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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

Пуни назив школе ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ 

Адреса 14201 Бранковина 

Телефон 
014/272-116 

014/272-611 

Web-site  www.protamateja.edu.rs 

E-mail  protab@ptt.rs 

Дан школе 26. фебруар 

Број ученика 202 

Смене у школи Преподневна смена 

Број издвојених одељења 4 

 

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Oсновну школу „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини чини матична школа и четири 

издвојена одељења: у Голој Глави, Бабиној Луци, Kотешици и Јошеви. 

 Школа у Бранковини се налази у центру села, у саставу Културно-историјског комплекса 

у коме се налазе и Музеј Ненадовића и стара школа Десанке Максимовић. Школа се састоји од 

два објекта, за млађе и старије разреде. У непосредној близини је и одељење предшколске 

установе у ком је организован предшколски програм. 

 Зграда матичне школе је стара 62 годинe. Поред учионица, у школи се налазе и 

канцеларије директора, стручних сарадника, секретара, рачуноводственог радника, три 

просторије посебе намене, котларница и мокри чворови. 

Учионице су класичног типа тако да свако одељење има своју учионицу јер се настава 

одвија у једној смени. Једино се часови физичког васпитања и информатике одвијају у 

наменским учионицама. Ова чињеница има и добре стране јер свако одељење је одговорно за 

свој простор који може оплеменити на свој начин у зависности од својих потреба и укуса. 

Ученици и наставници на паноима излажу слике, графиконе, приказе наставног процеса и 

ученичке радове који представљају актуелне наставне садржаје. 

 Настава физичког васпитања се одвија у неадекватним условима јер не постоји 

фискултурна сала. У матичној школи и школи у Голој Глави се једна учионица користи за 

наставу физичког васпитања када временски услови не дозвољавају да се настава одвија напољу. 

У школској 2017/18. радило се на оплемењивању и уређењу школе и дворишта, као и на 

набавци дидактичког материјала. 

 

Матична школа у Бранковини 

- Комплетно кречење унутрашњег простора обе зграде (велика и мала школа) 

- Замена столарије на тоалетима у објекту који похађају ученици старијих разреда 

- Замена столарије на учионицама у објекту који похађају ученици млађих разреда 

mailto:protab@ptt.rs


Извештај о раду  за школску 2017/2018. 

 6 

- Поправка хидрофора у школском бунару 

- Реконструкција дигиталног кабинета (спуштање плафона и кречење) 

- Санација степеница које се налазе на улазу у школу 

- Реконструкција крова и олука на великој згради у вредности од 200.000,00 динара  

- Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта и унутрашњости школе, ове 

године у сарадњи са ЈКП „Видрак“ и наставницима школе. 

 

Издвојено одељење у Голој Глави 

- Комплетна унутрашњост школе окречена 

- Поправка хидрофора у школском бунару 

- Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта 

 

Издвојено одељење у Бабиној Луци 

- Комплетна унутрашњост школе глетована и окречена 

- Урађена реконструкција плафона који се услед великих киша одвалио 

- Замена врата на учионицама и постављање нових PVC врата 

- Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта 

 

Издвојено одељење у Котешици 

- Комплетна унутрашњост школе окречена 

- Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта 

Због значајног смањења броја ученика у овом издвојеном одељењу, нису планиране велике 

инвестиције. 

 

Издвојено одељење у Јошеви 

- Комплетна унутрашњост школе окречена 

- Санација ходника – глетовање и кречење дела који се користи као наставничка 

канцеларија 

- Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта 

 

У току школске 2017/18. године школа је опремљена са доста нових наставних средстава и 

учила, а све у циљу побољшања квалитета наставе. Поред потрошног материјала у виду креда, 

хамер папира, папира за штампање, бојица, фломастера, маркера, набављено је и следеће: 

- 7 белих табли 

- касетофони и звучници 

- рачунари  

- књиге за библиотеку  у оквиру пројекта МПНТР 

- одређени број клупа и столица. 

У оквиру пројекта „2000 дигиталних учионица“, школа је добила 2 лаптопа и пројектора 

са столовима. 

 Због мера уштеде, ове године није било интернета у издвојеним четворогодишњим 

одељењима. Радимо на томе да поново омогућимо приступ интернету, посебно због потреба 

пројектне наставе. 
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КАДРОВСКИ РЕСУРСИ 

У школској 2017/2018. години наставу су реализовали следећи професори и наставници: 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

РБ НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ 
1.  Александра Радовановић, професор српског 

језика 
Српски језик/ 

Грађанско васпитање 

2.  Биљана Зарић, професор српског језика Српски језик (замена) 

3.  Ивана Лазић, професор енглеског језика Енглески језик 

4.  Ленка Срећковић, професор енглеског језика Енглески језик 

5.  Љиљана Ђурић, наставник руског језика Руски језик 

6.  Јелена Павловић, професор историје  Историја 

7.  Дејан Поповић, професор историје Историја 

8.  Милош Милутиновић, професор историје Историја (замена) 

9.  Гордана Крсмановић, професор географије Географија 

10.  Иван Бабић, дипломирани инжењер менаџмента Математика 

11.  Гордана Радојичић, дипломирани инжењер 

металургије 
Математика 

12.  Предраг Радовић, професор техничког 

 
ТИО, Техника и 

технологија 

13.  Весна Бранковић, професор информатике и 

техничког 

 

Информатика, ТИО, 

Техника и технологија 

14.  Дамјан Лазић, професор физике за основну 

школу 

 

Физика 

15.  Љубомир Џигурски, наставник физике за 

основну школу 
Физика (замена) 

16.  Маријана Митровић, професор хемије Хемија 

17.  Мирјана Шијачић, професор биологије Биологија 

18.  Немања Радојичић, професор ликовног Ликовна култура 

19.  Александар Стајић, професор саксофона Музичка култура 

20.  Гроздана Алексић, професор физичког Физичко васпитање, 

изабрани спорт, 

физичко и здравствено 

васпитање 

21.  Биљана Крсмановић, професор физичког Изабрани спорт, 

физичко и здравствено 

васпитање 

22.  Ненад Јовановић, вероучитељ Веронаука 
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РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

Р.Б. НАСТАВНИК РАЗРЕД 

1.  
Гордана Аџић, професор разредне 

наставе 
Први разред Бранковина 

2.  
Татјана Бојанић, професор разредне 

наставе 
Други разред Бранковина 

3.  
Горан Стојановић, професор разредне 

наставе 
Трећи разред Бранковина 

4.  
Жаклина Аџић, професор разредне 

наставе 
Четврти разред Бранковина 

5.  
Катарина Јанковић, професор 

разредне наставе 
1-4 разред Котешица 

6.  
Данијела Митровић, професор 

разредне наставе 
1-4 разред Котешица (замена) 

7.  
Љиљана Пајић, професор разредне 

наставе 

2 и 4 разред Јошева 
 

8.  
Марица Николовски, професор 

разредне наставе 
1 и 3 разред Јошева 

9.  
Снежана Бирчанин, професор 

разредне наставе 

2 и 4 разред  Гола Глава 

10.  
Видосав Нешић, наставник разредне 

наставе 

1 и 3 разред Гола Глава 

11.  
Драган Добрисављевић, професор 

разредне наставе 

1 и 4 разред Бабина Лука 

12.  
Катарина Синђић, професор разредне 

наставе 

2 и 4 разред Бабина Лука 

13.  
Јелена Војисављевић Павловић, 

професор разредне наставе 

2 и 4 разред Бабина Лука 

(замена) 

14.  
Андријана Ранисављевић, професор 

разредне наставе 

Продужени боравак  

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Р.Б. Име и презиме Радно место 

1.  Милица Остојић директор  

2.  Ана Мојић школски психолог 

3.  
Бојана Лаловић-Милановић библиотекар/ 

помоћник директора 

4.  Милан Ђурић секретар 

5.  Мира Бошковић шеф рачуноводства 

6.  Вида Митровић административни радник 

7.  Драган Тешић Ложач 

8.  Рада Лазаревић помоћни радник 

9.  Силвана Дамјановић помоћни радник 

10.  Милена Радојичић помоћни радник 

11.  Биљна Трипковић помоћни радник 

12.  Драган Марковић помоћни радник 

13.  Славица Мирковић помоћни радник 

14.  Лазар Маринковић помоћни радник 

15.  Елза Грујичић помоћни радник (замена) 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ  2017/2018. ГОДИНЕ 

МАТИЧНА ШКОЛА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 17 1 

II 18 1 

III 14 1 

IV 10 1 

I-IV 59 4 

V 17 1 

VI 19 1 

VII 13 1 

VIII 25 1 

V-VIII 74 4 

I-VIII 133 8 

 

ГОЛА ГЛАВА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 1 

2 
II 6 

III 5 

IV 4 

I-IV 16 2 

V 9 1 

VI 8 1 

VII 3 1 

VIII 5 1 

V-VIII 25 4 

I-VIII 41 6 

 

БАБИНА ЛУКА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 3 

2 
II 4 

III 2 

IV 4 

I-IV 13 2 

 

КОТЕШИЦА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 1 

 

1 

II 1 

III 1 

IV 1 

I-IV 4 1 

 

ЈОШЕВА 
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РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 1 

2 
II 5 

III 2 

IV 3 

I-IV 11 2 

 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

 

 

Промена бројног стања ученика у току шклске 2017/18. године кретала се на следећи 

начин: на почетку године уписано је 203 ученика. У току првог полугодишта један ученик 

7.разреда и једна ученица 8. разреда нису похађали наставу због одласка у азил. Пoсле одсуства 

у току новембра и децембра 2017. године вратили су се у школу. Једна ученица првог разреда 

се  на полугодишту одселила са родитељима у Ваљево и наставу похађа у ОШ“Сестре Илић“. 

Једна ученица другог разреда се у мају одселила у Батајницу и наставу похађа у ОШ „Бошко 

Павковљевић Пинки“. Један ученик 2. разреда се у току школске године исписао, па поново 

уписао у нашу школу, због промене пребивалишта. Тај ученик је са родитељима у току другог 

полугодишта отишао у азил. Једна ученица 2.разреда уписала се у нашу школу на почетку 2. 

полугодишта. У старијим разредима један ученик 5.разреда, један ученик 6. разреда и један 

ученик 8.разреда налазе се у азилу и нису похађали наставу у другом полугодишту. Једна 

ученица 2. разреда и две ученице 5. разреда у току школске године отишле су у азил, али су се 

вратиле у школу у току месеца маја.  

 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПРЕМА УЧЕЊУ СТРАНИХ ЈЕЗИКА И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 

 

 

Назив предмета Број ученика 

Енглески језик 202 

Руски језик 99 

Верска настава- 

православни катихизис 

175 

Грађанско васпитање 27 

Информатика 73 

Одбојка-изабрани спорт 73 

Чувари природе 31 

Народна традиција 72 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I-VIII 202 19 
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БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ПО ИОП-У 

 

Разред ИОП-1 ИОП-2 

I 0 0 

II 3 1 

III 0 0 

IV 1 0 

V 1 0 

VI 0 1 

VII 1 0 

VIII 1 1 

Укупно 7 3 

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА 

Релација Број ученика 

Вис-Бранковина (млађи разреди) 46 

Вис-Бранковина 37 

Бабина Лука-Бранковина 10 

Слатина1-Бранковина 8 

Јеремића капија-Гола Глава 3 

Матића куће-Гола Глава 1 

Панића сокак-Гола Глава 1 

Споменик у Јаутини-Гола Глава 7 

Школа Кoтешица-Гола Глава 4 

Укупно 117 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА  КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ РАЗРЕДНИ УСПИТ 

 

Због великог броја оправданих изостанка и боравка у азилу за ученике млађих и старијих 

разреда организован је разредни испит у јунском испитном року. Пет ученика није се одазвало 

на полагање и они понављају разред.  

За ученика 8. разреда који се вратио из азила организован је разредни испит у 

августовском року.  

 

Разред Број ученика 

позваних на 

разредни 

испит 

Положили Упућени на 

поправни 

Понављају 

разред 

II 5 3 0 2 

V 5 1 2 2 

VI 1 0 0 1 

VIII 2 2 0 0 

Укупно 13 6 2 5 
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ТАБЕЛА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА 2017/2018. ГОДИНЕ 

На дан 31.8. 2018. године 

 

Разред 
Број 

ученика 

Позитиван успех Преводи се 
Полагали поправни 

испит 

Св заврш 
Неоцењ

eних 

П
о

н
aв

љ
а
 

и
н

к
л
у

зи
ја

 Одличан Вр.добар Добар Довољан 
Са 1 

нег. 

Са 2 и 

више 

нег. 

Са 1 

нег. 
Са 2 нег. 

I   23 У првом разреду је заступљено описно оцењивање 23 / / 0 

II 34 10 6 8 2 2 4 / / 32 2 2 4 

III 24 9 10 2 3 0 0 / / 24 0 0 0 

IV 22 10 7 4 1 / / 0 0 22 0 0 1 

II – IV 103 29 23 14 6 2 4 0 0 101 2 2 5 

V 26 10 8 4 0 / / 1 1 23 2 3 0 

VI 27 7 12 6 0 / / 0 1 26 1 1 1 

VII 16 3 8 3 1 / / 0 1 16 0 0 1 

VIII   30 9    7    8    6 / / 0 0 30     0 0 1 

V – 

VIII 
  99 29 35 21 7 / / 1 3 95 3 4 3 

I - VIII 202 58 58 35 13 2 4 1 3 196 5 6 8 
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ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 

 

 

 

 

 

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 

 

РБР ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ 

1.  6-1 Јелена Вићентијевић Српски језик 

2.  6-1 Софија Ковачевић Српски језик 

3.  6-1 Никола Урошевић Српски језик 

4.  7-2 Ивана Маријановић Биологија, ТИО 

5.  7-2 Сања Миливојевић ТИО 

6.  8-1 Предраг Симић Географија, техничко и 

информатичко образовање 

 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Ђак генерације за школску 2017/2018.год је ученик VIII/1 одељења, Предраг 

Симић. Он је иначе био и једини кандидат, јер је једини стекао услове за бодовање. 

Носилац је дипломе „Вук Караџић“, као и посебних диплома из Техничког и 

информатичког образовања и географије. Имао је пласман на републичко такмичење из 

ТИО и освојено треће место на окружном такмичењу из географије. Предраг је иначе 

једно васпитано, добро дете које несебично помаже како својим друговима из одељења 

тако и млађима од себе.  

 

 

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

У школску 2017/18. годину у осми разред уписано је 30 ученика, и то 25 ученика 

у матичној школи у Бранковини и 5 ученика у ИО Гола Глава. На дан 1.6.2018. године 

28 ученика је био оцељено, а 2 ученика су била неоцењена због великог броја изостанака. 

За неоцењене ученике организован је разредни испит у јунском року. Један ученик се 

одазвао на полагање, и положио разредни испит. За другог ученика је организован 

разредни испит и у августовском року, где је полагао све предмете и положио.  

Пробни завршни испит реализован је 13. и 14. априла 2018 и то по следећем 

распореду: тест из математике 13.4.2018. годиине са почетком у 12 часова, тест из 

српског језика 14.4.2018. са почетком у 9 часова и комбиновани тест 14.4.2018. године 

1. Предраг Симић 
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са почетком у 11.30 часова. Пробни завршни испит полагало је 29 ученика, 28 по 

тестовима које је израдио Завод за вредновање квалитета обаразовања и васпитања, а 

један ученик прилагођене тестове из математике и српског језика. 

Завршни испит реализован је 18, 19, и 20. јуна 2018. године са почетком у 9 

часова. Завршни испит реализован је према упутствима добијеним од стране МПНТР-а. 

Тест је полагало 29. ученика. Један ученик полагао је измењени тест из математике и 

српског језика, јер је наставу током школовања похађао по ИОП-у 2. Ученик је уписан 

по препоруци Здравствене комисије, а на основу одлуке Окружне уписне комисије. 

Остали ученици који су попунили листе жеља уписани су у средњу школу у првом 

уписном року. Највећи број ученика уписан је у прву жељу коју је изразио (73.9%).  Два 

ученика уписана су у другом уписном кругу.Систем бодовања у односу прошлу школску 

годину је промењен. Однос успех и резултати са завршног испита је 60:40. Број бодова 

из математике и српског језика је 13, а на комбинованом тесту је 14. Претходне школске 

године однос је био 70: 30, а сваки испит носио је по 10 бодова. На основу увида у 

резултете од претходне школске године можемо уочити да су ученици наше школе ове 

године лошије урадили сва три теста. Најлошије је урађен тест из математике. Детаљна 

анализа о постигнућу ученика на завршном испиту биће урађена када буду доступни 

подаци Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

 
 

 Просечан број 

бодова на 

нивоу школе у 

шк 2017/2018. 

Проценат 

постигнућана 

нивоу школе у 

шк 2017/2018.  

Просечан број 

бодова на 

нивоу школе у 

шк 2016/2017. 

Проценат 

постигнућана 

нивоу школе 

у шк 

2016/2017. 

Српски језик 6.82 52.5% 7,08  70.8% 

Математика 3.98 30.6% 5,28 52.8% 

Комбиновани 

тести 

5.19 37.1% 7,45 74.5% 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА-ОДНОС ПРИПРЕМЕ И РЕЗУЛТАТА 

 
Припремна настава за спровођење Завршног испита спроводила се у оба одељења 

8. разреда , 8-1 у матичној школи у Бранковини и 8-2 у ИО Гола Глава. Припремна 

настава почела је у току другог полугодшта и трајала до 15.6.2018. године.  Резултати 

показују да су ученици најбоље урадили комбиновани тест, затим тест из српског 

језика, а најлошије тест из математике. За ученике ромске националности прописане су 

афирмативне мере. У табели је приказасн број реализованих часова припремне наставе 

по одељењима.  

 

Одељење Српски 

језик 

 

Математика Историја Грографија Биологија Физика Хемија 

8-1 

 

24 27 10 8 10 8 10 

8-2 

 

20 20 14 7 10 8 6 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

У току ове школске године ученици наше школе учествовали су на такмичењима 

из срског језика, математике, историје, географије, биологије и ТИО. Најбољи 

резултати су постигнути на такмичењима из ТИО и из српског језика где су наши 

ученици стигли до регионалног, односно републичког нивоа такмичења. Из осталих 

предмета ученици су учествовали на општинскомнивоу.  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Наставник Александра Радовановић 

Школско такмичење из српског језика одржано је у фебруару. На следећи ниво 

такмичења пласирали су се Никола Урошевић и Софија Ковачевић, а Јелена 

Вићентијевић је имала директан пласман због прошлогодишњег успеха на такмичењу. 

Сви су ученици 6. разреда. Општинско такмичење одржано је 24. марта у ОШ ,,Десанка 

Максимовић” у Ваљеву. Јелена Вићентијевић је имала 17 поена и заузела је 2. место. 

Никола Урошевић је имао 16 поена и заузео је 3. место са пласманом на Окружно 

такмичење. Софија Ковачевић је имала 15 поена и заузела је 3. место без пласмана на 

следећи ниво такмичења. Окружно такмичење из српског језика одржано је 29. априла у 

истој школи. Јелена Вићентијевић је имала 12 поена, а Никола Урошевић – 15 поена и 

тиме освојио 3. место. Ово је највиши ниво такмичења за ученике овог узраста. 

 

Наставник Биљана Зарић 

За  Општинско  такмичење из српског језика из Голе Главе одабрани су Лазар 

Домчић,ученик петог разреда и Ивана Марјановић и Сања Миливојевић,ученице седмог 

разреда.Ивана и Сања од петог разреда иду на такмичења и остварују солидне 

резултате.Општинско такмичење одржано је 24.3.2018.године у ОШ „Десанка 

Максимовић“ у Ваљеву у 10 часова.Ивана Марјановић је освојила 16 поена и тако 

обезбедила учешће на Окружном такмичењу,док су Лазар и Сања  имали по 13 поена од 

могућих 20.Окружно такмичење је одржано 28.4.2018.у истој школи.Ивана Марјановић 

је имала 13 од могућих 20 поена,за 3.место је било неопходно имати 15 

поена.Општинско такмичење у рецитовању одржано је у Ваљеву у Центру за културу 

29.3.2018.Ивана Трипковић,ученица петог разреда и Ивана Марјановић,ученица седмог 

разреда су учествовале на овом такмичењу.Ивана Трипковић је са „Дрхтавом песмом“ 

Мирослава Антића наступила 43. по реду и  обезбедила пласман на Окружном 

такмичењу одржаном у Мионици 26.4.2018.и ту је освојила 5.место. 

 
МАТЕМАТИКА 

 

Наставник Гордана Радојичић 

19.1.2018.године одржано је школско такмичење из математике.Учествовали су 

ученици петог разреда матичне школе у Бранковини:Иван Матић и Лука Илић,као и 

ученици шестог разреда Ковачевић Софија, Вићентијевић Јелена, Урошевић 

Никола,Ђурђевић Марија и Симић Лидија. На општинско такмичење које је одржано 

24.2.2018. године пласирали су се само ученици шестог разреда.Даљег пласмана није 

било. 

