
6
100%
10
100%
21+7
100%

СТАПАРИ
разред
I
II
III
IV
I-IV

Број
ученика
2
1
1
3
5+2

Број
одељ.
1/4
1/4
1/4
1/4
1

Успех на крају године
одл.
в.д.
доб.
дов.
1
1
1
2
1
3
1

ЗАВРШАВА
превед. бр.
%
2
100%
1
100%
1
100%
3
100%
5+2
100%
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2.ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
табеларни преглед резултата постигнутих на крају наставне годнине – мајјуни 2014.г.
I - Матична школа - успех ученика осмог разреда
А/ - Успех у мају- коначан успех

VIII
раз.
Матична
школа
Стапари
Укупно

број
учен
.
139

број
оде.

Завршили разред
одл.
в.д.
добар

дов

СВЕГА
бр.
%

5

54

52

30

3

139

100

8

1

3

3

2

-

8

100

147

6

57

55

32

3

147

100

II - Успех ученика од петог до седмог разреда у јуну
Матична школа
Разр број Бр.
уче
оде
ника ље
ња
V
157
6

Са позитивним ус.

СВЕГА

одл. в.д.

доб. дов. бр.

58

43

53

1

На поправни

са
1
98,74 1

Понављају
разред
Бр.
%

са
2
-

СВЕ
ГА
1

89,94 11

5

0,63%
16

80,16 11

10

10,06%
21
3

90,38 23

15

%

1

0,63%

-

-

155
VI

159

6

63

50

30

143

VII

121

4

34

37

26

-

2,48

97
V-VII

437

16

155

140

99

1

395

17,36%
38
4
8,70%

0,92
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Стапари
Разр. број
уче
ника
V
3

Бр.
одеље
ња
1

Са позитивним ус.
од в.д.
до дов
л.
б.
.
2
1
-

СВЕГА
бр. %
3

100

VI

3

1

1

1

4

-

3

100

VII

5

1

1

-

1

-

5

100

V-VII

11

3

4

2

-

11

100

5

II - Успех ученика од петог до седмог разреда у августу-после поправних
испита
Матична школа
Разр број Бр.
уче
оде
ника ље
ња
V
157
6

Са позитивним ус.

58

53

44

1

VI

63

50

45

-

159

6

СВЕГА

одл. в.д. доб. дов. бр.

157 99,37%
121

VII
V-VII

121

4

34

38

46

2

437

16

155

141

135

3

%

Понављају
разред
Бр.
%
1

0,63%

-

-

100%

140 97,72% 3
433 99,08% 4

2,48%
0,92%

Анализа завршног испита школске 2015/2016. године
Испит је реализован од 15- до 17. јуна. Изашли су сви ученици / 146 / и један
ученик из Рапублике Српске, укупно 147 ученика.
Просечно освојен број бодова за школу је:
Српски језик: 14,58
Математика: 11,28
Комбиновани тест: 13,47
Укупно: 39,33
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Просјек у Златиборском округу за ова три теста је: српски 12,97, математика 9,29
и комбиновани 12,94
Преглед резултата школа у општини:
Школа

Прва
основна
„Д.Јерковић“
„Н.Матић“
„Стари град“
„С.Секулић“
„А.Дејовић“

Српски језик

Математика

Просечно Ранг
бодова
14,58
II

Просечно Ранг
бодова
11,34
II

14,24
14,18
15,00
13,64
13,94

III
IV
I
VI
V

11,56
10,40
10,52
11,00
8,00

I
V
IV
III
VI

Комбиновани
тест
Просечно ранг
бодова
13,47
II
12,54
12,88
14,34
11,54
12,70

V
III
I
VI
IV

Укупно
Збирно ранг
бодова
39,33
II
38,34
37,46
39,86
36,18
34,64

III
IV
I
V
VI

Преглед просечно освојених бодова по одељењима:
Одељење Српски језик

VIII-1
VIII-2
VIII-3
VIII-4
VIII-5
VIII-6
Укупно

Просечно Ранг
бодова
II
15,70
V
12,61
IV
13,93
I
15,85
III
15,68
VI
11,94
14,58

Математика
Просечно Ранг
бодова
I
12,67
III
11,52
IV
10,96
V
10,90
II
11,55
VI
7,81
11,28

Комбиновани
тест
Просечно ранг
бодова
II
14,09
VI
12,18
IV
13,16
III
13,52
I
14,71
V
12,25
13,47

Укупно
Укупно ранг
бодова
I
42,46
V
36,30
IV
38,05
III
40,27
II
41,95
VI
32,00
39,33

Максималан број бодова / 20 / освојило је:
Српски језик: 16 ученика
8-1 два ученика, 8-4 –осам ученика / 10 – Весна Шекељић / , 8-5 – три ученика / 3Биљана Кнежевић / по један ученик 8-2, 8-3 и 8-6 / Љиљана Јелисавчић, Марија
Милановић и Биљана Црнић по 1 /
Математика: 8 ученика
8-1 четири ученика, 8-4 –један ученик / 5 – Небојша Чумић / , 8-2 један ученик , 83 – један ученик / 2- Саша Јевтовић-Вујовић / и 8-5 – један ученик /1- Бранко
Мићовић/
Комбиновани тест: 3 ученика
8-1 – један ученик
8-4 – један ученик и 8-5 један ученик.
Један ученик, Јана Радивојевић, ђак генерације, освојила је по 20 бодова на
сва три теста, једина у Златиборском округу.