Међународно такмичење „Кенгур“ одржано је 15.3.2018.год. такође у 

просторијама матичне школе.Учествовали су ученици од првог до осмог разреда и из 

матичне школе и из издвојених одељења.Одзив је био јако велики,такмичило се скоро 

две трећине укупног броја ученика. 



Извештај о раду  за школску 2017/2018. 

 16 

ИСТОРИЈА 

 

Наставник Милош Милутиновић 

На Општинском такмичењу одржаном 17.03.2018. године у ОШ „Андра Савчић” 

у Ваљеву у организацији Друштва историчара Србије учествовала су два ученика наше 

школе: Страхиња Милинковић VI-1 и Немања Ђуричић VI-2. Ученици нису остварили 

довољан број бодова за пролазак у наредни ниво такмичења. Због малог броја 

заинтересованих ученика није организовано школско такмичење.  

У склопу додатне наставе организована је припрема за такмичење за ученике 

током које је одржано по 6 часова у сваком одељењу. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Наставник Гордана Крсмановић 

На такмичењима из географије, ове школске године , нашу школу представљао је 

Предраг Симић , ученик 8. разреда , и постигао запажене резултате. 

На општинском такмичењу из географије, које је одржано 11. марта 2018. год. у 

Првој основној школи у Ваљеву, ученик је освојио друго место (87 бодова) и пласирао 

се на окружно такмичење . 

На окружном такмичењу , које је одржано је 28. априла 2018. године у Првој 

основној школи у Ваљеву, ученик се пласирао на друго место (82 бода), али према 

пропозицијама такмичења, није остварио пласман на републичко такмичење. 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Наставник Мирјана Ђурђевић 

Ученица  се припремала за такмичење из биологије од октобра  месеца 2017. године кроз 

часове додатне наставе динамиком коју је одређивала потреба ученице  и распоред 

часова.  Школско такмичење је одржано 28.3.2017. године у издвојеној јединици Гола 

Глава. 

Резултати  су приказани табеларно. 

 

редни 

број 

разред име и презиме број поена пласман 

(место) 

датум 

одржавања 

1. VII/2 Ивана Марјановић 97 I 15.02.2018. 

 

Општинско такмичење из биологије је реализовано 5.03.2017. године у ОШ“Сестре 

Илић“ у Ваљеву. Ученици су остварили следеће резултате: 

 

редни 

број 

разред име и презиме број поена пласман 

(место) 

датум 

одржавања 

1. VII/2 Ивана Марјановић 91 I 17.03.2018. 

 

На основу освојених поена и у складу са правилником о реализацији такмичења, на 

окружно такмичење пласирала  се ученица: 

1. Ивана Маријановић 
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Окружно такмичење из биологије одржано је 21.04.2018. године, у ОШ „Сестре Илић“  

у Ваљеву и ученица је остварила следеће резултате: 

 

редни 

број 

разред име и презиме број поена пласман 

(место) 

датум 

одржавања 

1. VII/2 Ивана Марјановић 79 III 21.04.2018. 

 

 

1.Ивана Марјановић је освојила 3.место са 79 поена и није се пласирала на републичко 

такмичење. 

 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Наставник Весна Бранковић 

Школско такмичење: одржано  22.2.2018. у школи 

1.Ивана Марјановић 7/2      1.место, дисциплина аутомоделарство 

2.Данијела  Вићентијевић    2.место, дисциплина аутомоделарство 

3. Марко Ковачевић  8/2      1.место, дисциплина бродомоделарство 

4.Сања Миливојевић 7/2     2.место, дисциплина бродомоделарство 

5.Предраг Симић       8/1       1.место, дисциплина, рад по задатку 

6.Степан Драгојловић 8/1     2.место, дисциплина, рад по задатку 

7. Немања Ралетић     8'/1     1.место, дисциплина авиомоделарство 

8.Марсел Павловић    8/1     2.место, дисциплина авиомоделарство 

Општинско такмичење: одржано10.3.2018. у ош „Нада Пурић“ Ваљево 

1.Ивана Марјановић 7/2      1.место, дисциплина аутомоделарство 

2. Марко Ковачевић  8/2      2.место, дисциплина бродомоделарство 

3.Сања Миливојевић 7/2     3.место, дисциплина бродомоделарство 

4.Предраг Симић       8/1       2.место, дисциплина, рад по задатку 

5. Немања Ралетић     8'/1    3.место, дисциплина авиомоделарство 

Окружно такмичење: одржано21.4.2018. у ош „Нада Пурић“ Ваљево 

1.Ивана Марјановић 7/2      2.место, дисциплина аутомоделарство 

2.Сања Миливојевић 7/2     1.место, дисциплина бродомоделарство 

3.Предраг Симић       8/1       2.место, дисциплина, рад по задатку 

Захвалнице за учешће на Републичком такмичењу одржаном 11. и 12.маја 2018. У 

Вршцу 

1.Ивана Марјановић 7/2      2.место, дисциплина аутомоделарство 

2.Сања Миливојевић 7/2     1.место, дисциплина бродомоделарство 

3.Предраг Симић       8/1       2.место, дисциплина, рад по задатку 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. 

ГОДИНИ 
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО КАЛЕНДАРУ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

1. Почетак школске године     1. септембар 2017. год. 

2. Први квалификациони период- тромесечје  14. новембар 2017. год. 

3. Прослава дана Светог Саве     27. јануар 2018. год. 

4. Завршетак првог полугодишта    31. јануар 2018. год. 

5. Почетак другог полугодишта    12.фебруар  2018. год. 

6. Пролећни школски распуст    2. - 9. април 2018.год. 

7. Трећи класификациони период -тромесечје  10. април 2018. год. 

8. Завршетак школске године за ученике   

 осмог разреда      31. мај 2018. год. 

9. Припремна настава за ученике осмих разреда  1.-15. јун 2018.год. 

10. Завршетак наставне године     14. јун 2018. год. 

11. Реализован завршни испит     18, 19, 20. јун 2018. год 

12.Реализовани разредни испити    1. - 27. јуна 2018. год 

         8.- 15. август 2018. год 

13.Саопштење успеха и родитељски састанци  28. јун 2018. год. 

14. Припремна настава за полагање поправних испита 20.- 25. август 2018.год 

15. Реализација поправних испита     27.- 31. август 2018.год 

16. Завршетак школске године     31. август 2018. год  
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РЕАЛИЗАЦИЈА ФОНДА ЧАСОВА ОБАВЕЗНЕ, ДОДАТНЕ 

И ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ 

 

У току школске 2017/2018. године настава је реализована према школском 

календару, није било значајнијих одступања. Часови обавезне и изборне наставе 

реализовани су са одступањима у дозвољеним оквирима (највише 1 час по полугодишту). 

Евиденција о реализацији наставе вођена је редовно. Часови додатне и допунске наставе 

у првом циклусу у потпуности су реализовани, и то додатна настава из математике у 

четвртом разреду (36 часова годишње) и допунска настава из математике и српског 

језика у млађим разредима (по 18 часова годишње). У другом циклусу часови додатне и 

допунске наставе реализовани су у складу са распоредом часова ученика, поштујући 

време превоза ученика. Највећи број часова реализован је из математике и српског језика.  

 

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 

Током  школске 2017/2018.  године одржано је 8 седница Наставничког већа. 

Наставничко веће је анализирало успех и дисциплину ученика на сва четири 

класификациона периода. Наставничко веће усвојило је планове рада стручних већа и 

именовање чланова стручних већа, стручних актива и тимова, као и  вође секција.  

У овој школској години дискутоване и разматране су следеће теме: 

Разматрање Годишњег извештаја о раду школе  за школску 2016/2017. годину 

Разматрање Годишњег извештаја о раду директора за школску  2016/2017. годину 

Разматрање Годишњег плана рада школе за школску  2017/2018. годину 

Предлагање расподеле послова наставника у оквиру 40-часовне радне недеље 

Подела предмета на наставнике 

Одређивање одељенског старешинства и руководилаца стручних Већа 

Верификација ИОП-а 

Одлучивање о начину планирања рада и припремања за рад 

Праћење сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у циљу 

унапређивања образовно-васпитног процеса 

Анализирање рада наставника и предлагање мера за усклађивање њиховог рада и 

унапређивање рада у целини 

Разматрање васпитне проблематике и активности усмерених на усклађивање међусобних 

односа ученика, ученика и наставника, родитеља и ученика и наставника и родитеља 

Праћење безбедности у школи 

Анализа школског успеха и анализа реализације наставног плана и програма током  

школске 2017/2018. године и изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, као 

и предузимање мера за побољшање дисциплине.  

Организовање прослава (Светог Саве, Дана школе, Осмог марта, пријема првака, Дана 

малине) 

Разматрање Полугодишњег извештаја о раду директора за прво полугодиште школске 

2017/2018. године 

Усвајање анекса Документа о вредновању сталног стручног усавршавања  

Извештај о самовредновању за приоритетне области Организација рада школе и 

руковођење и Настава и учење 

Планирање припремне наставе за полагање завршног испита 
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Усвајање извештаја о реализацији екскурзија 

Избор ђака генерације 

Формирање комисије за разредне испите за млађе разреде 

Формирање комисија за разредне испите за старије разреде 

Формирање комисија за поправне испите 

Завршни испит 2017/2018. године 

 

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

 
              Одељењска већа, као стручни органи школе, реализовали су задатке образовно-

васпитног рада према Плану рада школе за ову школску годину.  

 У школској 2017/2018 години Одељењска већа су одржала шест редовних 

седница. На дневном реду седница је разматрано бројно стање и структура одељења, 

анализа успеха и дисциплине на сваком класификационом периоду, као и на крају 

школске године, а и реализација наставног плана и програма. Седнице су се бавиле 

обавезама и одговорношћу ученика, васпитним радом са ученицима и васпитним мерама, 

али и наградама и похвалама, поделом задужења наставника по предметима и договором 

око израде педагошке документације. Чланови Одељењског већа су учествовали у 

организацији и реализацији мале матуре, организацији припремне наставе за ученике 

осмог разреда, бавили су се организацијом допунске и додатне наставе, учешћем на 

такмичењима, пружањем помоћи ученицима са тешкоћама у савладавању наставног 

програма, избором релације за екскурзије ученика, предлогом за избор ђака генерације, 

избором руководиоца и записничара Одељењских већа, набавком уџбеника, као и 

текућим питањима у току школске године. 

             У раду Одељењског већа учествовали су предметни наставници, психолог, 

директор и библиотекар школе. 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 

Педагошки колегијум се у току школске 2017/2018. године састајао 8 пута. На 

колегијму су увек били присутни наставници разредне и предметне наставе, као и  

психолог и диртектор школе. Током састанака се расправљало о тренутним текућим 

проблемима у школи, начинима за унапређење успеха и дисциплине ученика. 

Договаране су хуманитарне акције за помоћ ученицима лошијег социо-економског 

статуса. Договорено је континуирано праћење индивидуалних образовних планова 

ученика чија евалуација је вршена два пута у току школске године. Такође су усвојени 

индивидуални планови рада за ученике. Дискутовано је о реализованим завршним, 

поправним и разредним испитима. Усвојен је анекс правилника о бодовању стручног 

усавршавања у установи. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ 

 

Прва седница одржана 18.8.2017.  

За председника Стручног већа наставника  разредне наставе изабрана Татјана Бојанић, а 

за записничара Горан Стојановић. Оперативне планове предавати до 5. у месецу. 

Планове ради свако за себе. 

 

Друга седница одржана 28.08.2017. 

Усвојен школски план и програм за наредну школску 2017/18. Изабрани представници 

за Савет родитеља. Донет предлог за екскурзије за наредне 4 године: 1. разред Тршић, 2. 

разред Опленац, 3. разред Златибор, 4. разред Београд. Бесплатни уџбеници за 3. дете и 

социјално угрожене. 

 

Трећа седница одржана 11.09.2017. 

Дискутовано о предвиђеним садржајима годишњег плана рада. Усвојене су измене 

предлога за ИОП. 

 

Четврта седница одржана 23.10.2017. 

Припрема за прославу петогодишњице постојања Центра за вантелесну оплодњу у 

Ваљеву. Прављење поклон за рођене бебе. Предлог понуда за рекреативну наставу – 

Златибор и екскурзија Тршић у мају месецу 2018. 

 

Пета седница 14.11.2017. 

Успех ученика на крају првог тромесечја. Владање и изостанци. 

У Бранковини у 2. разреду има проблема са 7 ученика са којима се ради по 

индивидуализованој настави из српског језика и математике. Такође у овом разреду има 

велики број изостанака 388. Лоша сарадња са родитељима. У Јошеви један ученик ради 

по ИОП -у 2. У осталим разредима на нивоу целе школе нема великих проблема. 

 

Шеста седница одржана 01.02.2018. 

Успех на крају првог полугодишта -У 2.разреду у Бранковини имају 3 неоцењена ученика 

и 4 недовољна. У 3. разреду у Бранковини 2 недовољнаУ 2. разреду у Бранковини 

смањене оцене из владања на врлодобар 4 двојци ученика. У овом разреду има и велики 

број изостанака 1232. 

 

Седма седница одржана 07.03.2018. 

Изабрани издавачи за уџбенике за први разред. 

 

Осма седница одржана 10.04.2018. 

Успех на крају трећег тромесечја. У Бранковини у другом разреду 4 ученика неоцењена 

због великог броја изостанака. 983 изостанка укупно у овом тромесечју. 5 ученика има 

недовољне оцене. 5 ученика ради по ИОП -у. У 3. разреду у Бранковини 3 ученика са по 

2 недовољне оцене. 

 

Девета седница одржана 10.05.2018. 

Избор уџбеника за први разред за школску 2018/19. Израда Анекса школског програма 

за 1. разред. Подела задужења. Рок за предају 15. јун. Екскурзија ће се извести 30.05.2018. 

 

Десета седница одржана 21.06.2018. 
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Успех и дисциплина ученика на крају школске године - У 2.разреду у Бранковини 

преводи се један ученик, а пет ученика полаже разредни испит. Два ученика имају 

смањено владање.Семинар за запослене 25.06.2018. у оквиру школе. 

 

Једанаеста седница одржана 15.8.2018. 

Усвојен општи успех ученика млађих разреда и извештај о раду стручног већа. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 
1.На предлог набавке предметних настаника допремљени потребни материјали. 

2.Настава изведена на основу предложених глобалних и оперативних планова. 

3.Сви наставници актива су похађали акредитовани семинар „Ефикасно 

дисциплиновање-приступи и технике“ који је одржан 20.10.2017. године. 

4.Наставу по ИОП-у 2  из математике похађали су по један ученик  петог,шестог,седмог 

и осмог разреда а по ИОП-у 1 из математике и физике  један ученик седмог  разреда и 

један ученик осмог разреда. Ученици су савладали основне циљеве предвиђене посебним 

планом и програмом. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је иницијалне 

тестове знања из математике за ученике петог и седмог разреда основне школе који 

обухватају наставне садржаје претходних разреда. Тестирање је обављено 

27.9.2017.године у трајању од једног школског часа. 

5.Реализација секцијског садржаја предвиђеног годишњим планом и програмом  је 

делимично остварена. То су еколошка секција и техничко-информатичка секција. 

6.Школско такмичење из математике је одржано у јануару и на општинско такмичење су 

се пласирало пет ученика шестог  разреда .Сви похађају матичну школу у  

7.На крају првог полугодишта број недовољних оцена по предметима је: 

-математика 11 недовољних оцена 

-физика 5 недовољнух  оцена 

-хемија 3 недовољне оцене 

-биологија 3 недовољне оцене 

Договорено је да се појача допунска настава и интезивира диференцирана настава иако 

се она у већини предмета актива природних наука већ увелико одвија. 

8.Што се тиче школски такмичења претходно је већ речено да се одржало школско 

такмичење из математике,а остала школска такмичења педвиђена су да се одрже у 

месецу фебруар по повратку са распуста. 

9.Семинаи и огледни час су написани у тачки 3 извештаја. 

У току првог полугодишта остварене су следеће посете: 

-Посета Фестивалу наука у Београду у децембру 2017 године са наставницом ТИО 

Весном Бранковић и наставницом математике Горданом Радојичић. 

10.У другом полугодишту наставници су похађали  семинар „Стручни мобилни тим 

школе за децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном 

образовању“ 

11.На крају трећег тромесечја број недовољних оцена је незнатно повећан и поред 

појачане допунске наставе.  

12.Часови припремне  наставе за завршни испит су одржани у VIII разреду. Одржан је и 

велики број часова допунске и додатне наставе јер је и ове године било такмичара који 

су остварили добре резултате. 

13.Као и досад и ове године смо имали такмичаре. 
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-Математика - Ученици шестог разреда Вићентијевић Јелена, Коваћевић Софија, 

Урошевић Никола, Симић Силвија и Ђурђевић Марија су се пласирали на општинско 

такмичење,даљег пласмана није било. 

Популаризација наставе математике допринела је великом одазиву деце на 

међународном такмичењу „Кенгур“. Једна ученица трећег разреда је похваљена. 

-Биологија  - Ученица седмог  разреда Ивана Марјановић је освојила прво место и на 

општинском и  треће место на окружном такмичењу. 

-ТИО - И ове године постигнути су веома запажени резултати са такмичења из Техничког 

и информатичког образовања. Три ученика су учествовала на републичком такмичењу 

које је одржано11 и 12 маја у Вршцу. Ученица  Ивана Марјановић V1 учествовала је у 

дисциплини аутомоделарство  са освојеним другим  местом на окружном такмичењу. 

Ученица Сања Миливојевић  V1 је учествовала у дисциплини бродомоделарство  са 

освојеним првим местом на окружном такмичењу и ученик Предраг Симић VII1 је 

учествовао у дисциплини авиомоделарство на републичком такмичењу са освојеним 

другим  местом на окружном такмичењу. 

-Географија- Ученик Предраг Симић је освојио треће место на окружном такмичењу. 

14.На крају другог полугодишта четири ученика петог  разреда , један ученик шестог 

разреда и два  ученика осмог разреда упућени су на полагање разредног испита из 

математике због великог броја оправданих изостанака. Три ученика петог разреда су 

изашли на разредни испит, и нису га положили тако да су упућени на поправни испит у 

августу. Један ученик шестог и осмог разреда нису изашли на разредни испит и упућују 

се на полагање  разредног испита у августу, а један ученик осмог је положио. 

Четири ученика петог разреда полагали су разредни испит из биологије, троје је 

положило, а један ученик се није појавио. 

Разредни испит из географије полагао је један ученик осмог разреда положио, а један се 

није појавио. 

На разредни испит се из свих предмета упућује један ученик осмог разреда у августу. 

Што се тиче пробног пријемног за завршни испит ученици су остварили солидне 

резултате. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

Чланови Стручног већа друштвених наука за школску 2017/2018. годину били су: 

Александра Радовановић, наставник српског језика; Биљана Зарић, наставник српског 

језика; Љиљана Ђурић, наставник руског језика; Ивана Лазић, наставник енглеског 

језика; Јелена Павловић, наставник историје; Дејан Павловић, наставник историје, до 

27.11.2017, а затим Милош Милутиновић, наставник историје, од 20.11.2017. године. 
 Наставу српског језика у матичној школи држи Александра Радовановић, а у ИО 

Гола Глава – Биљана Зарић. Јелена Павловић предаје историју одељењима VII1 и VIII1, а 

Милош Милутиновић одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII2 и VIII2. Ивана Лазић предаје 

енглески језк ученицима од 5. до 8. разреда у матичној школи и ИО Гола Глава. Љиљана 

Ђурић предаје руски језик ученицима од 5. до 8. разреда у матичној школи и ИО Гола 

Глава. 
 Наставни план и програм свих предмета је реализован.У матичној школи, одржано 

је 25 часова допунске наставе српског језика (7 часова у 5. разреду, 7 часова у 6. разреду 

и 12 часова у 7. разреду) и 40 часова додатне наставе (7 часова у 5. разреду, 27 часова у 

6. разреду и 6 часова у 7. разреду). Одржавање допунске, додатне, припремне наставе и 

рад секције отежан је због распореда часова и превоза ученика. У матичној школи радила 

је рецитаторска секција. Чланови рецитаторске секције у овој школској години били су: 
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Лука Дамњановић, Теодора Милинковић, Тамара Ралетић и Вања Штулић (ученици 5. 

разреда); Јелена Вићентијевић, Ивана Дамњановић, Софија Ковачевић, Страхиња 

Милинковић и Никола Урошевић (ученици 6. разреда); Лидија Симић (ученица 7. 

разреда); Степан Драгојловић, Филип Илић, Ана Јовановић, Немања Ралетић и Предраг 

Симић (ученици 8. разреда). Чланови секције извели су приредбу за Дан Светога Саве 

(27. јануара) и Дан школе (26. фебруара). Софија Ковачевић је 15. маја, када се 

обележавају Десанкини мајски разговори, након полагања цвећа на гроб славне 

песникиње, рецитовала једну од њених песама. Одељењима  V1 и VI1 одржано је по 6 

часова допунске, а одељењима VI1 и VI2 по 6 часова додатне наставе из историје. У  VII1 

и VIII1 одржано је по 10 часова допунске и додатне наставе. Часови допунске и додатне 

наставе из енглеског језика су одржани у складу са могућностима реализације истих. У 

оквиру додатне наставе из руског језика обележени су новогодишњи, божићни и 

ускршњи празници, као и дани руске културе ученичким радовима и читањем 

занимљивости везане за руски фолклор. Укупно је одржано 32 часа додатне наставе. Што 

се тиче допунске наставе, реализовано је 27 часова код ученика петог и шестог разреда. 
 Ученицима  VIII1 оджани су часови припремне наставе из српског језика и 

историје. Ученици су 14.4. полагали пробни завршни тест из српског језика, а 16.4. 

пробни комбиновани тест. Завршни тест из српског језика полагали су 18. јуна. Тест има 

20 питања и носи 13 поена при упису у средњу школу. Комбиновани тест су полагали 20. 

јуна, а овај тест је садржао 5 питања из историје. 
 Школско такмичење из српског језика одржано је у матичног школи у фебруару. 

На следећи ниво такмичења пласирали су се Никола Урошевић и Софија Ковачевић, а 

Јелена Вићентијевић је имала директан пласман због прошлогодишњег успеха на 

такмичењу. Сви су ученици VI1. Општинско такмичење одржано је 24. марта у 

ОШ ,,Десанка Максимовић” у Ваљеву. Јелена Вићентијевић је имала 17 поена и заузела 

је 2. место. Никола Урошевић је имао 16 поена и заузео је 3. место са пласманом на 

Окружно такмичење. Софија Ковачевић је имала 15 поена и заузела је 3. место без 

пласмана на следећи ниво такмичења. Окружно такмичење из српског језика одржано је 

29. априла у истој школи. Јелена Вићентијевић је имала 12 поена, а Никола Урошевић – 

15 поена и тиме је освојио 3. место. Ово је највиши ниво такмичења за ученике овог 

узраста. На Општинском такмичењу из историје, одржаном 17.3.2018. године у 

ОШ ,,Андра Савчић” у Ваљеву у организацији Друштва историчара Србије, учествовали 

су Страхиња Милинковић (VI-1) и Немања Ђуричић (VI-2). 
 Чланови Стручног већа друштвених наука у току школске 2017/2018. године 

састајали су се 10 пута: 
 Први састанак одржан је 28.8.2017. године. Тада је усвојен годишњи план рада 

Стручног већа, изабрани су руководилац и заменик и изложен је план одржавања 

допунске и додатне наставе, као и план рада секција. 
 Други састанак одржан је 25.9.2017. године, када је направљен договор о 

активностима које ће бити реализоване у току Дечје недеље, а планиране су и посете 

школској библиотеци. 
 Трећи састанак одржан је 14.11.2017. године. На овом састанку је извршена 

анализа успеха ученика на крају 1. тромесечја. 
 Четврти састанак је одржан 1.2.2018. године. Извршена је анализа успеха 

ученика на крају 1. полугодишта и направљен договор о одржавању допунске и додатне 

наставе у току 2. полугодишта. 
 Пети састанак је одржан 26.2.2018. године. Изнет је списак ученика који ће 

учествовати на такмичењима општинског нивоа и распоред тих такмичења, а друга тачка 

дневног реда била је прослава Дана школе. 
 Шести састанак одржан је 10.3.2018. године. Поднети су извештаји са такмичења 
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и извршена је анлиза успеха ученика на крају 3. тромесечја. 
 Седми састанак одржан је 4.5.2018. године. Поднети су извештаји са Окружног 

такмичења из српског језика и Смотре рецитатора и анализирани су резултати пробног 

завршног испита. 
 Осми састанак је одржан 11.5.2018. године и тада је извршен избор уџбеника за 

5. разред. 
 Девети састанак је одржан 21.6.2018. године. Извршена је анализа успеха 

ученика на крају 2. полугодишта. 
 Десети састанак одржан је 28.6.2018. године. На дневном реду су били 

реализација и  резултати завршног испита за ученике 8. разреда, разредни испити за 

ученике 5, 6. и 8. разреда и поправни испит  у августу. 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ, КУЛТУРЕ И СПОРТА 

Стручно веће наставнике културе и спорта чине наставници ликовне културе, 

музичке културе, физичког васпитања и верске наставе. Распоред часова и рад у више 

школа представљају отежавајуће околности за рад овог стручног већа. Извештаји о раду 

изложени су за сваки предмет појединачно.   

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 

У протеклој школској години наставни план и програм за старије разреде 

реализован је у потпуности. Наставу је реализовао наставник Немања Радојичић. 

Ученици су се бавили како практичним радом, тако и теоријом и историјом уметности. 

Акценат је стављен на развој креативних способности ученика, затим на посматрање и 

промишљање спољашњег и унутрашњег света, као и на изражавање у различитим 

ликовним техникама (од оловке и туша на папиру до колажа и темпера). У настави је 

коришћена и стручна литературе (књиге и монографије о уметницима), а такође и видео 

материјал о уметности. Ученици су подстицани како на дијалог о уметности, тако и на 

слободно експериментисање ликовном формом, према склоностима сваког понаособ.  

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

Часове музичке културе предаје наставник  Александар Стајић, и то у Бранковини 

и Голој Глави. Сви часови редовне наставе су реализовани по плану и програму рада. 

Поред редовне наставе наставник је активно учествовао и пружао помоћ у планирању и 

организовању свечаности и прослава у школи. Школски хор није било могуће 

организовати из објективних разлога. Наиме, наставник није у могућности да активно и 

квалитетно ради са хором само једном недељно, а због распореда других школски 

активности и превоза ученика временски смо ограничени да активности реализујемо до 

13.30 часова.  

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 
Стручно веће наставника физичког васпитања чине наставнице Гроздана Алексић 

и Биљана Крсмановић. Колегиница Биљана ради у издвојеном одељењу у Голој Глави и 

предаје изабрани спорт, одбојку. Наставница Гроздана Алексић предаје физичко и 

здраваствено васпитање и физичко васпитање у матичној школи у Бранковини и у ИО 
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Гола Глава, као и изабрани спорт у матичној школи. Актив се уредно састајао 4 пута у 

току школске године и разматрао сва питања и потребе како за часове физичког 

васпитања тако и за секције. У нашој школи је активно радила секција из стоног тениса. 

Такође, у школи је организован и крос РТС, и то у матичној школи и у свим Издвојеним 

одељењима. Оваква врста такмичења има позитиван карактер јер ученике уче фер плеј 

понашању. 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕРОНАУКЕ 

 

Настава веронауке је реализована по плану и програму православног катихизиса 

од првог до осмог разреда. Наставу је у матичној школи и свим издвојеним одељењима 

реализовао наставник Ненад Јовановић. У матичној школи и свим издвојеним 

одељењима обележена је школска слава, Свети Сава, 27.јануара. Реализовани су бројни 

излети и посете  Бранковачкој цркви у циљу упознавања ученика са верским обредима. 

Показало се да у практичном животу ученици са већом љубављу узрастају у вери и много 

боље усвајају основне православне хришћанске вере.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

Извештај о раду директора школе урађен је на основу члана 52, 112, 122, 123, 126 

и 165. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, бр. 

88/2017 и 27/2018), Закона о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“, бр. 

55/2013, 101/2017 и 27/2018),Правилника о Стандардима компетенција директора 

установе образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр.38/2013) и Правилника о 

стандардима квалитета рада установе (Сл. Гласник РС бр. 7/2011 и 68/2012).  

 

Oсновну школу „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини чини матична школа и 

четири издвојена одељења: у Голој Глави, Бабиној Луци, Kотешици и Јошеви. 

 Школа у Бранковини се налази у центру села, у саставу Културно-историјског 

комплекса у коме се налазе и Музеј Ненадовића и стара школа Десанке Максимовић. 

Школа се састоји од два објекта, за млађе и старије разреде. У непосредној близини је и 

одељење предшколске установе у коме је организован целодневни боравак деце и 

предшколски програм. 

 Зграда матичне школе је стара 62 године. Поред учионица, у школи се налазе и 

канцеларије директора, психолога, секретара, рачуноводственог радника, три просторије 

посебе намене, котларница и мокри чвор. Друга зграда, у којој се одвија настава млађих 

разреда има 4 учионице, 2 канцеларије и 2 мокра чвора. 

           У великом школском дворишту се налазе терени за фудбал, кошарку и одбојку, 

као и зграда обданишта. Простор око матичне школе се одржава и оплемењује током 

целе године.  

Издвојено одељење у Голој Глави удаљено је 10 км од матичне школе. Школа 

постоји  128 година. У објекту се налази 6 учионица (комбинована одељења млађих 

разреда), зборница, информатичка учионица и мокри чвор. У помоћном објекту се налази 

библиотека, трпезарија, обданиште, 2 стана за просветне раднике и подрум за огрев. У 

школском дворишту се налазе спортски терени и бунар из кога се школа снабдева водом.   

 Издвојено одељење у Бабиној Луци је удаљено од матичне школе 5 км.  Настава 

се изводи у две учионице.  
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 Издвојено одељење у Котешици је удаљено 20 км од матичне школе. Објекат је 

монтажног типа. Постоје 2 учионице, зборница, трпезарија, мокри чвор и стан за 

просветног радника који се тренутно не користи. Постоји и објекат за огрев. 

 Издвојено одељење у Јошеви је удаљено 26 км од матичне школе. Зграда је 

подигнута пре 72 године, ангажовањем мештана. У последњих неколико година је  

комплетно реновирана. У објекту се налази учионица, канцеларија, мокри чвор и стан за 

просветне раднике.Двориште је уређено уз помоћ родитеља. У децембру месецу 2011. 

године школа је се због старе електричне инсталације запалила. Тада је урађена 

комплетна санација и школа је тренутно у најбољем стању међу свим издвојеним 

одељењима. Како је школа реновирана у скорије време, не постоји потреба за већим 

радовима сем обавезног одржавања и оплемењивања школског простора клупицама и 

справицама за игру и разоноду ученика. 

 У школској 2017/2018. урађени су планирани радови у свим објектима. Школа је 

наставила са набавком и опремањем школе наставним средствима и училима како би 

наставу подигли на још виши ниво, као и текућим одржавањем како би услове рада 

побољшали. 

 И ове школске године постоји одељење  продуженог боравка у матичној школи у 

Бранковини. Радно време продуженог боравка је од 11.30 до 16.00 часова. У продуженом 

боравку ученицима се нуди додатни рад са учитељем на утврђивању пређеног градива, 

помоћ око израде домаћих задатака, развој креативности, маштовитости и стваралаштва, 

учествовање у спортским и културним активностима школе као и развијање радних и 

хигијенских навика, другарских односа, упознавање са правилима понашања на 

различитим местима и у различитим ситуацијама. Поред планираних активности 

ученицима је обезбеђена и исхрана. 

Поред редовног одржавања школских објеката, велика пажња се поклања набавци 

наставних средстава, а све у циљу осавремењавања наставног процеса. Библиотечки 

фонд је обновљен одређеним бројем лектира које је сама школа набавила, али и одређени 

број књига добијен од МПНТР-а. 

 Иако је протекле  године уложено доста средстава на инвестиционо и текуће 

одржавање, школски објекти и даље нису у потпуности прилагођени захтевима 

савремене наставе. 

 Материјално-техничка база наставе се у односу на Норматив наставних средстава 

за основну школу изузетно побољшала и сада школа поседује у великој мери наставна 

средства за реализацију квалитетне наставе.  Боље је стање у млађим разредима него у 

старијим, јер не постоје кабинети за природне науке опремљени на адекватан начин.  

 Поседујемо велики број савремених наставних средстава: интерактивна табла са 

пројектором, пројектор са пројектним платном, два рачунарска кабинета (у матичној 

школи и ИО у Голој Глави), свако четвороразредно издвојено одељење има свој лап топ, 

у учионицама се налазе рачунари, донација Банка Интесе, као и велики број дидактичких 

средстава. Школска библиотека располаже фондом од око 7500 књига.  

Ипак, велики недостатак је непостојање фискултурне сале. У згради у којој се 

изводи настава за ученике старијих разреда постоји тачан број учионица колико и 

разреда. Али, како је школа под заштитом Завода за заштиту споменика културе Града 

Ваљева градња и надоградња школског објекта није дозвољена. Стање школског 

инвентара је побољшано пред сам почетак школске године.   

 Како је матична школа део Културно-историјског комплека ресурси локалне 

средине су изузетно богати. У непосредној околини се налази стара Протина црква и 

школа које датирају још из давне 1882/83. године, школа у којој је учила песникиња и 

академик Десанка Максимовић, а која је сада део музејског простора, споменици славних 
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Ненадовића. Такође, у близини је и Бранковински вис одалке су се 27. фебруара 1804. 

год. окупиле прве устаничке јединице Ваљевске нахије.  

 Наши ученици су у могућности да током целе године посећују ова места и наставу 

из бројних предмета изводе упрво у поменутим објектима и локалитетима. 

 У ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини у школској 2017/18. години има 

19 одељења, од чега 8 у матичној школи и 11 у издвојеним одељењима. Уписано је 24 

ученика првог разреда. Укупно на крају школске године има 202 ученика и 48 запослена 

радника.  

На основу функционално интегрисаних знања, способности и вештина директор 

је успешно управљао, организовао, руководио и контролисао рад ОШ „Прота Матеја 

Ненадовић“. Директор школе је своје активности спроводио на основу члана 52, 112, 122, 

123, 126 и 165Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 

88/2017 и 27/2018), Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, 

број 55/2013, 101/2017, 27/2018) и на основу Правилника о Стандардима компетенција 

директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.38/2013). Свој рад 

директор је спроводио у оквир у шест области рада и то: 

 руковођење васпитно-образовним процесом у школи;  

 планирање, организовање и контрола рада установе;  

 праћење и унапређивање рада запослених;  

 развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом;  

 финансијско и административно управљање радом установе;  

 обезбеђивање законитости рада установе. 

 

 

I област: Руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској установи, 

односно руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди: 

1.2.1. Развој културе учења  

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика  

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу  

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 
 

 На почетку школске године директор је  упознао наставно особље са важећом 

законском регулативом: Законом о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017 од 29. септембра 2017. године), Законом о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 55 од 25.06.2013. године и 101 од 

10.11.2017. године), Правилником о оцењивању и са електронском базом података за 

основне школе - Доситеј. На основу законске регулативе приступило се планирању свих 

облика образовно-васпитног рада. Директору школе је омогућен увид у извод дела базе 

података јединственог информационог система Министарства – Доситеј. Директор се 

према допису Школске управе регистровао у информациони систем, добио корисничку 

лозинку за приступ информационом систему, а у циљу увида и контроле ажурирања 

података.  

Наставно особље јесвоје планове рада стварало тимски и наставу реализовало у 

складу са образовним и другим потребама ученика.  

У току школске 2017/2018. године  директор школе се стручно усавршавао. На 

основу позитивних искустава са семинара организовани сусеминари за наставнике и 

стручне сараднике: „Ефикасно дисциплиновање“, „Стручни мобилни тим школе за децу 
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и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању“.Поред 

семинара организованих унутар установе, директор се усавршавао похађајући следеће 

семинаре: присуствовао стручном скупу - „Одговорност директора у образовном 

систему Републике Србије“; присуствовао симпозијуму „Осми међународни симпозијум 

за директоре основних и средњих школа“. 

У школи је организован Ученички парламент. Учесници Ученичког парламента 

укључени су у стручне активе и тимове. Два представника Ученичког парламента 

присуствују седницама ШО и активно учествују у животу и раду школе. Састанцима 

Ученичког парламента присуствује директор школе - „Службени гласник РС“, бр. 

88/2017, члан 126. 

У ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ поштују се права ученика, родитеља и 

наставника. Са правилима понашања у школи упознати су сви учесници образовно-

васпитног процеса.  

У школи се у оквиру Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања реагује на било коју врсту злостављања. На крају школске 

2017/2018. године укупно је одржано 12 састанака Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Превентивни рад на спречавању 

насиља реализује се у оквиру вршњачког тима и организовањем радионица на тему 

ненасилног понашања од стране психолога.  

У школи се поштују правила понашања и на тај начин се ствара радно и здраво 

окружење у којем ученици уче. 

Директор је користио стратешке документе  о развоју образовања и васпитања, 

подстицао наставнике и стручне сараднике да примењују савремене технологије у 

образовно-васпитном процесу. Присуствовао часовима редовне и изборне наставе, 

анализирао и на тај начин унапредио и сопствено знање, али и образовно-васпитни рад 

наставникапримереним сугестијама. У сарадњи са психологом и наставницима у оквиру 

педагошко инструктивног рада развио самоевалуацију свог рада, систематичну 

евалуацију и самоевалуацијурада наставника, стручних сарадника,као  и наставног 

процеса и исхода учења.  

Директор је подстицао и стварао услове за квалитетно образовање за све ученике. 

Посебна пажња је посвећена ученицима који су талентовани за поједине области. Ове 

школске године организованесу секције за ученике од 5. до 8. разреда. Ученици млађих 

разреда укључени су у разноврсне ваннаставне активности и припремали су програме за 

Нову годину, школску славу Светог Саву и Дан школе. 

За ученике са посебним потребама су израђени и реализовани индивидуални 

образовни планови. За три ученика урађени су индивидуални образовни планови: три 

ИОП-а 2 и за четири ученика урађена је индивидуализација рада. 

Директор школе је обезбедио примену програма учења и инсистирао да 

наставници у току свог рада имају индивидуализовани приступ, да уважавају 

специфичности и посебности сваког ученика, као и да примене диференцирану наставу. 

Директор школе је пратио и подстицао ученике на рад и резултате. Ученици који 

су остварили запажене резултате јавносе похваљују путем књиге обавештења. Ученици 

који су остварили запажене резултате на такмичењима такође су јавно похваљени. У току 

ове школске године од 202 ученика, од којих се 178 бројчано оцењује, 58 ученика 

(28,71%) остварило је одличан успех. Ученик генерације Предраг Симић носилац је 

дипломе „Вук Караџић“. Подељено је 8 посебних диплома.  

На почетку школске године израђени су иницијални тестови у складу са 

стандардима постигнућа и  урађена њихова анализа у циљу прилагођавања тестова и 

побољшања постигнућа ученика.  У складу са Правилником о оцењивању ученика 

наставно особље води педагошку документацију о праћењу и напредовању постигнућа 
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ученика. На крају шкослке године урађена је анализа педагошке документације. На тај 

начин директор школе прати  и подстиче наставнике да што боље раде са ученицима.  

 

 

II област: Планирање, организовање и контрола рада установе 

У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди: 

2.1. Планирање рада установе 

2.2. Организација установе 

2.3. Контрола рада установе 

2.4. Управљање информационим системом установе 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 

На почетку школске године директор школе је дао детаљна упутства која се 

односе на планирање свих облика образовно-васпитног рада и равномерно расподелио 

задатке запосленима у том процесу. Школски програми од 1. до 8. разреда усвојени су 

на седници Школског одбора 28.82017. године и заведени под редним бројем 484/1. 

Септембра 2017. године директор школе је донео Правилник о систематизацији са 

описом радних места, образовао стручна тела и тимове са јасним захтевима запосленима 

у вези радних задатака. На предлог стручних већа урадио је 40-часовну радну недељу. 

На састанку Школског одбора од 11.9.2017. године усвојени су Годишњи план рада, 

Извештај о раду школе и Развојни план школе. Годишњи план радазаведен је под редним 

бројем 582/1. Извештај о раду школе заведен је под бројем 584/1. Усвојен је нови 

Развојни план школе 11.9.2017. и заведен под редним бројем 578/1.  

 

У току школске године на Наставничким већима анализиран је рад стручних 

актива и тимова који су формирани у школи. Анализиран је рад установе и акциони план 

за унапређење рада школе. На огласној табли благовремено се истичу све информације 

везане за живот и рад установе.  

У току школске године сви стручни органи и тимови радили су ефикасно и у 

складу са плановима.  Одржано је: 

 8 седница Наставничког већа, 

 7  седнице Савета Родитеља, 

 10седница Школског одбора, 

 8 састанка Педагошког колегијума, 

 6 седница Одељенских већа, 

 12 састанака Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, 

 4 састанка Стручног актива за развојно планирање, 

 7  састанка Тима за самовредновање, 

 7 састанка Тима за инклузивно образовање, 

 7састанакаУченичкогпарламента. 
 

У току ове школске године, у оквиру процеса самовредновања, који се користи у 

циљу унапређења рада установе, самовредноване су две области:Настава и учење, и 

Организација рада школе и руковођење. Путем анализе документације, анализирана су 

постигнућа ученика на завршном испиту за претходну школску годину,  а на основу 

Извештаја Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. На Педагошком 

колегијуму распоређена су детаљна задужења како би се анализирао план унапређења 

рада установе.  
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III  област: Праћење рада запослених  

У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди: 

3.1 Планирање, селекција и пријем запослених 

3.2 Професионални развој запослених 

3.3 Унапређивање међуљудских односа 

3.4 Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

Директор школе је на почетку школске године обезбедио потребан број и 

одговарајућу структуру запослених у установи. Нестручно је заступљена настава 

математике. Наставни кадар је упознат на Наставничком већу са планом  

професионалног развоја.У школи су организовани семинари: „Ефикасно 

дисциплиновање“ и „Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у 

развоју као модел подршке инклузивном образовању“.  

У оквиру седница Наставничког већа реализована су следећа предавања: 

14.11.2017. - Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I класификационог 

периода  (излагање) – директор школе и психолог   

31.01.2018. - Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају I полугодишта (излагање) 

– директор школе и психолог 

01.02.2018. – Извештај о раду директора на крају I полугодишта (излагање) – директор  

10.04.2018. - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег клацификационог 

периода (излагање) – директор школе 

21.06.2018. - Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда на крају школске 

2017/2018. године (излагање) – директор школе  

31.08.2018. - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 2017/2018. године 

(излагање) – директор школе  

Школа је и ове године укључена у пројекат „Strength2Food“,у циљу повезивања 

школе са локалним пољпоривредним произвођачима. Крајњи исход овог пројекта било 

би увођење здраве ужине у школе. Наставили смо сарадњу са Центром за вантелесну 

оплодњу Ваљево, у оквиру нашег пројекта „Најмлађи за најмлађе“. Ученици наше школе 

присуствовали су свечаној прослови поводом петог рођендана Центра и за ту прилику 

припремили су поклоне за бебе.  Такође смо учествовали у пројектима: „Дан малине“ и 

„Гастрофест“. Прикупили смо конкурсну документацију за пројекат „Образовни туризам 

у служби руралног развоја-продужена делатност школе“, подржаног од стране Одбора за 

образовање и одбора за село САНУ. Организовали смо камп „Стопама славних предака“ 

за ученике наше школе, јер нисмо имали материјална средства да угостимо ученике 

других школа. Претходних године се пројекат реализовао путем ЛПА за децу, на нивоу 

локалне самоуправе, а ове године смо захваљујући ентузијазму наставника наше школе 

организовали радионице за ученике наше школе. Остварена је и сардања са Заводом за 

заштиту природе Србије у оквиру пројекта „Пронађимо и сачувајмо пролећнице у 

ваљевском крају“. У току године смо сарађивали и са Полицијском управом Ваљево, у 

оквиру заједничког пројекта Министарства унутрашњих послова и Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја „Основи безбедности деце“.  Овим су пројектом 

обухваћени ученици 4. и 6. разреда. Низ предавања су у току школске године одржали 

Црвени крст, Поливалентна служба патронаже Дома здравља Ваљево и Завод за јавно 

здравље. 

У оквиру унапређивања међуљудских односа посебна пажња јепосвећена 

стварању радне атмосфере коју карактерише толеранција, сарадња и посвећеност послу. 

Директор школе својим понашањем је дао пример запосленима у установи и међу 

запосленима развијао професионалну сарадњу и тимски рад. Са запосленима је 

комуницирао сваки дан јасно и конструктивно. Позитивну атмосферу у колективу 



Извештај о раду  за школску 2017/2018. 

 33 

стварао не само кроз професионалне задатке већ и кроз организовање дружења у оквиру 

прослава Нове године и Дана жена. 

Директор је систематски пратио и вредновао рад запослених. Кроз инструктивни 

увид и надзор у складу са планом рада и потребама установе директор школе је посетио 

32 часа редовне наставе. У овој области директор школе сматра да су стандарди 

остварени у већој мери. 

 

IV област: Сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом 

У оквиру ове области у већој мери остварени су следећи сандарди. 

4.1 сарадња са родитељима 

4.2 сарадња са органом управљaња и репрезентативним синдикатом у установи 

4.3 сарадња са државном управом и локалном самоуправом  

4.4 сарадња са широм заједницом 

 

У току ове школске године директор школе велику пажњу је посветио сарадњи са 

родитељима и њиховом активном укључивању у живот и рад школе. У школи ефикасно 

функционише Савет родитеља који је благовремено упознат са свим активностима рада 

школе. Одржано је 7 седница Савета родитеља. У сарадњи са родитељима реализоване 

су екскурзије за ученике од првог до осмог разреда у току другог полугодишта, и то 

једнодневна за ученике од првог до шестог разреда, а дводневна за ученике седмог и 

осмог разреда. 

У току школске године родитељи су се редовно обавештавали о резултатима и 

напредовању њихове деце. 

У циљу спречавања насиља, злостављања и занемаривања директор школе је 

присуствовао на 12 састанка тима у коме су активни учесници били родитељи деце која 

су у сукобу. 

Добру сарадњу директор школе је остварио и са Школским одбором који је 

правовремено и добро информисан о свим актуелним збивањима у школи. У току године 

одржано је 10 седница Школског одбора на којима је усвојен Годишњи извештај о раду 

директора, Годишњи извештај о реализацији васпитно-образовног програма за 

претходну школску годину као и Годишњи план и програм за ову школску годину, као и 

Развојни план школе. На Школским одборима вршена је анализа резултата постигнућа 

ученика и усклађивање законских аката. Активну улогу у раду ШО има представник 

репрезентативног синдиката који је формиран у школи и представници Ученичког 

парламента. 

Директор је остварио конструктивну сарадњу са органима Државне управе и 

локалне самоуправе. Начелник Школске управе је одржао 5 састанака са директорима 

свих школа у току школске године. Директор школе је присуствовао свим састанцима. 

Директор школе је промовисао сарадњу установе и стално проналазио актуелне 

пројекте у које школа може да се укључи. 

 

V област: Финансијско и административно управљање радом установе 

Предвиђени стандарди за ову област су: 

5.1 Управљање финансијским ресурсима 

5.2 Управљање материјалним ресурсима 

5.3 Управљање административним процесима 
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У оквиру одобрених апропријација директор школе је ефикасно управљао 

финансијским ресурсима тако што је планирао финансијске токове, приходе и расходе, 

изадаје благовремене и тачне налоге за плаћање рачуна и наплате.  

Поред финансијских директор је ефикасно управљао и материјалним ресурсима. 

Распоређивао је материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење 

наставног процеса. Директор школе је надзирао и спроводио поступке јавних набавки 

које спроводи установа и старао се о њиховој законитости. Пратио је извођење радова у 

установи  и благовремено одржавао материјалне ресурсе установе. 

Ефикасно управљање финансијским и материјалним ресурсима омогућава 

несметано одвијање наставног процеса. Да би управљање ресурсима, финансијским и 

материјалним, било ефикасно неопходно је да се ажурно води потребна прописана 

документација.  

Директор школе је обезбедио ажурност и тачност администаривних процеса и 

њихово систематично архивирање у складу са законом. 

Извештаје о свом раду и  раду школе презентовао је Наставничком већу, Савету 

родитеља и Школском одбору. Планирани стандарди у оквиру ове области су остварени. 

 

VI област: Обезбеђење законитости рада установе 

У оквиру ове области остварени су следећи стандарди: 

6.1 Познавање разумевање и праћење релевантних процеса 

6.2 Израда општих аката и документације установе 

6.3 Примена општих аката и документације 

 

Закон о основама система образовања и васпитања од 29. септембра 2017. године, 

Збирка закона о образовању и васпитању од 10. новембра 2017. године, Закона о 

основном образовању и васпитању од 10.11.2017. године, као и подзаконска акта у 

области образовања, радних односа, финансија и управног поступка су документа која је 

директор школе користио и примењивао у свакодневној пракси. Заједно са секретатом 

школе директор јевршио усклађивање општих аката, Статута и Правилника са Законом. 

Општи акти су јавни и доступни свим заинтересованим лицима, а директор школе је 

обезбедио да буду саставни део сајта школе. 

У свом раду директор је обезбедио поштовање  и примену прописа,општих аката 

и документације установе. Непосредна документација наставника се прегледала два пута 

у току полугодишта. Процес унапређења рада установе анализиран је на Педагошком 

колегијуму и Наставничком већу. 

Свој рад у току школске 2017/2018. године директор процењује као врло 

ефикасан, стручан и организационо добро осмишљен, што се може видети из процене 

остварености стандарда компетенција директора школе. У свих шест области стандарди 

су у већој мери остварени. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

У школској 2017/18. години школа је имала једног помоћника директора: Бојану 

Лаловић- Милановић, библиотекара, са 20% радног времена. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ  

РАДA 
ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 

Август/септембар Учешће у изради Годишњег плана 

рада школе 
Успешно 
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Август/септембар Учешће у планирању и 

програмирању  
Успешно 

Септембар Израда четрдесеточасовне радне 

недеље за наставнике и стручне 

сараднике 

Успешно 

Септембар, током 

године 
Израда и организација дежурства 

наставника 
Успешно 

Октобар, децембар, 

април, мај, јун и по 

потреби 

Организовање Одељенских већа, 

праћење успеха и постигнућа 

ученика, давање препорука за даљи 

напредак 

Успешно 

Током године Педагошки рад (помоћ 

наставницима у вођењу школске 

евиденције, приправницима у 

припремама за полагање стручног 

испита) 

Успешно 

Током године Организација часова одсутних 

наставника 
Успешно 

Током године Организација ваннаставних 

активности, распореда предавања, 

посета, систематских прегледа, 

приредби 

Успешно 

Током године Праћење реализације наставе Успешно 

Током године Преглед педагошке документације Успешно 

Током године Учешће у раду стручних већа и 

тимова 
Успешно 

Јун, август Организација разредних и 

поправних испита, као и завршног 

испита 

Успешно 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У школској 2017/2018. годиниодржано је 10 седница Школског одбора.  

 

Све седнице су почеле у заказано време. На седницама поред чланова одбора 

присуствовали су још и представник синдиката ,представник ученичког парламента и 

директор школе као и секретар (записничар), а по потреби школски психолог и 

представници Тима за самовредновање. На свим седницама је постојао кворум код 

изгласавања и давања сагласности. 

На седницама Школског одбора у 2017/2018.години на дневном реду су биле 

следеће тачке: 

 Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2016/17. годину 

 Извештај о раду директора школе (годишњи извештај) 
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 Доношење годишњег плана рада за школску 2017/18.годину 

 Доношење плана стручног усавршавања за све наставнике 

 Доношење финансијског плана за 2018. годину 

 Усвајање корекције финансијског плана за 2017. годину по ребалансу буџета 

 Доношење плана набавки 

 Извештај о извршеном попису 

 Извештај о раду директора школе (полугодишњи извештај) 

 Извештај о финансијском пословању школе за 2017.годину 

 Усвајање Извештаја о стручном усавршавању наставника у школској 2017/18. 

 Усвајање Извештаја о реализацији екскурзија у мају 2018. године 

 Успех и дисциплина у току и на крају школске 2017/18. 

 Резултати завршног испита у школској 2017/18. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

У току школске 2017/18. године Савет родитеља се састајао 7 пута. 

На састанцима Савета родитеља на дневном реду биле су следеће тачке: 

 Изабрани председник и заменик,  

 Изабрано осигурање ученика 

 Разматран предлог Годишњег плана рада школе и Извештаја о његовом 

остваривању 

 Ужина ученика 

 Представљен програм екскурзија 

 Успех и дисциплина на крају првог класификационог периода 

 Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

 Екскурзије ученика у текућој школској години 

 Реализација пројекта министарства-бесплатни уџбеници 

 Успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода 

 Завршни испит ученика осмог разреда 

 Прослава матурске вечери 

 Разматрање извештаја о изведеним екскурзијама у мају 2018. године 

 Успех и дисциплина ученика на крају школске 2017/18. године. 

РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 

Послове стручног сарадника у оквиру педагошко-психолошке службе, у току 

школске 2017/18. године, обављала је дипломирани психолог Ана Мојић.  

Програмски задаци психолога реализовани су кроз следећа подручја рада: 

1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

2. праћење и вредновање образовно-васпитног рада, 

3. рад са наставницима, 

4. рад са ученицима, 

5. рад са родитељима/старатељима, 

6. рад са директором, стручним сарадницима и  педагошким асистентом, 

7. рад у стручним органима  и тимовима, 
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8. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

9. вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

Психолог је учествовала у изради Годишњег плана рада школе, индивидуалних 

образовних планова за ученике школе (септембар, новембар, фебруар, јун). Израдила је 

свој годишњи план рада (септембар), месечне планове рада (континуирано током 

школске године) и план посета часовима (септембар и фебруар).   

Праћена је реализација програма рада, одржаних и неодржаних часова, 

дисциплине и изостанака ученика,  као и допунског и додатног рада са ученицима. 

Израдила је анализу успеха ученика на крају првог класификационог периода, на крају 

1. полугодишта, на крају трећег класификационог периода и на крају школске године 

(новембар, јануар, април, јун, август).  

Остварена је добра сарадња са наставницима на унапређивању рада кроз учешће 

у раду одељенских већа, одржавање часова одељењске заједнице, индивидуалне 

разговоре са наставницима и посете часовима ради сагледавања атмосфере у одељењу и 

мотивације за рад. Заједно са директором школе обавила је посете часова редовне 

наставе. Неколико пута у току сваког класификационог периода  је обавила посете свих 

издвојених одељења. Посебно добру сарадњу остварила је са учитељима ИО Котешица 

и Јошева, као и са учитељицом у продуженом боравку у матичној школи, у Бранковини. 

Наставницима је континуирано пружана помоћ у изради педагошког профила ученика, 

израда и реализација ИОП-а.   

Са ученицима је рађено и индивидуално и групно. Индивидуални рад је био 

усмерен на ученике са сметњама у понашању, ученике са тешкоћама у учењу и ученике 

који потичу из породица са поремећеним породичним односима. Психолог је 

учествовала у спровођењу појачаног васпитног рада са ученицима. Праћено је 

прилагођавања ученика 1. разреда на школску средину и ученика 5. разреда на предметну 

наставу, а учествовала је и у раду са ученицима који се школују по ИОП-у. Током маја 

вршено је испитивање ученика уписаних у 1. разред у матичној школи и издвојеним 

одељењима. Током другог полугодишта континуирано су обављани индивидуални 

разговори са ученицима 8. разреда у оквиру професионалне оријентације. У сарадњи са 

одељенским старешинама реализоване су реадионице професионалне оријентације. У 

оквиру подручја рада са ученицима, поред поменутог, психолог је одржала низ 

едукативних састанака и радионица прилагођених актуелној проблематици одељења. 

Нагласак је био на реализацији радионица из области унапређења комуникацијских 

вештина ученика, превенције насиља, јачања капацитета толераниције и 

интеркултуралности. 

И са родитељима је остварена добра сарадња. Претежно је рађено са родитељима 

деце која имају сметње у понашању, испољавају тешкоће у учењу, који се школују по 

ИОП-у и са којима се спроводи појачани васпитни рад. Психолог је редовно посећивала 

ромско насеље у циљу унапређења сарадње са родитељима ученика ромске 

националности, који због тешког материјалног стања ређе имају могућности да посећују 

школу. 

Континуирано током школске године психолог је сарађивала са директором 

школе, помоћником директора-библиотекаром и предагошким асистентом. У сарадњи са 

директором и педагошким асистентом, психолог је обавила низ активности у циљу 

адекватног вођења школске документације и припреме реализације различитих 

активности везаних за рад школе. 

Психолог је активно учествовала  у раду различитих стручних органа, већа, 

тимова и комисија (Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој 

школског програма, Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за 



Извештај о раду  за школску 2017/2018. 

 38 

инклузивно образовање, Педагошки колегијум). Психолог се активно  укључила у рад 

Наставничког већа и Школског одбора. Остварена је сарадња са другим институцијама. 

Сарадња са Центром за социјални рад „Колубара“ из Ваљева одвијала се континуирано, 

али не на задовољавајућем нивоу. 

У току школске године психолог је похађала обуку „Програм обуке наставника за 

реалиацију наставе орјентисане ка исходима учења број решења: 5202 (153-02-

00027/2017-07)“ 28. и 29. 4. 2018. године и обуку „Стручни мобилни тим школе за децу 

и ученке са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању“ 25.6.2018. 

године. 

Психолог је континуирано водила евиденцију и документацију о свом раду. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

  

Послове школског библиотекара у школској 2017/2018. години обављала је Бојана 

Лаловић – Милановић, дипл. библиотекар-информатичар, која је на том месту запослена 

са 50% радног времена. 

 

1.   ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Активност Време реализације Евалуација 

 

Планирање набавке литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике 

Израђивање годишњег и  месечних планова рада 

Планирање и програмирање рада са ученицима у 

школској библиотеци 

 

септембар  

октобар 

 

током године 

 

 

Активности 

успешно 

реализоване 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност Време реализације Евалуација 

 

Учешће у изради годишњег плана рада  

Вођење библиотечког пословања, са увидом у 

наставне планове и програме рада школе 

Одабирање и припремање литературе и друге 

грађе за разне образовно-васпитне активности  

 

 

 

Током године 
Активности 

успешно 

реализоване 

 

3. РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

Активност Време реализације Евалуација 

 

Сарадња са наставницима на промоцији читања 

ради задовољства кроз све облике образовно - 

васпитног рада 

Организовање наставних часова из појединих 

предмета у школској библиотеци 

Сарадња са наставницима око утврђивања 

годишњег плана обраде лектире и коришћења 

наставничко - сарадничког дела школске 

библиотеке 

Коришћење ресурса библиотеке у процесу 

наставе 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Активности 

успешно 

реализоване 
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4. РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

Активност Време реализације Евалуација 

 

Обучавање ученика за самостално коришћење 

различитих извора сазнања и свих врста 

информација у настави и ван ње 

Пружање помоћи ученицима код учења ван 

школе и усвајања метода самосталног рада на 

тексту и другим материјалима 

Пружање помоћи ученицима у припреми и 

обради задате теме 

Рад на развијању позитивног односа према 

читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада  

Стимулисање навикавања ученика да пажљиво 

користе и чувају библиотечку грађу, да развијају 

навику долажења у школску и јавну библиотеку 

и да узимају учешћа у њеним културно - 

просветним активностима у складу са њиховим 

интересовањима и потребама  

Рад са  ученицима у читаоници, у радионицама 

за ученике, и на реализацији школских пројеката  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

успешно 

реализоване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Активност Време реализације Евалуација 

 

Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученикa 

 

 

Током године 

 Активности 

успешно 

реализоване 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Активност Време реализације Евалуација 

Сарадња са стручним већима наставника, 

психологом и директором школе у вези с 

набавком и коришћењем књижне и некњижне 

грађе, те целокупном организацијом рада 

школске библиотеке 

Информисање стручних већа, стручних 

сарадника и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке и 

педагошко-психолошке литературе 

Припрема заинтересованих за реализацију 

мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање 

књижевних сусрета и других културних догађаја, 

као и еколошких пројеката и садржаја у којима 

се апострофира борба против свих облика 

зависности 

Припремање и организовање културних 

активности школе  

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

изузетно успешно 

реализоване 
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7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Активност Време реализације Евалуација 

 

Рад у школским тимовима на изради годишњег и 

развојног плана школе и школског програма, на 

реализацији наставе засноване на истраживању – 

пројектне наставе 

Рад у стручним тимовима у складу са решењем 

директора 

Рад у стручним тимовима у циљу промовисања 

школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Активности 

изузетно успешно 

реализоване 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност Време реализације Евалуација 

 

Сарадња са другим школским библиотекама, 

Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ 

Ваљево као и са другим библиотекама на 

територији Републике Србије по питању размене 

и међубиблиотечке позајмице 

Сарадња са просветним, научним, културним и 

другим установама (издавачким предузећима, 

радио-телевизијском центрима, филмским и 

позоришним кућама, домовима културе) 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Активности 

изузетно успешно 

реализоване 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Активност Време реализације Евалуација 

Ревизија библиотечког фонда 

 

Израда школског часописа „Бранковачко перо“ 

Учешће на семинарима, саветовањима и другим 

скуповима  

Вођење Летописа школе 

Праћење стручне литературе и периодике из 

области библиотекарства 

Учествовање у семинарима и стручним 

саветовањима за школске библиотекаре 

 

 

Фебруар  

 

 

 

Током године 

 

Активност није 

реализована 

 

 

Активности 

изузетно успешно 

реализоване 

 

           

Фонд библиотеке је значајно зановљен књигама које смо набавили кроз пројекат 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и кроз појединачне поклон 

донације Ваљевског гарнизона, Ученичког парламента Ваљевске гимназије и Издавачке 

куће „Пчелица“. У библиотеци постоји и посебан део фонда који обухвата уџбенике, како 

нове које су добијене као поклон примерци од издавача, тако и старих који су из пројекта 

Бесплатни уџбеници. Овај део фонда стоји на располагању наставницима и ученицима 

који због лошег материјалног стања не могу да приуште нове уџбенике.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

У протеклој школској години  радио сам са ученицима: 

 Којима је потребна додатна подршкау учењу 

 Помоћ у продуженом боравку 

 Сарадња са родитељима 

 Сарадња са локалном управом и НВО 

 

На почетку школске године фокусирао сам се на  ђаке прваке и радио на њиховом 

прилагођавању и социјализацији и на ученике којима је била потребна додатна подршка. 

Ишао сам са учитељима, одељенским старешинама и школским психологом у кућне 

посете код ученика из ромских породица. Сваког радног дана, осим када сам на терену, 

самостално радим са ученицима који раде по ИОП-у. 

Такође помажем ученицима око решавања домаћих задатака и савлађивања градива, 

тако да ученици долазе спремнији и са урађеним домаћим задацима на наставу. Родитеље 

сам перманентно подсећао колико је важно да њихова деца похађају наставу. Остварио 

сам добар приступ и комуникацију са родитељима тако да се они активно укључују у 

рад, а њихова деца остварују боље резултате у школи. Наши ученици су се активно 

прикључили разним акцијама које је организовала школа, НВО и локална самоуправа.  

 

 

ИЗВЕШТАЈИ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

ОДЕЉЕЊЕ 1-1, УЧИТЕЉИЦА ЖАКЛИНА АЏИЋ 

 

Првог септембра школске 2017 / 2018.године у први разред је кренуло 18 ученика. 

На крају првог полугодишта једна ученица се исписала из ОШ „Прота Мтеја Ненадовић” 

и прешла у ОШ „Сестре Илић”.  

Први разред школске 2017 / 2018.године завршило је седаманаест студената (10 

девојчица и седам дечака). Пошто се у првом разреду ученици описно оцењују, 10 

ученика је веома успешно савладало све предвиђене наставне садржаје, пет ученика 

успешно и два  уз малу помоћ у раду учитељице. Сва деца су из комплетних породица и 

са великим предзњањем из предшколског кренула у први разред. Ученици су током 

школске године постизали добре и успешне резултате у учењу, писменим проверама, 

усменом излагању. Код три ученика било је несигурности и спорости што се може 

правдати њиховим спорим, емоционалним сазревањем и ранијим поласком у школу.  

Наставни план и програм је у потпуности остварен. Школске 2017 / 2018. године 

све предвиђене садржаје смо обрадили и увежбали, колико је за то било простора и 

времена. Наставу сам углавном организовала на традиционални начин са применом 

различитих облика метода и рада. Имали смо неколико часова и активне наставе. 

Пратили смо и традицију школе да ученици првог разреда уз пригодан програм, рецитал 

у цркви, ломњење колача и свечани славски ручак прослави ђачку Школску славу Светог 

Саву. Уз помоћ и велико ангажовање родитеља на нашу велику радост успели смо то и 

да реализујемо. У току године нисмо много организовали излете нити смо присуствовали 

неким предавањима, која су била у школи али за старије ученике, али смо као ђаци 

прваци посетили школску библиотеку у оквиру музејског комплекса Десанка 

Максимовић. Узели смо учешће на неколико различитих конкурса на којима нисмо 

остварили резултате. Активно смо учествовали у дечијој недељи (прва и трећа маска) и 

на кросу РТС. На крају школске године сви ученици првог разреда су ишли на 
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једнодневну екскурзију на релацији Бранковина-Текериш-Троноша-Тршић-Бранковина, 

где смо учврстили своје другарство и проширили своја знања из света око нас и српског 

језика.  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 2-1, УЧИТЕЉИЦА ГОРДАНА АЏИЋ 

 

На почетку школске године у 2. разред уписано је 18 ученика,  од чега 10 ученика 

српске националности и 9 ученика ромске националности. Једна ученица се доселила у 

Бранковину. Први разред завршила је у Купинову. На почетку другог полугодишта једна 

ученица је дошла из ОШ „Милован Глишић“ у Ваљеву, а једна ученица је 31. маја 

напустила школу и прешла у Панчево. Стање на крају школске године је 18 ученика, 13 

дечака и 5 девојчица. 

Ученици су постигли следећи успех: одличан је 1 ученик, 3 ученика су врлодобра, 

5 ученика је постигло добар успех, а 1 ученик је довољан. 3 ученика имају недовољан 

успех (недововољне из српског језика и математике). Ови ученици се преводе у 3. разред 

са недовољним успехом. 5 ученика се упућују на полагање разредног испита због великог 

броја изостанака. Разредни испит за ове ученике организован је од 21. јуна до 27. јуна. 

Три ученика су полагали разредни испит. Закључене су им недовољне оцене из српског 

језика и математике и са тим успехом се преводе у следећи раазред. Два ученика се нису 

појавили на разредном испиту тако да поново иду у 2. разред. 

Због ученика који су отишли у азил, епидемије морбила, болести ученика, „кашњења“ на 

аутобус, у току ове школске године је било 3301 изостанак. На смањење изостанака није 

утицала ни кућне посете ученицима, од стране учитеља, психолога и педагошколг 

асистента. О овом проблему је обавештен и Центар за социјални рад „Колубара“. 

- Школска година је традиционално започела Молебаном (1. 09.) у цркви. 

У току ове школске године ученици 2. разреда су провела два часа у природи. 

- 27. 09. – Шетамо, ћутимо, слушамо (промене у природи у јесен); 

- 18. 10. – Јесен око мене. 

- 05. 06. – излет у Ваљеву (сналажење у саобраћају, понашање у парку, продавници, 

пекари) 

Активно учествују у Дечјој недељи, традиционално прве недеље октобра. 

- 2. 10. – Свечано отварање, приредба ученика из продуженог боравка и садља 

дрвета генерације; 

- 3. 10.  – Радионица за децу Заштитимо децу у саобраћају; 

- 4. 10. – Хуманитарни концерт“Наше мало некоме значи много“; 

- 5. 10. - Спортски дан; 

- 6. 10. – Манскембал. 

- 20. 10. – Дан јабука учествовали у радионици у организације наставнице 

биологије Мирјане Ђурђевић; 

- 27. јануара – прославили Светог Саву; 

- 26. фебруар-обележили Дан школе; 

- 11. 05. – Крос РТС –а; 

 

Одржано је укупно 6 родитељских састанака, а обављено је више кућних посета. 
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ОДЕЉЕЊЕ 3-1, УЧИТЕЉИЦА ТАТЈАНА БОЈАНИЋ 

 

Школску годину смо почели 1.09.2017. године Молебаном у цркви.Ученици су 

имали систематски преглед 25.09.2017., а наредног дана представници ПУ Ваљево су нам 

одржали предавање на тему „Полиција у служби грађана“ и „Насиље као негативна 

друштвена појава“. Прва недеља октобра је “ Дечја недеља“. У оквиру ње деца су имала 

разне активности, предавања, маскенбал, спортски дан. Предавање“ Основи безбедности 

деце“ – злоупотреба опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење интернета, 

превенција и заштита деце од трговине људима је одржано 19.10.2017.од стране ПУ 

Ваљево. 20.10.2017. смо обележили „Дан јабука“ уз пригодан програм и дружење. 

Представници ватрогасне јединице Ваљево одржали су предавање о заштити деце од 

пожара 24.10.2017. на коме су деца активно учествовала. На манифестацији „Дани 

гљива“  која је одржана 7.10.2017. на Дивчибарама ученици су добили награду за групни 

рад. Ученици су учествовали на прослави петогодишњице постојања Центра за 

вантелесну оплодњу и са својим радовима допринели самој прослави. 27.01.2018. 

прославили смо школску славу Светог Саву. 26.02.2018. пригодним програмом 

обележили смо Дан школе. Предавање Завода за заштиту природе Србије о ретким и 

заштићеним биљкама у околини града Ваљева је одржан 28.02.2018. 22.03.2018. је 

одржано предавање о превенцији ТБЦ-а, хигијенске мере за очување здравља. Поводом 

акције “Отворени дани“ ученици су посетили касарну „Живојин Мишић“ у Ваљеву 

29.03.2018. и упознали се са животом и радом војске Србије. На кросу РТС-а који је 

одржан 11.05.2018. ученици су учествовали и остварили запажена места у рангу 3. и 4. 

разреда. 30.05.2018. смо били на екскурзији на релацији Бранковина – Тршић и лепо смо 

се провели.  

У разреду је 14 ученика. На крају школске године постигнути су следећи успеси: 

4 одличних, 6 врлодобрих, 1 добар и 3 довољна ученик. Изостанци код ученика су 

оправдани и сви имају примерно владање. Све проблеме смо решавали заједно са 

психологом школе са којим смо имали веома добру сарадњу. 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 4-1, УЧИТЕЉ ГОРАН СТОЈАНОВИЋ 

 

Ученици су имали систематски преглед 25.09.2017., а наредног дана 

представници ПУ Ваљево су нам одржали предавање на тему „Полиција у служби 

грађана“ и „Насиље као негативна друштвена појава“. Прва недеља октобра је „Дечја 

недеља“. У оквиру ње деца су имала разне активности, предавања, маскенбал, спортски 

дан. Предавање „Основи безбедности деце“ – злоупотреба опојних дрога и алкохола, 

безбедно коришћење интернета, превенција и заштита деце од трговине људима је 

одржано 19.10.2017.од стране ПУ Ваљево. 20.10.2017. смо обележили „Дан јабука“ уз 

пригодан програм и дружење. Представници ватрогасне јединице Ваљево одржали су 

предавање о заштити деце од пожара 24.10.2017. на коме су деца активно учествовала. 

На манифестацији „Дани гљива“  која је одржана 7.10.2017. на Дивчибарама ученици су 

добили награду за групни рад. Сектор за ванредне ситуације је 7.11.2017. одржао 

предавање на тему „Заштита од техничко- технолошких несрећа“ и елементарних 

непогода. 15. 11.2017. предавање саобраћајне полиције ПУ Ваљево на тему „Основа 

безбедности деце“. Ученици су учествовали на прослави петогодишњице постојања 

Центра за вантелесну оплодњу и са својим радовима допринели самој прослави. Крајем 

првог полугодишта предметни наставници су ученицима одржали по један час 

упознавања. 27.01.2018. прославили смо школску славу Светог Саву. 26.02.2018. 
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пригодним програмом обележили смо Дан школе. Предавање Завода за заштиту природе 

Србије о ретким и заштићеним биљкама у околини града Ваљева је одржан 28.02.2018. 

22.03.2018. је одржано предавање о превенцији ТБЦ-а, хигијенске мере за очување 

здравља. Поводом акције „Отворени дани“ ученици су посетили касарну „Живојин 

Мишић“ у Ваљеву 29.03.2018. и упознали се са животом и радом војске Србије. На кросу 

РТС-а који је одржан 11.05.2018. ученици су учествовали и остварили прва места у 

рангу3. и 4. разреда. 30.05.2018. смо били на екскурзији на релацији Бранковина – Тршић 

и лепо смо се провели. Пред крај школске године предметни наставници су одржали још 

по један час упознавања.  

У разреду је било 10 ученика. На крају школске године постигнути су следећи 

успеси: 5 одличних, 2 врлодобра, 2 добра и 1 довољан ученик.. Све проблеме смо 

решавали заједно са психологом школе са којим смо имали веома добру сарадњу. 

Последњег дана у школској години организовали смо забаву на којој су се ученици уз 

песму и игру поздравили до поновног сусрета у новој школској години. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 5-1, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ИВАНА ЛАЗИЋ 

 

У одељењу V1 има укупно 17 ученика, 7 дечака и 10 девојчица. Од тога 9 ученика 

су Роми. На крају другог полугодишта, 5 ученика има одличан, 5 врло добар, 3 добар 

успех, 2 ученика полажу поправне испите и 2 ученика понављају разред.  

Због великог броја изостанака, 5 ученика је позвано на разредне испите у јунском року. 

Како се 2 ученика нису појавили ни на једном од испита, они аутоматски понављају 

разред. Једна ученица је, након положених разредних испита, остварила добар успех, док 

се 2 ученице  упућују на поправне испите. 

Велики проблем у одељењу су изостанци којих има по неколико хиљада на нивоу 

целог одељења. Стручни сарадник (психолог школе) и одељењски старешина су 

посетили ромске породице кући, обавили разговор са родитељима и апеловали на 

редовније похађање наставе од стране деце. Наставни план и програм су реализовани у 

потпуности. Часови допунске и додатне наставе су реализовани у највећој мери у складу 

са могућностима одржавања истих. Уопштено говорећи, ученици су се прилично добро 

снашли са новим предметима које су добили у петом разреду, са наставницима су 

успоставили коректан однос и добру сарадњу.  Већих проблема са дисциплином није 

било и сви уценици имају примерно владање. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 6-1, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ГРОЗДАНА АЛЕКСИЋ 

 

  У VI1 одељењу има 19 ученика, од којих, један ученик није похађао наставу од 

другог полугодишта, због одласка у азил, у Немачку. Од осталих 18 ученика, 16 је са 

позитивним успехом, а један ученик има недовољан успех, са две недеовољне оцене, и 

то из математике и физике, с тим што му је Одељенско веће поправило једну оцену, и то 

из српског језика, са недовољан 1 на довољан 2. Полагање поправних испита је 

реализовано у августу.Ученик је успешно положио поправне испите. 

Са одличним успехом шести разред је завршило 5 ученика. Седам ученика има 

врлодобар успех, а са добрим успехом је 5 ученика. Свих 17 ученика има примерно 

владање. Наставни план је реализован по предвиђеном плану, и нема већих одступања.  
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ОДЕЉЕЊЕ 7-1, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА АЛЕКСАНДРА 

РАДОВАНОВИЋ 

 

 У одељењу VII1 има тринаесторо ученика. Један ученик прати наставу по ИОП-

у1. На крају 2. полугодишта, дванаесторо ученика је постигло позитиван успех. Једној 

ученици је, одлуком Одељенског већа 21. јуна, поправљена оцена из енглеског језика са 

врлодобре на одличну и она је једина ученица у одељењу са одличним успехом. 

Врлодобар успех постигло је седморо ученика. Троје ученика има добар успех. Једна 

ученица је постигла довољан успех. Један ученик на крају другог полугодишта има 

недовољан успех са две недовољне оцене (српски језик и математика). Ученик се упућује 

на поправни испит у августу.Ученик је успешно положоп поправне испите. 

 Деветоро ученика има примерно владање. Врлодобро владање има 4 ученика. 

Овим ученицима је изречен укор одељенског старешине са смањењем оцене из владања 

због напуштања наставе без дозволе наставника и недоличног понашања на часовима. 

Велики број изостанака са наставе имали су три ученика. Иако ученици не постижу 

задовољавајуће резултате у учењу, њихово владање је веома добро, упркос смањеним 

оценама из владања. Сложни су, одговорни, помажу једни другима, показују поштовање 

према наставницима и школским друговима. Сарадња са родитељима је углавном јако 

добра. Лоша је сарадња са родитељима два ученика који се одазивају само на званичне 

позиве из школе и не утичу на децу да редовно долазе у школу и извршавају своје ђачке 

обавезе. 

 У току школске године одржано је 36 часова одељенске заједнице. Најћешће теме 

биле су успех и дисциплина, међусобно уважавање и пријатељство, хигијена. 

 Ниједан ученик није учествовао на такмичењима школског, окружног или 

републичког нивоа. 

 Ђачка екскурзија реализована је 18. и 19. маја на релацији Ваљево – Нови Сад – 

Суботица – Палић – Ваљево. На екскурзију је ишло 9 ученика. Били су заинтересовани 

за све понуђене садржаје, држали су се договора и нису правили никакве проблеме. 

 Сви су били веома активни на Дан јабука, 20. октобра. Учествовали су у разним 

активностима и израдили пано, па су посебно похваљени од стране наставнице биологије 

Мирјане Ђурђевић. Лидија Симић је била члан рецитаторске секције и учествовала је у 

приредби која је изведена поводом Дана школе 26. фебруара. Крос РТС-а одржан је 11. 

маја. Милица Васић је заузела прво место. 

 Ученицма је дат списак уџбеника који су им потребни за 8. разред. Сви предметни 

наставници су их упознали са планом и програмом рада за следећу школску годину и 

припремама које их очекују како би успешно урадили завршни испит и уписали жељене 

средње школе. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 8-1, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ГОРДАНА РАДОЈИЧИЋ 

 

У одељењу има 25 ученика. Шест ученика је разред завршило са одличним 

успехом, седам ученика са врло добрим, шест са добрим и шест са довољним 

успехом.Ученик Предраг Симић је носилац Вукове дипломе и изабран је за Ђака 

генерације. 

Један ученик је 6,7 и 8 јуна 2018.године полагао разредни испит из математике, 

историје и физике јер је имао више од једне трећине изостанака, исте је положио и могао 

је да полаже завршни испит у јунском року. 

Један ученик није похађао наставу цело друго полугодиште и зато није оцењен. 

Није се појавио у јунском испитном року, па је за њега организован разредни испит из 
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свих предмета у периоду од 6 до 15 августа 2018 године. Положио је разредне испите и 

полагао завршни испит у августовском року у ОШ“Милан Муњас“ на Убу. 

Један ученик је полагао пријемни за  Средњу богословску школу и положио. 

Свих двадесет пет ученика је завршило основну школу и полагало завршни испит. 

Завршни испит је на нивоу целог одељења просечно урађен. Уписани на смерове и школе 

које су желели. 

Наставни план и програм је у потпуности реализован. 

Број изостанака је био велики, али смо се трудили да кућним посетама и 

разговором са родитељима број изостанака смањимо.  

Од 25 ученика, двадесет троје има примерно владање, а двоје ученика због 

понашања и повећаног броја неоправданих изостанака има владање врло добар. 

27.4.2018 године смо у оквиру професионалне оријнтације и помоћи при упису у 

средње школе посетили Пољопривредну школу са домом ученика,а 31.5.2018.године 

Техничку школу. Деца су била одушевљена и представљали су нашу школу својим 

понашањем и васпитањем на завидном нивоу. 

Екскурзија на релацији Бранковина-Суботица-Палић –Бранковина реализована је 

18 и 19 маја текуће године. На екскурзију је ишло 10 ученика, а остали су присуствовали 

настави.Све је протекло у најбољем реду. 

Матурско вече је одржано 6. јуна и све је протекло у најбљем реду. 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ГОЛА ГЛАВА 

 

ОДЕЉЕЊЕ 1-2 И 3-2, УЧИТЕЉ ВИДОСАВ НЕШИЋ 

 

Школску 2017/18. ИО Гола Глава похађало је шест ученика првог и трећег 

разреда; Један ученик првог и пет ученика трећег разреда. У току васпитно образовног 

процеса рада план и програм је у потпуности реализован, како у редовној настави тако и 

у ваннаставним активностима. Захваљујући пажњи на часу, редовним похађањем и 

испуњавањем обавеза рада код куће ученици су показали очекиване а неки и више од 

очекиваних резултата. Дисциплина ученика је на доста високом нивоу јер су ученици 

показали доста виши ниво одговорности и зрелости.  

У првом разреду има само један ученик. Напредује споро али стално. У трећем 

разреду има пет ученика. Доста су озбиљнији, активнији и пажљивији у односу на 

предходни период.  

Сви ученици су активно учествовали у сарадњи са локалном заједницом, у 

школским приредбама, школским акцијама и школским такмичењима (Кенгур без 

граница) – Највећи број освојених бодова Тамара Мијаиловић трећи разред. 

Ученици су присуствовали и часовима глуме (Катарина Вићентијевић), 

предавању МУП-а Ваљево (заштита од пожара), као и присуствовању практичног рада 

занатлија локалне заједнице (механичар и столар). Активно су учествовали у реализацији 

активности „Центра за вантелесну оплодњу“ – Ваљево. Успешно су реализовани излети 

и екскурзија.   

 

ОДЕЉЕЊЕ 2-2 И 4-2, УЧИТЕЉИЦА СНЕЖАНА БИРЧАНИН 

 

Други разред, издвојеног одељења у Голој Глави, има шест ученика (два дечака и 

четри девојчице). На крају школске године успех ученика је задовољавајући. Средња 

оцена одељења је 4,14. Три ученика су постигли одличан успех, једна ученица врло добар 

успех  и две ученице добар успех.Владање ученика је код свих примерно. 
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Четврти разред, издвојеног одељења у Голој Глави, има четри ученика (два дечака 

и две девојчице). На крају школске године успех ученика је задовољавајући и у просеку 

су врло добри, средња оцена одељења је 3,68. Једна ученица има одличан успех, један 

ученик врло добар успех и два ученика добар успех. 

Владање је код свих ученика примерно. 

План и програм је остварен у целости. Часови редовне наставе су сви одржани са 

мањим променама у редоследу и додавањем часова вежбања и утврђивања (из српског 

језика и математике најчешће, а понекад и часова природе и друштва). 

Одржани су и сви часови ваннаставних активности.  

У току школске године ученици су учествовали у једној приредби поводом 

школске славе Светог Саве. 

30. маја 2018. ученици су ишли на једнодневну екскурзију у: Текериш, Троноша, 

Тршић. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 5-2, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ВЕСНА БРАНКОВИЋ 

 

Одељење петог разреда ош „Прота Матеја Ненадовић“ из Бранковине у ИО у 

Голој Глави  има девет ученика, три девојчице и шест дечака. На крају школске 

2017/2018.године петоро ученика је остварило одличан, троје  врло добар и један ученик  

добар успех. Сви имају примерно владање. Троје ученика имају просечну оцену 5,00.  

Учествовали су на такмичењима из технике и технологије и српског језика при 

чему су постигли запажене резултате. Другарство и поштовање школских правила је на 

високом нивоу. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 6-2, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА БИЉАНА ЗАРИЋ 

 

Одељење VI-2 ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у  Голој Глави броји укупно осморо 

ученика: 4 дечака и 4 девојчице. Сви ученици су завршили друго полугодиште са 

позитивним успехом,са просечном оценом нешто бољом у односу на прво полугодиште. 

На крају 2.полугодишта петоро ученика је остварило врлодобар успех, један ученик има 

добар успех док су  две ученице  постигле одличан успех .  

Што се успеха тиче, резултати би могли бити знатно бољи, нарочито из физике  и 

математике. Такође, на родитељским састанцима родитељима су појединачно предочени 

успеси и постигнућа, као и слабости сваког од ученика. Родитељи су се уредно одазивали 

на позиве и сарадња са школом је на задовољавајућем нивоу. 

У погледу дисциплине није било већих проблема.Сви ученици имају примерно 

владање и прикладно се понашају. 

Допунска, додатна и редовна настава су успешно реализоване. 

Једнодневна екскурзија посетом Златибору је организована 31.05.и прошла је у 

позитивној атмосфери и лепом дружењу.  Ученици су задовољни и истакли су да им је 

ово била најлепша екскурзија до сада. Највише смо се задржали у Дино парку, ту су 

имали низ различитих занимљивих садржаја. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 7-2, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА ГОРДАНА КРСМАНОВИЋ 

 

У одељењу су три ученице : Ивана Марјановић, Сања Миливојевић и Маја 

Милићевић.  

Све три ученице су са позитивним успехом завршиле VII разред и то две са 

одличним успехом и једна са врлодобрим. Ученице Ивана Марјановић и  Сања 
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Миливојевић су учествовале на републичком такмичењу из техничког и информатичког  

образовања. Ивана Марјановић је учествовала и на градском тамичењу из биологије и на 

такмичењу рецитатора. 

Ученице су током школске године постигле изузетне резултате и примерно 

владање. Остварена је изузетно добра сардња са родитељима. 

На часовима одељенског старешине разоварало се о актулним темама у одељењу 

и школи, као и о темама занимљивим ученицима и радило се на уређењу учионице и 

школског простора. 

18. и 19. маја 2018. године реализована је дводневна екскурзија за ученнике 7. и 

8. разреда наше на релацији Бранковина – Гола Глава –Нови Сад – Зобнатица –Суботица 

– Палић – Карловци – Гола Глава са које су ученице Ивана Марјановић и Маја 

Милићевић понеле лепе утиске. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 8-2, ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА МИРЈАНА ШИЈАЧИЋ 

 

Одељење  VIII/2 у издвојеној јединици у Голој Глави има 5 ученика, 3 девојчице 

и 2 дечака. Сви ученици су успешно завршили осми разред и то три ученика са доличним 

успехом и два ученика са добрим успехом. Ученици имају примерно владање. 

Сви планирани редовни часови у оквиру плана и програма  су реализовани. 

  У овом одељењу у току школске 2017/18 одржано је 19 часова допунске наставе, 

10 часова културних слободних активности и 90 часова припремне наставе за завршни 

испит у јуну. Сви ученици су били успешни на завршном испиту, а најбољи резултати 

остварени  су из српског језика.  

Ученици су у оквиру Професионалне орјентације посетили Пољопривредну 

школу са домом ученика у Ваљеву и Техничку школу у Ваљеву, а у школи у Голој Глави 

одржана је презентација смерова Средње школе из Коцељеве. 

У току школске године два пута су организовани спортски турнири ученика 

седмих и осмих разреда. Ученици су преко чланова Ученичког парламента информисани 

у вези са предавањима о здравој храни и здравим стиловима живота. 

Успешно је реализована и дводневна ученичка екскурзија крајем маја месеца. 

Ученици су 29.06.2018.год. у матичној школи у Бранковини попуњавали листе 

жеља за упис у средње школе и допуњена им је остала документација неопходна за упис. 

Сви ученици су уписани у првом уписном року, по првој жељи, изузев једног ученика 

који је уписан у другом уписном року. 

 

 

БАБИНА ЛУКА 

ОДЕЉЕЊЕ 2-3 И 3-3, УЧИТЕЉИЦА КАТАРИНА СИНЂИЋ И УЧИТЕЉИЦА 

ЈЕЛЕНА ВОЈИСАВЉЕВИЋ ПАВЛОВИЋ 

 

У други разред уписани су четири ученика. Сви ученици су школску годину 

завршили са одличним успехом. 

У трећи разред уписани су два ученика. Један ученик је школску годину завршио 

са одличним успехом, а други са врлодобрим успехом.  

Сви су показали велико интересовање за стицање нових знања и умења. Успешно 

су савладали предвиђене наставне садржаје. Веома сам задовољна њиховим напретком. 

Сви ученици имају примерно владање. 

Ученици другог разреда су похађали допунску наставу из српског језика и 

математике, као и један ученик трећег разреда.  
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Ученици су били веома активни у свим наставним и ваннаставним активностима. 

На часовима друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 

бавили смо се припремањем приредби (новогодишња, поводом Св.Саве, поводом 

8.марта). Бавили смо се  и уређењем учионице и уређењем школског дворишта.  

Сви планирани облици редовне, допунске наставе и ваннаставних активности су 

успешно реализовани. 

Током године била је добра сарадња са родитељима који су помогли у 

организовању прославе сеоске славе, као и Светог Саве.  

Активности  (посете, приредбе, излети) 

Ученици II3 и III3 ИО Бабина Лука декорисали су  своју учионицу у духу 

новогодишњих празника, направили су новогодишње честитке и украсе. Правили су и 

поклоне за своје другаре из одељења, које су поклонили једни другима на крају прославе 

која је одржана  29. 12. 2017. године. Уз најлепше жеље и дивне поклоне које су сами 

припремили, ученици су се опростили од старе године и отишли на новогодишњи 

распуст. 

 

27. 1. 2018. године ученици ИО Бабина Лука су на пригодан начин прославили 

школску славу, Светог Саву. За ту прилику ученици одељења  II3 и III3 су на часовима 

ликовне културе насликали портрет Светог Саве  и  припремили одговарајућу приредбу 

заједно са одељењима I3 и IV3. Слава је обележена читањем молитве и ломљењем колача 

уз присуство парохијског свештеника. Овом чину су присуствовали ученици, родитељи, 

учитељ, учитељица, васпитачица, као и остали мештани.  Представа се одиграла за 

славским столом, а након тога су сви уживали у славској трпези.  
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            8.3.2018. године одржали смо приредбу на којој су ученици рецитовали најлепше 

песме својим мајкама  и бакама.  

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ одржано је у 

матичној школи у Бранковини 15.3.2018.  године. На такмичењу су учествовали ученик 

другог разреда Алекса Давидовић  и ученик трећег разреда Драгољуб Васиљевић. 

Остварили су запажене резултате.  

30.5.2018. године реализована  је  једнодневна екскурзија за ученике млађих 

разреда на релацији Бранковина – Текериш – Троноша – Тршић – Бранковина. Ученици 

су посетили музеј у Текеришу у ком се налазе поставке везане за Први светски рат и 

Церску битку. У манастиру Троноша су видели собу Вука Стефановића Караџића, што 

их је посебно одушевило и спомен чесму посвећену Југ Богдану  и његовим синовима. У 

Тршићу смо посетили родну кућу Вука Стефановића Караџића.  

 

 

 

 

 14.6. 2018. Сви ученици ИО Бабина Лука су заједно прославили крај школске 

године. Испратили смо четвртаке и пожелели смо им срећу у вишим разредима.  



Извештај о раду  за школску 2017/2018. 

 51 

 

ОДЕЉЕЊЕ 1-3 И 4-3, УЧИТЕЉ ДРАГАН ДОБРИСАВЉЕВИЋ 

 

Школску 2017.-2018.годину похађа три ученика првог разреда и четири ученика 

четвртог разреда. Наставни план и програм је реализован у целости. 

У октобру месецу реализована је Дечја недеља и посета цркве Св.Лука поводом 

славе села. У децембру месецу реализована је пригодна приредба поводом доласка Нове 

године. У јануару традиционално је у школи уз присуство свештеника и родитеља уз 

пригодну приредбу прослављена школска слава Св.Сава и Дан школе у фебруару. У мају 

је реализована и школска екскурзија. 

За завршетак школске 2017.-2018. године је одржан пригодан маскембал са 

доделама диплома за најбоље маске. 

 

ИО КОТЕШИЦА 

ОДЕЉЕЊА 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 

УЧИТЕЉИЦА КАТАРИНА ЈАНКОВИЋ И  

УЧИТЕЉИЦА ДАНИЈЕЛА МИТРОВИЋ 

 

У први  разред уписан један ученик. У току школске године савладао је 

предвиђене наставне садржаје и разред завршио као веома успешан. Освојена награда на 

„Витезовом пролећу“, захвалница за учешће на конкурсу Завода за јавно здравље „Свака 

цигарета смета“, захвалница од Еуропрома „Писмо Деда мразу“. 

У други разред уписан је један ученик. У току школске године   предвиђене 

наставне садржаје и разред завршио као врлодобар. Освојена награда на „Витезовом 

пролећу“, захвалница за учешће на конкурсу Завода за јавно здравље „Свака цигарета 

смета“, захвалница од Еуропрома „Писмо Деда мразу“. 

У трећи разред уписан је један ученик. У току школске године спорије је 

савладавала предвиђене наставне садржаје и разред завршила као добра. Освојена 

награда на „Витезовом пролећу“, захвалница за учешће на конкурсу Завода за јавно 

здравље „Свака цигарета смета“, захвалница од Еуропрома „Писмо Деда мразу“. 

У четврти разред уписан је један ученик. У току школске године савладао је 

предвиђене наставне садржаје и разред завршио са одличним успехом. Освојена награда 

на „Витезовом пролећу“, освојена награда на конкурсу Завода за јавно здравље „Свака 

цигарета смета“, захвалница од Еуропрома „Писмо Деда мразу“, захвалница од 

Еуропрома „Волим домаће“ 

Сви ученици су показали велико интересовање за стицање нових знања и умења. 

Успешно су савладали предвиђене наставне садржаје. Задовољна сам њиховим 

напретком. Сви ученици имају примерно владање. 

Ученици су били веома активни у свим наставним и ваннаставним активностима. 

На часовима друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 

бавили смо се припремањем приредби (израда поклона за петогодишњицу Центра за 

ВТО, новогодишња, поводом Св.Саве, поводом 8.марта), уређењем школског ходника и 

учионице (јесења поставка, зимске слике, опет креће пролеће),уређењем школског 

дворишта, учешћа на конкурсима (освојене награде на два конкурса Еуропрома, 

Витезово пролеће, Завода за јавно здравље). 

Сви планирани облици редовне, допунске наставе и ваннаставних активности су 

реализовани. 

Током године била је добра сарадња са родитељима. 
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Активности  (посете, приредбе, излети) 

 

Рад са ученицима ИО Котешица преузела сам 9.10.2018. године. 

Ученици ИО Котешица су   учествовали у акцији прављења поклона за бебе које 

су рођене у пет година од када постоји Центар за ВТО. Испред ИО Котешица на 

рођендану Центра за ВТОприсуствовао Лазар Росић, ученик првог разреда који је са 

осталим ученицима наше школе делио припремљене поклоне бебама. 

Ученици ИО Котешица  и предшколци декорисали су свој радни простор у духу 

новогодишњих празника, направили су новогодишње честитке и украсе. Упоредо са 

уређењем простора ученици су припремали и представу коју су извели 29.12. 2018. 

године.  Представа је одржана за родитеље. 

30.12.2016. године ученици су на конкурсу Еуропрома освојили карте за 

представу „Нова година се спрема, а поклона нема“ одгледали  су новогодишњу 

представу у пратњи учитеља. 

Ученици ИО Котешица и предшколци су 27.1.2017. године на пригодан начин 

обележили школску славу, Светог Саву. За ту прилику ученици су извелипредставу. 

Слава је обележена читањем молитве и ломљењем славског колача у присуству 

парохијског свештеника, родитеља, ученика, бивших ученика,  васпитачице и 

учитељица, након чега су присутни уживали у славској трпези. 

8.3.2017. године организована је представа за маме и баке. Том приликом ученици 

су својим мамама и бакама поделили припремљене поклоне.  

12.5.2018. у ИО Котешица  одржан је Крос РТС-а. Ученик четвртог разреда Душан 

Митровић  први је стигао на циљ. 

Једнодневна екскурзија за млађе разреде Основне школе „Прота Матеја 

Ненадовић“ реализована је 30.5.2018. године на релацији Бранковина – Текериш –Тршић 

– Бранковина. Ученици су том приликом у Текеришу посетили спомен комплекс 

посвећен Церској битци. У Тршићу су посетили манастир Троноша и родну кућу Вука 

Стефановића Караџића. Уживали су у дружењу са другарима из других одељења. 

Ученик Душан Митровић добио је диплому Одбора за јавно здравље Ваљева за 

активно учешће у обележавању  Светског дана без дуванског дима  на тему „Свака 

цигарета смета“. Додела диплома и награда одржана је 31.5.2018. године у Основној 

школи  „Десанка Максимовић“ у Ваљеву.  

Последњи наставни дан у овој школској години ученици ИО Котешица провели 

су у ИО Јошеви дружећи се са другарима. Том приликом извели су представу „Свитац 

тражи пријатеља“, коју су претходног дана извели за своје родитеље. 
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ИО ЈОШЕВА 

ОДЕЉЕЊЕ 1-5, 3-5, УЧИТЕЉИЦА МАРИЦА НИКОЛОВСКИ 

 

У први разред уписана је један ученик.У току школске године уз помоћ учитеља 

савладао је предвиђен наставни план и програм.   

У трећи разред уписано је 2 ученика. Један ученик постигао је одличан успех,а 

други врлодобар. 

Сви су показали велико интересовање за стицање нових знања и умења. Успешно 

су савладали предвиђене наставне садржаје. Задовољна сам њиховим напретком. Сви 

ученици имају примерно владање. 

Ученици су били веома активни у свим наставним и ваннаставним активностима. 

На часовима друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности 

бавили смо се припремањем приредби (новогодишња, поводом Св.Саве, поводом 

8.марта), уређењем школског ходника и учионице (јесења поставка, зимске 

слике,пролећна бајка), уређењем школског дворишта, учешћа на конкурсима. 

Сви планирани облици редовне, допунске наставе и ваннаставних активности су 

реализовани.   

Током године била је добра сарадња са родитељима који су помогли 

уорганизовању превоза деце за све манифестације на које смо ишли, као и при уређењу 

школског дворишта (кошење траве, сађење цвећа). 

 

Активности  (посете, приредбе, излети) 

 

Дечју недељу (2.10. – 6.10.2017.) ученици из Јошеве обележили су кроз низ 

активности: сађење дрвета генерације, спортске активности, излет у Ваљево, ликовна 

радионица. 

29.11.2017. посетили смо Центар за културу Ваљево поводом Првог ваљевског 

стрип фестивала.Први ваљевски стрип фестивал расписао је ликовни конкурс за ученике 

основних школа а радови ученика нашег ИО били су изложени и награђени. 

Поводом 5 година од оснивања Центра за вантелесну оплодњу 14.12.2017. у Омни 

центру у Ваљеву одржана је свечаност. Ученици нашег ИО правили су поклоне за децу 

која су била на овој свечаности, а која су рођена захваљујући Центру. 
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27.12.2017. године ученици су посетили ПУ „Милица Ножица“ Ваљево, вртић 

Видра где су у пратњи учитеља одгледали новогодишњу представу „Алиса у земљи Деда 

Мраза“ коју су извели васпитачи. 

Ученици ИО Јошева и предшколци декорисали су свој радни простор у духу 

новогодишњих празника,направили су новогодишње честитке и украсе.Упоредо са 

уређењем простора ученици су припремали и представу „Новогодишња ноћ“  коју су 

извели 30.12.2017. године.  Представа је одржана за родитеље и представнике фирме 

Бора заштита из Ваљева који су у сарадњи са нашом школом расписали ликовни конкурс 

на тему „Ризици и мере заштите при декорисању новогодишње јелке“.Том приликом 

подељени су новогодишњи пакетићи за награђене ученике Луку Домчић и Мирслава 

Пајић. 

 Ученици ИО Јошева и предшколци су 27.1.2018. године на пригодан начин 

обележили школску славу, Светог Саву. За ту прилику ученици су извели представу 

„Свети Сава и четворе очи“. Слава је обележена читањем молитве и ломљењем славског 

колача у присуству парохијског свештеника, родитеља, ученика, васпитачице и 

учитељица, након чега су присутни уживали у славској трпези.Домаћин славе била је 

породица Марковић. 

8.3.2018. године поводом прославе Дана жена ученици нашег ИО извели су 

представу „Песма о мами“ за своје маме,баке,тетке,стрине,ујне и сестре. 

30.3.2018. године ученици Ио Јошева посетили су Сајам привреде Западне Србије 

и том приликом додељена им је награда за групни литерарни рад  на тему „Волим 

домаће“ коју је расписао Еуропром-домаћи трговински ланац. 

Поводом прославе дана Војске Србије 23.4.2018.године  посетили смо касарну 

ваљевског гарнизона  „Живојин Мишић“.Ученик трећег разреда Никола Панић освојила 

је  прво место на литерарном конкурсу у конкуренцији ученика основних школа града 

Ваљева на конкурсу Војске Србије на тему „Писмо Војнику“. Награђен ученик у пратњи 

учитељице  присуствовао је свечаности обележавања Дана Војске и том приликом 

додељена му је награда.  

11.5.2017. у ИО Јошева одржан је Крос РТС-а. Ученик трећег разреда Никола 

Панић први је стигао на циљ. 

24.5.2018.године ученици ИО Јошева посетили су вртић „Видра“ у Ваљеву 

поводом недеље здравих зуба.ЗЗЈЗ Ваљево расписао је ликовни и литерарни конкурс на 

тему „Здрави зуби у здравој породици“.Групни рад нашег ИО освојио је прву награду за 

свој литерарни рад. 

Ученици ИО Јошева 26.5.2018.године посетили су Бању Врујци у којој се одржао 

14. по реду Међународни фествал Креативна чаролија на тему „Бори се за своја крила јер 

небо није граница“. 

Екскурзија за ученике од 1.до 4.разреда реализована је 30.маја 2018.године на 

релацији Бранковина – Текериш – Троноша – Тршић – Бранковина. 

Ученици нашег ИО 31.5.2018.године посетили су ОШ „Десанка Максимовић“ у 

Ваљеву где је одржана додела награда поводом Светског дана борбе против 

пушења.Ученици нашег ИО добили су награду за свој ликовни рад на тему „Пушење у 

породици смета деци“ поводом конкурса који је расписао Дом здравља Ваљево. 

Ученици ИО Јошева учествовали су на манифестацији Вазнесењски дани у 

Крупњу 2,јуна 2018.године. Том приликом ученици су освојили бројне награде и 

захвалнице на ликовном и литералном конкурсу на тему „ Вашар у мом крају“. 

Последњи наставни дан у овој школској години ученици ИО Јошева за своје 

родитеље и другаре,учитеље и васпитаче ИО Котешице извели су представу „ Деда и 

репа“. 
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ОДЕЉЕЊЕ 2-5, 4-5, УЧИТЕЉИЦА ЉИЉАНА ПАЈИЋ 

 

У школској  2017/2018.  години у ИО Јошева уписано је у 2. разред- 5 ученика, у 

4. разред- 3 ученика. План и програм предвиђен у oвој школској години је у потпуности 

остварен и реализован, и по питању часова редовне наставе,тако и часова допунске 

наставе као и ваннаставних активности У другом разреду од пет ученика. Два ученика су 

остварила одличан успех, један ученик је врлодобар, један ученик је добар и један ученик 

довољан. Један ученик наставу похађа по ИОП-у 2. У четвром разреду  су три ученика, 

саладале су све предвиђене наставне садржаје. Све три ученице су постигле врло добар 

успех. 

 Приликом реализације наставних садржаја, већих проблема нисмo имали. 

Хоризонталним и вертикалним повезивањем  наставних јединица истовремено (исти или 

слични наставни садржаји)  је  постигнуто да се повежу садржаји из једног наставног 

предмета  по разредима и наставним предмета. Активност ученика је праћена 

свакодневно (ученички портфолио-праћење постигнућа ученика: вредновање труда, 

знања и успеха, као и белешке у виду коментара, краћих записа, усмено изражавање је 

такође вредновано, као и  ученичка комуникација). Трудила сам се да сви предвиђени 

исходи на крају школске године  буду задовољени  и да сви ученици стекну потребна 

знања. 

             За ученике који заостају у раду, периодично сам припремала  посебне активности 

да би лакше превазишли и савладали тешкоће у васпитно-образовном процесу. Са једним 

учеником другог разреда је рађено по посебном плану који није у потпуности реалзован  

јер се више радило на социјализацији и стицању одређених навика и развијању свести о 

себи и својим личним навикама. 

Ученици своју велику мотивисаност испољавају приликом стицања додатних 

вештина (на часовима ваннаставних активности). Припремали смо приредбе, заједно са 

предшколцима у нашем ИО: поводом Дечје недеље, Нове године, Савиндана, Осмог 

марта. Подршка родитеља  је непроцењива; уживали  су посматрајући своју децу како су 

вредно и успешно радили  и уживали у свакој улози.  

Бројни успеси  ученика нашег ИО  низали су се  и током ове школске године. 

Ученице наше школе, Марија Пајић и Сања Марковић, освојиле су  награду за 

дечји стрип, на конкурсу „1. ваљевски  стрип фестивал“, Удружење „Актери“, 

29.11.2017.(Прилог  1 ) 

У току Дечје недеље, 3.10.2017. уз помоћ родитеља ученика, посетили смо Дом 

културе у Ваљеву и  гледали позоришну прадставу, а потом дружење са вршњацима из 

ИО Котешица наставили у парку Пећина. 

Сарадња ИО Јошева са предшколском групом у нашој школи и васпитачицом 

Нином Крнетић је веома добра, низ слободних активности, реализујемо заједно. 

У сарадњи са родитељима, а на позив васпитачице  Нине Крнетић, која води 

предшколску групу у нашој школи у организацији ПУ „Милица Ножица“,  ученици наше 

школе  имали су  прилику да одгледају  представу „Алиса у земљи Деда Мраза“ у ПУ 

Видра -27.12.2017.   (Прилог 2 )  

 26. 12.2017. године поводом 5. рођендана Центра за вантелесну оплодњукоји је 

одрзан у Омни центру у Ваљеву, ученици нашег ИО Јошева, као и ученици из Бранковине 

и других ИО су били гости на прослави и делили  ручнорађене поклоне за малишане ( 

Прилог 3). 

29.12.2017. поводом Нове године ученици млађих разреда и предшколци нашег ИО 

су припремили представу „Новогодишња ноћ “ за своје родитеље. (Прилог 4) 

Поводом  Нове године Центар за безбедност и здравље на раду-Бора заштита у 

сарадњи са нашом школом расписала је конкурс:Безбедност на раду Деда Мраз при  
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подели пакетића где су ученици Матија Марковић 2.р и Марија Пајић 4.р освојили 

награде, које су додељење у нашем ИО 29.12.2017.године.(Прилог 4) 

Заједнички рад и сарадња са предшколском  групом и васпитачицом, је доста 

помогла да ученици наше школе кроз представу „Свети Сава и четворе очи“ покажу своју 

креативност и таленат за глуму и да достојно прославимо школску славу, Светог Саву. 

(Прилог 5 ) 

8.3.2018.  уз заједнички рад и сарадњу са предшколском  групом, реализовали смо 

приредбу поводом Осмог марта за дечје маме,баке, тетке.(Прилог 6) 

 ОШ „Драгољуб Илић“, Драчић је расписала литерарни конкурс „На крилима маште 

“, где је ученица 4.разреда  Марија Пајић освојила  1. награду 14.3. 2018.. (Прилог 7) 

 На конкурсу „Волим домаће“-Еуропром, Ваљево, ученици од 2.-4. разреда  нашег 

ИО, освојили су групну награду у категорији литерарних радова, такође и ученици 

Матија Марковић 2.разред и Марија Марковић 4.р освојили су појединачну награду и 

присуствовали су додели награда 30.3.2018.(Прилог  8) 

26.5.2018. године,на манифестацији Дани ћирилице –Баваниште , ученица 4. разреда Сања 

Марковић је освојила 2. место у категорији инициј.(Прилог 9) 

 24. 5.  2018. године Завод за јавно здравље расписао је  ликовни и литерарни конкурс 

поводом недеље здравља уста и зуба на тему „Здрави зуби, здрав осмех“. Ученици нашег 

ИО добили су  групну 1. награду за литерарни рад. (Прилог 10) 

 30.5.2018. реализована је једнодневна екскурзија на релацији: Бранковина,Текериш, 

Тршић, Троноша, Бранковина. (Прилог 11) 

 Поводом дана борбе против дуванског дима расписан је конкурс на тему „ Дуван 

срца слама“.У ОШ „Десанка Максимовић “ ,31.5.2018.,Завод за јавно здравље доделио је 

награде у категорији ликовних и литерарних радова где су ученице Марија 

Пајић(4.разред), и Сања Марковић (3.разред) освојиле 1. награду за литерарни рад . 

(Прилог 12). 

 2.6.2018. ученици нашег ИО освојили су награде и бројне похвале на ликовном и 

литерарном конкурсу Вазнесењски дани на тему „Вашар у мом крају “. На ликовном 

конкурсу похваљени је  ученица Сања Марковић(4.),  док су ученице Тамара Петковић 

(2.) и  Марија Пајић(4.) освојиле 1. награду. Похвале за литерарни рад су добили ученици 

Марковић Матија (2.), Митровић Андријана (2.) и Марковић Марија (4.), а 1. награду за 

вез освојио је групни рад ученика 2.и 4. разреда. (Прилог 13). 

 На Вазнесењским данима у Крупњу заједно са колегиницама Марицом Николовски 

и Данијелом Митровић смо одржале радионицу Вашарске дрангулије. 

 14.6.2018. године, у сарадњи са предшколском установом у нашем ИО реализована 

је представа „Деда и репа“ уз присуство родитеља ученика од првог до четвртог разреда 

као и родитељи предшколаца.(Прилог 14) 

 Ове школске 2017/18. године, као и претходних година, активно смо учествовали 

на разним манифестација, конкурсима, изложбма и постигли изузетно добре резултате. 

Од стране директора школе Милице Остојић добили смо похвале за уложен труд и рад. 

Трудићу се да своје ученике  и даље мотвишем како би показали своја умења, знања и 

вештине и наредних година. 
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      ПРИЛОГ 1: „1. ваљевски  стрип фестивал“ , Удружење „Актери“ 

 

        
 
ПРИЛОГ 2:  ПУ „Милица Ножиа“- Видра 

 

 
 

ПРИЛОГ 3:5. рођендан Центра за вантелесну оплодњу 
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ПРИЛОГ 4:Нова година 

 

 

 

 
 

 
ПРИЛОГ 5: Свети Сава 
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ПРИЛОГ 6: Осми март 

 

 
 
ПРИЛОГ  7: - ОШ „Драгољуб Илић“, Драчић , додела награда, литерарни конкурс „ На 

крилима маште “ 
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ПРИЛОГ 8: Додела награда  „Kупујмо домаће“-Еуропром, Ваљево 

 

 
 

ПРИЛОГ 9: Дани ћирилице –Баваниште 
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ПРИЛОГ 10: „ Здрави зуби, здрав осмех“-додела наградa ПУ „Видра“ Ваљево 

 

 
 
ПРИЛОГ 11:Екскурзија 

 

 
 

ПРИЛОГ 12: Додела награда, „ Дуван срца слама“ 
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ПРИЛОГ 13: Вазнесењски дани, Крупањ 

 
 

Прилог 14: Завршна приредба 

 

 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 1-4. РАЗРЕДА 

 

Екскурзија је изведена дана 30.05.2018. године. Путни правац је био: Бранковина- 

Текериш-Манастир Троноша- Тршић- Бранковина. 

Из Бранковине смо кренули у 8 часова после прегледа аутобуса од стране 

припадника полиције. На екскурзију је ишло 90 ученика , 13 наставника и 1 лични 

пратилац ученице из Јошеве.  

Прво одредиште нам је био Текериш. Ученици су се упознали са знаменитостима 

овог места, чули су кратку причу о борбама на планини Церу током Првог светског рата. 

Одатле смо кренули пут манастира Троноша. Овде су ученици сазнали значајне податке 

о манастиру и посетили манастирски музеј. Након тога смо отишли у Тршић. Родно 

место Вука Караџића. Ту смо посетили Вукову родну кућу и ученици су чули причу о 

животу људи тога времена. После свега уследио је одмор ученика на оближњој ливади. 

Кући смо кренули у 17 часова, а стигли смо у 19 часова у Бранковину. Родитељи су 

преузели своју децу по доласку.  

Све је протекло у најбољем реду, без икаквих проблема. Ученици су задовољни 

дошли кући. 
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 5. И 6. РАЗРЕДА 

 

Програм екскурзије: Каона,  Златибор, Дивчибаре 

Извођач: Балканик Ваљево 

Полазак: четвртак, 31.мај 2018. У 8:00 часова испред школе 

Повратак: 20:00 

У четвртак 31.маја 2018. Кренули су на екскурзију ученици петог и шестог разреда 

ош „Прота Матеја Ненадовић“ из Бранковине са својим разредним старешинама, Иваном 

Лазић, Весном Бранковић, Грозданом Алексић и Биљаном Зарић. Прву паузу смо 

направили у Каони код Дивчибара коју смо искористили за мали предах и доручак. 

Око 12 сати смо стигли на Златибор где смо прво ушли у Дино парк. Водич парка 

нас је провео поред свих диносауруса и испричао занимљивости о њима. Ученици и 

наставници су уживали у забавно рекреативним садржајима парка. Наставили смо 

програм екскурзије у центру Златибора поред језера у шетњи, фотографисању и 

куповини сувенира. У повратку смо направили паузу на Дивчибарама. 

Екскурзија је пун погодак за ученике овог узраста који су одушевљено 

препричавали утиске коментаришући да им је ово била најлепша екскурзија. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 7. И 8. РАЗРЕДА 

 

Екскурзија је реализована 18. и 19. маја 2018.године на релацији Бранковина-

Суботица - Палић - Бранковина. На располагању су нам били водич и возач. На 

екскурзију је пошло 29 ученика седмог и осмог разреда матичне школе у Бранковини и 

издвојеног одељења у Голој Глави. Ученике су водиле одељењске старешине: 

Радовановић Александра, Ђурђевић Мирјана, Крсмановић Гордана и Радојичић Гордана 

која је била и вођа пута. 

У дворишту матичне школе смо се окупили 18. маја и после прозивке,контроле 

аутобуса од стране милиције, око 8 часова смо кренули пут Суботице. Прву паузу за 

доручак од 30 минута направили смо на бензинској станици у близини Фрушке горе. Пут 

смо наставили ка Новом Саду,где смо прво око сат времена обилазили Петроварадинску 

тврђаву, а око 12 часова смо стигли у центар Новог Сада. Ту смо имали слободно два 

часа.Следећа дестинација је била Зобнатица.После тога смо пут наставили до Суботице. 

Време доласка пола осам,сместили смо се у Дому ученика,а вечера је била у 21 час. 

Следећег дана пут смо наставили ка Палићу где смо прво око два сата провели у 

зоолошком врту, а затим још сат времена на језеру где смо се божанствено провели. Око 
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15 часова смо се вратили у Суботицу на ручак и после тога започели повратак кући. Прву 

паузу смо направили у Сремским Карловцима. 

Сва деца су до мрака била у својим кућама. Деца и наставници су се дивно 

дружили. 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

Годишњим планом рада школе предвиђена је реализација наставе у природи. На 

почетку школске године родитељи ученика млађих разреда су на родитељским 

састанцима показали велико интересовање за реализацију наставе у природи у току 

зимских месеци. Када је у току кодине урађено анкетирање родитеља, број пријављене 

деце није био довољан за реализацију наставе у природи. Надамо се да ће следеће 

школске године одзив родитеља бити већи. 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ТИМОВА И АКТИВА 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Подносилац извештаја: Тим за самовредновање 

Одговорно лице тима: Марица Николовски 

Остали чланови тима: Мирјана Ђурђевић, Маријана Митровић, Ана Мојић 

 

 

Реализоване 

активности 

(према годишњем 

плану) 

 

Реализоване 

активности које 

нису биле 

планиране у 

ГПР 

Није 

реализовано 

Исходи и ефекти  

реализације 

Оцена 

успешности 

рада тима 

за целу годину 

Доношење 

акционог плана 

самовредновања за 

школску 

2017/2018. годину 

  Донет план 

вредновања 

приоритетних 

области 

 

 

 

 

 

 

Успешна 
Организација и 

спровођење 

испитивања 

кључних области  

Организација рада 

школе и 

руковођење и 

Надтава и учење 

  Спроведено 

испитивање 

Разматрање 

извештаја о 

самовредновању 

рада школе 

  Извештај о 

самовредновању 

представљен 

свим органима 

школе -

Наставничко 

веће, Савет 

родитеља и 

Школски одбор 
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Разматрање 

реализације 

Акционог плана у 

току школске 

2017/18.год 

 

  План је 

делимично 

реализован 

 

Разматрање рада 

Тима за 

самовредновање 

  Тим је свој рад 

оценио оценом 3 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 Чланови Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања за школску 

2017/2018. годину су били: Александра Радовановић, Иван Бабић, Катарина Јанковић 

(Данијела Марковић), Видосав Нешић и Горан Стојановић. Тим се састајао 12 пута: 

1. састанак (28.8.2017): формирање Тима и усвајање плана рада Тима за 

школску 2017/2018. годину; 

2. састанак (27.10.2017): решавање вербалног и физичког сукоба између двоје 

ученика 8. разреда; 

3. састанак (14.11.2017): анализа владања ученика на крају 1. тромесечја; 

4. састанак (1.12.2017): две ситуације физичког насиља међу ученицима 

млађих разреда матичне школе; 

5. састанак (5.12.2017): физички сукоб између ученика 3. и ученице 4. 

разреда; 

6. састанак (1.2.2018): анализа владања ученика на крају 1. полугодишта; 

7. састанак (10.4.2018): анализа владања ученика на крају 3. тромесечја; 

8. састанак (23.4.2018): сумња у постојање интернет насиља у случају 

ученице осмог разреда; 

9. састанак (4.5.2018): насиље између ученика II1; 

10. састанак (21.5.2018): разговор са родитељима поводом сукоба између 

ученика  II1; 

11. састанак (4.6.2018): разговор са родитељима поводом сукоба између 

ученика 4. разреда; 

12. састанак (21.6.2018): анализа владања ученика на крају 2. полугодишта, 

самопроцена рада Тима и договор око израде извештаја о раду Тима у току 

школске 2017/2018. године. 

 

Током школске године, реализоване су следеће превантивне активности: 

 Представници Полицијске управе Ваљево одржали су 26.9.2017. у матичној школи 

предавања ,,Полиција  у служби грађана” и ,,Насиље као негативна друштвена 

појава”. 

 У току Дечје недеље, 3.10.2017, у матичној школи и издвојеним одељењима 

изведене су радионице у организацији Дома здравља Ваљево, Црвеног крста и 

Завода за јавно здравље Ваљево под називима ,,Пубертет и адолесценција – пут ка 

одрастању” и ,,Промоција хуманих вредности – ненасилно решавање 

конфликата”. 

 У току Дечје недеље, 5.10.2017. у матичној школи и издвојеним одељењима 

организован је спртски дан. 
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 Представници Полицијске управе Ваљево 19.10.2017. одржали су 

предавање ,,Злоупотреба опојних дрога и алкохола. Безбедно коришћење 

интернета. Превенција и заштита деце од трговине људима”. 

 Представник Саобраћајне полиције ПУ Ваљево одржао је 5.11.2017. у матичној 

школи предавање ,,Основе безбедности деце”. 

 У матичној школи и издвојеним одељењима 11.5.2018. реализован је Крос РТС-а. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Тим за израду педагошке докумтације током школске  2017/18. године чинили су: 

Координатор –     Бојана Лаловић Милановић, библиотекар 

 Записничар  –     Андријана Ранисављевић, наставник разредне наставе 

 Чланови –     Марица Николовски, наставник разредне наставе 

          Ана Мојић, школски психолог 

 

Реализоване 

активности 

(према годишњем 

плану) 

 

Реализоване 

активности које 

нису биле 

планиране у ГПР 

Време 

реализације 

Исходи и 

ефекти  

реализације 

Оцена 

успешности 

рада актива 

за целу 

годину 

Припрема 

материјала за 

израду Извештаја о 

раду школе и 

Годишњег плана 

рада школе 

 Септембар Израђена 

школска 

документација 

Успешно 

 Израда базе 

глобалних и 

оперативних 

планова 

Септембар 

 

Папирна база 

налази се у 

просторијама 

школе и 

доступна је 

свима 

Припрема 

материјала за 

израду Анекса 

Школског 

програма 

 Април-јун Израђен 

Школски 

програм 

Израда Летописа 

школе 

 Септембар Израђен летопис 

школе 

Ажурирање 

школског сајта и 

FB странице 

 Током године Сви релавантни 

подаци су 

благовремено 

постављени на 

сајт  

 Израда часописа 

„Бранковачко 

перо“ 

Фебруар Објављен 

часопис  

Дистрибуција 

бесплатних 

уџбеника 

 Септембар 

 

Ученици су 

добили 

бесплатне 

уџбенике 
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Евиденција о 

учешћу ученика на 

такмичењима 

 Током године Годишњи 

извештај о раду 

школе 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

Прикупљање 

документације о 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

 Август Годишњи 

извештај о раду 

школе 

1. Вредновање рада 

тима и израда 

извештаја о раду 

тима 

 Август Годишњи 

извештај о раду 

школе 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

У школској 2017/2018.г. формиран је нов Тим за стручно усавршавање, чији су 

чланови Љиљана Ђурић-наставник, Биљана Зарић-наставник и учитељи Снежана 

Бирчанин, Катарина Синђић(Јелена Воисављевић Павловић) и Љиљана Пајић . 

У овој школској години Тим се састајао седам пута ( 11.9., 13.10., 8.11.2017., 1.2., 13.4., 

10.5., 4.6.2018.г.). На почетку је усвојен изветај о раду за школску 2017/2018.годину и 

израђен план рада за нову школску 2017/2018.годину. 

           У овој школкој години на предлог библиотекара школе Бојане Лаловић-

Милановић у Документ о вредновању сталног стручног усавршавања донет је Анекс који 

је ступио на снагу  у другом полугодишту (у оквиру области 13.-маркетинг школе уведен 

администатор званичне фејсбук сранице школе/15  сати/ ).          

  Током школске године Тим је пратио и евидентирао похађане семинаре, трибине, 

студијска путовања, презентације, објављене чланке, угледне/огледне часове, тематске 

дане, радионице... Наставници су током године похађали велики број семинара. За 

колектив наше школе организован је семинар ,,Ефикасно дисциплновање, поступци и 

технике“, као и ,,Стручни мобили тим школе за децу и ученике са сметњама у развоју 

као модел подршке инклузивнм образовању “.  

            Сматрамо да смо као Тим ове школске 2017/18.године активно радили, допунили 

документацију и успешно пратили стручно усавршавање и напредовање наших колега. 

Трудићемо се наредне године да будемо још успешнији у раду. 
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СПИСАК СЕМИНАРА ПОХАЂАНИХ У ПЕРИОДУ 1.09.2017-31.08.2018. ГОДИНЕ 

 

НАЗИВ СЕМИНАРА ШКОЛСКА 

ГОД 
БОД УЧЕСНИЦИ ОДОБРИО К П 

Ефикасно дисциплиновање-  поступци и технике 

 

2017/2018. 08 Гордана Аџић 

Љиљана Пајић 

Снежана Бирчанин 
Мирјана  Шијачић 

Весна Бранковић 

Бојана Лаловић-Милановић 
Гордана Радојчић 

Драган Добрисављевић 
Жаклина  Аџић 

Горан Стојановић 

Александра  Радовановић 
Иван Бабић 

Гроздана Алексић 

Ивана  Лазић 
Предраг Радовић 

Маријана Митровић 

Ленка Срећковић 

 

 

 
ЗУОВ 

бр.570-10/2016. 

 Од 18.04.2016. 

К3 П2 

Школске библиотеке у 21. веку 2017/2018. 08 Бојана Лаловић-Милановић . К1 П1 

Школски електронски часопис у служби креативности 

ученика 

2017/2018. 35 Бојана Лаловић-Милановић 

 

ЗУОВ 

 
К1 П3 

Обука запослених у образовању за примену нових 

програмских садржаја из предмета техника и технолгија 

2017/2018. 08 Предраг Радовић 

Весна Бранковић 

ЗУОВ 

бр.37/2018/447 
К П 

 Мултимедијални садржај у  функцији образовања 2017/2018. 08 Предраг Радовић ЗУОВ 
бр.0109/017-18 

К4 П1 

  Стручни мобилни тим школе за децу и ученике са сметњама у 

развоју као модел подршке инклузивном образовању 

2017/2018. 08 Андријана Ранисављевић 
Предраг Радовић, 

 Марица Николовски,  

Татјана Бојанић, 
 Мирјана Шијачић, 

 Ивана Лазић 

Горан Стојановић 
Гордана Аџић 

Маријана Митровић 

Ана Мојић 
Горана Радојчић 

Гроздана  Алексић 

ЗУОВ 
Бр. 

К 3 П1 

  Php/Језик за означавање веб страница-модул 1 2017/2018. 08 Весна Брановић ЗУОВ 
Бр. 

К1 П1 
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НАЗИВ СЕМИНАРА ШКОЛСКА 

ГОД 
БОД УЧЕСНИЦИ ОДОБРИО К ПО 

Css/ Језик за означавање веб страница-модул2  2017/2018. 08 Весна Бранковић 

 

 К1 П3 

http://e-seminari.net/Видео лекције – наставна средства 

савременог образовања 

2017/2018. 30 Весна Бранковић  К1 П 

Обука за наставне планове и програме за 5.разред 2017/2018. 24 Весна Бранковић  
 

К П 

Teaching and Learning Enhanced 2017/2018. 03 Ивана Лазић  К1  

 16th ELTA Conference 2017/2018. 08 Ивана Лазић  К3 П2 

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног   

размишљања 

2017/2018. 08 Татјана Бојанић 
Горан Стојановић 

Данијела Митровић 

Андријана Ранисављевић 

 К2 П4,5 

Програм обуке наставника за реалиацију наставе  

орјентисане ка исходима учења  

2017/2018. 24 Горан Стојановић,  

Татјана Бојанић, 

Љиљана Пајић, 

 Снежана Бирчанин,  

Катарина  Јанковић 

 Данијела Митровић,  
Драган Добрисављевић 

Андријана Ранисављевић 

Ана  Мојић 

ЗУОВ 
број решења: 5202 

(153-02-

00027/2017-07) 

К1 П1 

- Обука наставника 2. циклуса основне школе за остваривање 

програманаставе и учења 

2017/2018.      24 Александра Радовановић ЗУОВ 

Бр. 
К П 

Како помоћи ученицима са проблемима у развоју 2017/2018. 8  Јелена Павловић ЗУОВ 
Бр. 

К3 П 

Мотивација и психолошки принципи учења 2017/2018. 16 Јелена Павловић ЗУОВ 

бр. 
К2 П 

 

Као решавати проблеме са дисцплином и управљати разредом 
2017/2018. 08 Маријана Митровић ЗУОВ 

 
К П 

Креирање и модерација обука 2017/2018. 28  Ана Мојић „OKC“ Бор К  

 

 

 

http://e-seminari.net/
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НАЗИВ СЕМИНАРА ШКОЛСКА 

ГОД 
БОД УЧЕСНИЦИ ОДОБРИО К ПО 

Обука за наставне планове и програме за 5.разред 2017/2018.      24    Гордана Радојчић  

ЗУОВ 

 

  

Програми обуке наставника основних школа и гимназија за 

остваривање програма наставе и учења оријентисаних на 

процес и исхиде учења 

2017/2018.      

24 

   Ленка Срећковић  
ЗУОВ 

 

  



Извештај о раду  за школску 2017/2018. 

 71 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

Формиран тим за подршку ученицима 
Септембар 2017. Чланови тима 

Записник са 

састанка тима 

Реализоване активности на нивоу школе у 

оквиру Дечије недеље 
Октобар 2017. 

Наставничко 

веће 

Извештај о 

реализацији 

дечије недеље 

Пројекат „Најмлађи за најмлађе“ Децембар 2017. 
Чланови тима и 

учитељи 

Извештај са 

обележавања 

петогодишњице 

постојања 

Центра за 

вантелесну 

оплодњу 

Изабрано 8 ученика слабијег материјалног 

статуса који су бесплатно ишли на 

екскурзију 

Април 2018. ОС 

Извештај о 

реализованим 

екскурзијама 

Изабрано 9 ученика слабијег материјалног 

статуса који су бесплатнолетовали у 

организацији Града Ваљева и Центра за 

социјални рад 

Јун 2018. ОС Извештај ОС 

Посета породицама ученика који имају 

већи број изостанака 

Континуирано  Чланови тима Извештај о 

реализованим 

посетама 

Сарадња са Центром за социјални рад 

Колубара Ваљево 

Континуирано Чланови тима Записници 

Сарадња са Центром за хранитељство Континуирано Директор 

школе  

Записници са 

састанака 

Анализиран рад Тима у току 2017/18. 

године и дат предлог мера за унапређење 

Август 2018. Чланови тима Записници  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Током школске 2017/18. године  Тим за ИОП одржао је 7 састанака и то:  

 

1. 28 . 08. 2017. године 

 Договор о изради идоради Плана као и договор о достављању планова за ученике 

који раде индивидуализовано;  

 Предлог „нових“ ученика са којима ће се радити индивидуализовано. Предлог 

дали учитељи и предметни наставници. 

 

2.    11.09. 2017. године 

 Усвајање предлога ИОП –а, израда Плана Тима за ИОП и предлог активности; 

 Разговор о ученицима, анализа постигнућа, и предлог за укључење нових 

ученика; 
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3.   01. 11. 2017. године 

 Напредовање  ученика током првог тромесечја (анализиран успех, владање, 

изостанци, ученика по ИОП-у) и предлог за укључивање и прикупљање 

документације за нове ученике; 

 

4.   01. 2. 2018. године 

 Крај првог полугодишта (анализиран успех, владање, изостанци, напредовање 

ученика по ИОП-у) и урађена еваулација Програма за 1. полугодиште; Учитељи, 

педагошки асистент и психолог школе посетили ученике код куће и известиле 

Тим о тим посетама. 

 Изврешена еваулација рада током 1. полугодишта и предати планови за 2.  

полугодиште. 

 

5.   10. 4. 2018.године 

 Напредовање  ученика на крају 3. тромесечја и набавка уџбеника за ученике по 

ИОП-у. 

 

6.   29.  5. 2018. године 

 Припрема за завршни испит по ИОП-у и договор о подношењу предлога за листу 

жеља. 

 

7.   21. 6. 2018. Године 

 Усвајање извештаја о напредовању ученика који наставу прате по ИОП – у,  

 Предлог израде Захтева комисији за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене или социјалне подршке детету за покретање поступка 

процене; 

 Усвајање Извештаја о раду Тима за ИОП за школску 2017/18 годину. 

 

Састанцима су присуствовали психолог, наставник енглеског језика, предметни 

наставници, (математике и српског језика), учитељи матичне школе и издвојених 

одељења као и чланови Тима. Детаљи у вези свега наведеног, налазе се у свесци 

Записника. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Тим за професионалну орјентацију укључује 4 стална члана и то су одељенске 

старешине осмих разреда у матичној школи у Бранковини и издвојеној јединици Гола 

Глава- Гордана Радојичић и Мирјана  Ђурђевић, стручни сарадник-педагог школе Ана 

Мојић и директор школе Милица Остојић, а по потреби и остали чланови колектива.  

Тим се бавио и био од помоћи свим ученицима осмих разреда, њих 25 у Бранковини и 5 

у Голој Глави, и њиховим родитељима. У току првог и другог полугодишта текуће 

године реализовано је 6.група радионица и то: 

1. У свету интересовања „За шта сам заинтересован“ 

2. У свету врлина и вредности-листа врлина и вредности 

3. Самоспознаја-то сам ја(интересовања, способности и таленти, вредности, 

занимања и аутобиографија) 

4. Моја очекивања, колаж – моја визија: ја за 10 година 

5. Образовни профили у средњим школама 
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6. Путеви образовања и каријере 

 

Кроз неформалну и другарску атмосферу ученици су упознавали себе, своје 

врлине, способности, интересовања, износили своја очекивања и визије о будућности. 

Предочено им је колико одређени образовни профили имају специфичности и у том 

смислу су захтевни у погледу праксе, учења и будућег запослења. Ученици су радо 

присуствовали радионицама, а са родитељима су вођени разговори на ову тему у оквиру 

родитељских састанака. 

У мају месецу организоване су посете Пољопривредној школи са домом ученика 

у Ваљеву и Техничкој школи у Ваљеву, јер су ученици исказали највећу 

заинтересованост управо за профиле ових школа, а у посети нам је био тим за 

професионалну орјентацију Средње школе из Коцељеве, у оквиру које је одржана 

презентација. 

Сви ученици су исказали спремност за упис у средњу школу.  
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ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 Чланови стручног актива за развој школског програма су руководиоци стручних 

већа и школски психолог. 

У току школске 2017/18. године шланови актива састали су се 6 пута. У наставку 

се налази извештај о реализованим активностима. 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Израда анекса школског програма у 

складу са изменама у Наставном плану и 

програму за Пети разред 
Септембар  

Одељенско 

веће 

наставника 

петог разреда 

Анекс 

школског 

програма 

Анализа реализације наставног плана и 

програма у току првог полугодишта Јануар 
Актив Дневници рада 

наставника 

Размена искустава са обука 

организованих од стране Министарства 

за примену нових Наставних планова и 

програма 

Мај, јул и август Актив Извештај са 

састанака 

Израда нових школских програма за први 

и пети разред 
Јун  и август Одељенска 

већа 

наставника 

разредне 

наставе и 

наставника 

петог разреда 

Школски 

програм 
 

Израда Анекса школског програма за 

шести разред 
Јун и август Одељенско 

веће 

наставника 

шестог разреда 

Анекс 

школског 

програма 

Израда Анекса Увода школског програма јун Актив Анекс 

школског 

програма 
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Анкетирање ученика 1,2,3,4,5,6,7 разреда 

за изборне предмете у шк. 2018/19. 
Јун  Школски 

психолог 
Извештај о 

анкетирању 

Усвајање нових школских програма на 

Школском одбору 
Јун  актив Одлука о 

усвајању 

Анализа рада тима у току школске године Август Координатор 

актива 
Записници о 

раду тима 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Током школске 2017/18. године  Тим за РПШ одржао је 4 састанака и то:  

 

1. 28 . 08. 2017. године 

 Предлог Н. већу израде новог Школског развојног плана за период 2017/2021. 

године; 

 Предлог „нових“ чланова Тима јер су поједини чланови прешли у друге школе. 

 

2.    1.02. 2018. године 

 Анализа активности; 

 Избор новог члана Тима јер је Јанковић Катарина на породиљском. Уместо ње 

члан Тима је Данијела Митровић, учитељ у ИО Котешица; 

 

3.   20. 06. 2018. године 

 Анализа активности у другом полугодишту; 

 Договор о изради новог Акционог плана и који ће га чланови радити (15. 08.); 

 

4.   15. 8. 2018. године 

 Доношење новог Акционог плана; 

 Изврешена самоеваулација рада Стручног актива током ове школске године. 

 

Састанцима је присуствовала већина чланови Тима. Детаљи у вези свега 

наведеног, налазе се у свесци Записника. Чланови Тима су се сложили да се због велике 

удаљености Издвојених одељења од матичне школе нису често састајали. У наредном 

периоду састанци ће се одвијати у време одржавања Наставничких већа на 

класификационим периодима. Извештај саставио координатор актива Гордана Аџић. 
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ИЗВЕШТАЈИ ОСТАЛИХ ПЛАНОВА РАДА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент за ову школску годину конституисан је у септембру месецу 

када су  за парламент изабрани следећи ученици 7. и 8. разреда из матичне школе у 

Бранковини и издвојене јединице у Голој Глави: 

1. Ана Јовановић 

2. Немања Ралетић 

3. Ненад Симић 

4. Исидора Ђурђевић 

5. Слађана Софронић 

6. Сузана Врховац 

7. Ивана Марјановић 

8. Маја Милићевић 

За председника је изабрана Ана Јовановић, заменик је Сузана Врховац, а 

записничар Ивана Марјановић. 

У току школске године парламент се састајао 7. пута по различитим темема 

важним за ученике и рад школе. Неке од тема су се односиле на упознавањем са 

законским оквирима рада и правилником о раду, предлози и анализа активности ученика 

у „Недељи здраве хране“, информисање о ученичким правима и одговорностима,  

организација прославе Нове Године и школи, сарадња са родитељима, организовање 

спортских турнира и дружења ученика из Бранковине и Голе Главе с обзиром на то да 

су физички раздвојени, разговор о ученичким екскурзијама, понуђеним релацијама и 

местима која би они желели у будућности да посете, вршњачка едукација у вези са 

насилничким понашањем у школи, код куће и с посебним акцентом на интернет насиље- 

касније је одржан општи родитељски састанак на ову тему,  анализа успеха ученика, 

хуманитарне акције у оквиру школе, професионална орјентација ученика 8. разреда где 

су на основу интересовања ученика изабране школе које ће ученици посетити, резултати 

на пробном матурском испиту и матурском испиту у јуну месецу  и евалуација рада 

парламента. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Школске 2017/2018. године продужени боравак је наставио са радом као и 

претходних година. Рад се у току школске године одвијао након завршених часова 

редовне наставе. Рад се остваривао на основу припремљеног плана рада тј. планираних 

задатака и активности. Група ученика у продуженом боравку је хетерогена и обухвата 

ученике првог и другог разреда. Број ученика који је у похађао продужени боравак у 

првом полугодишту школске 2017/2018.године био је 35. Осамнаест ученика су ученици 

првог разреда, а ученика другог разреда је седамнаест. Од тога је шеснаест  девојчица, а 

деветнаест дечака. У другом полугодишту боравак је похађало седамнаест ученика 

првог разреда, јер  једна ученица није више наставу похађала у нашој школи, а ученика 

другог разреда било је седамнаест.  Рад се одвијао кроз следеће активности: самосталан 

рад ученика, слободно време ученика и слободне активности ученика. Све активности 

су распоређене и усклађене са наставним планом и програмом и потребама и 

могућностима ученика. 

У току првог полугодишта осим редовних активности које подразумевају помоћ 

при решавању и изради домаћих задатака, као и проширивање и утврђивање стечених 

знања, креативност, маштовитост, забава и дружење су били саставни део различитих 
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активности. Славили смо рођендане својих другара, обележавали важније датуме који 

су део наше свакодневице и уживали смо у шетњи прелепим бранковачким стазама. 

Јесен смо дочекали учешћем у успешној радионици „Чудна шума“где смо плодове 

јесени искористили за прављење различитих животиња, украса... Уређивали смо наш 

простор паноима и радовима ученика, учествовали смо у снимању кратког спота 

поводом обележавања месеца здраве хране, у сарадњи са библиотекарком наше школе. 

Били смо и учесници конкурса пројекта „ Покренимо нашу децу“ снимајући спот и 

конкуришући за вредне награде. Као и претходних година учествовали смо у 

припремању поклона бебама из епрувете, подржавајући тако већ традиционалну 

хуманитрану акцију „ Да се нови живот рађа“- најмлађи за најмлађе, поводом њиховог 

петог рођендана.У другом полугодишту радило се вредно, били смо кретивни као и у 

претходном периоду. Правили смо осмомартовске честитке мамама на дар. Обележили 

смо Дан вода, као и Дан планете Земље. Тим поводом смо организовали радионице и уз 

сарадњу са  ученицима проширивали смо стечена знања и стицали нова у вези са датим 

темама. Са ученицима сам одржала и радиоицу Читалачка квизијада, бавећи се анализом 

басни за децу кроз мали квиз знања.У раду је постојала стална тежња ка заједничком и 

тимском раду,  раду у групи и развијању и неговању сарадње, другарства и пријатељства. 

Постојала је стална сарадња са родитељима и психологом наше школе. 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Чланови рецитаторске секције у овој школској години били су: Лука Дамњановић, 

Теодора Милинковић, Тамара Ралетић и Вања Штулић (ученици 5. разреда); Јелена 

Вићентијевић, Ивана Дамњановић, Софија Ковачевић, Страхиња Милинковић и Никола 

Урошевић (ученици 6. разреда); Лидија Симић (ученица 7. разреда); Степан Драгојловић, 

Филип Илић, Ана Јовановић, Немања Ралетић и Предраг Симић (ученици 8. разреда). 

Чланови секције извели су приредбу за Дан Светога Саве (27. јануара) и Дан школе (26. 

фебруара). Софија Ковачевић је 15. маја, када се обележавају Десанкини мајски 

разговори, након полагања цвећа на гроб славне песникиње, рецитовала једну од њених 

песама. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У ИО у Голој Глави у драмској секцији у току школске 2017/2018.године од петог 

до осмог разреда учествовало је укупно деветоро ученика.Највећи број ученика је  из 

петог разреда:Лазар Домчић, Ивана Трипковић,Иван Бељић и Анђела Мићић.У шестом 

разреду се издвојила Слађана Милићевић,у седмом Ивана Марјановић и Сања 

Миливојевић,а у осмом Сузана Врховац. 

Формирање секције је било на почетку школске године, тачније у октобру месецу. 

На часовима су највише биле заступљене вежбе акцента, интонације, слушање радио-

драма, драматизација текста по слободном избору, игрокази које су ученици изводили и 

оквиру часова редовне наставе, игре имитација.Заједно смо одабрали текстове према 

афинитетима ученика. Највише пажње су изазвали  игрокази Дејана Алексића. 
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Ученици су у оквиру Дечје недеље позитивно изненадили све присутне одабиром 

костима за Маскенбал.Након тога урађен је пано са учесницима маскенбала и сабирање 

утисака и гласање за најбољи костим. 

Највише пажње је посвећено припреми програма за Савиндан. Ученици су 

припремили неколико песама за рецитовање,као и драмски текст „Свети Сава помаже 

сиромашној породици“. Најпре је уследио одабир улога за чланове секције, затим 

читалачке пробе, анализа битних делова, истицање важних елемената у представи, 

увежбавање, припрема костима и сценографије, пробе и генерална проба и, коначно, 

успешно извођење. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У овој школској години реализован је 21 час еколошке секције у оквиру предмета 

биологија коју је водила Мирјана Ђурђевић, наставник биологије у оквиру матичне 

школе у Бранковини и издвојеној јединици Гола Глава  и 60 сати рада секције у оквиру 

разредне наставе које је реализовао учитељ Горан Стојановић у матичној школи у 

Бранковини.  

У оквиру часова еколошке секције ученици су се бавили следећим темама: 

упознавањем заштићених животињских врста и бригом о кућним љубимцима, 

схватањем значаја правилне исхране, упознавањем са опасностима које прете од 

примене неких дијета, анорексијом и булимијом код младих, опасностима које прете од 

лоших хигијенских навика кроз прављење таблица здраве исхране, прављење кувара, 

гледање едукативних филмова о цревним и заразним болестима, анорексији и булимији, 

дискусију и прављење паноа; схватање опасности коју носи ХИВ вирус, где су 

приказивани едукативни филмови на ову тему након чега се о томе дискутовало; борби 

против болести зависности пушења, алкохолизма и наркоманије, где су такође 

приказани едукативни филмови након чега се дискутовало и израђивани су панои 

упозорења; скретање пажње на значај вода и потребу да се воде сачувају и не загађују; 

обележавање Дана планете Земље кроз радионицу и извођење перформанса „Рециклажа 

није бламажа“; разумевање значаја биодиверзитета, биолошке разноврсности кроз 

израду реферата, дискусију и израду паноа; оплемењивање учионица, ходника и 

школског дворишта као и околине школе кроз уређење школског дворишта и околине, 

сађење цвећа и сакупљање секундарних сировина. 

У оквиру Еколошке баште коју је са ученицима нижих разреда у Бранковини 

реализовао учитељ Горан Стојановић посађене су различите биљне врсте: кромпир, лук, 

цвекла, кукуруз, пасуљ, тиквице, кикирики, дулек, шаргарепа, парадајз, паприке, диње, 

лубенице, краставци и све то без третирања хемикалијама и у складу са правилима 

органске производње. Школско двориште је оплемењено цвећем и о њему се брине 

током целе године. Са пуно бриге и љубави два месеца, свакодневно бар по сат времена 

вредни ученици са учитељем су бринули о школској башти. Плодови наше баште ће се 

са задовољством убирати у наредном периоду. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Информатичка секција је одржавана понедељком и уторком у термину од 13:10 

до 13:55 у матичној основној школи „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини и 

издвојеном одељењу у Голој Глави. Секцију су похађали ученици од петог до осмог 

разреда који су се истицали надареношћу на часовима и показивали интересовање за 

област програмирања у складу са новим наставним програмом. 
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Захваљујући материјалима на сајту  http://bitkazaznanje.rs/  имали смо добре 

смернице и примере за напредни ниво.  

Циљ информатичке секције је стварање модерног образовног система за децу који 

је у функцији креативног развоја  деце.   КОДиграње је акција у оквиру БИТКЕ ЗА 

ЗНАЊЕ у којој смо конкурсом добили пет наставних алата – мБот робота, уз помоћ којих 

су ученици практично програмирали. Разумевање базичног програмирања, осим што је 

део описмењавања за 21. век, учи децу логичком размишљању, подстиче њихову 

креативност и што је најважније – изграђује њихово самопоуздање! 

Користили смо колекцију материјала за учење и вежбање програмирања на сајту 

https://petlja.org/.  Приручници и практикуми на сајту садрже примере пројеката, тестове 

знања и идеје за нове пројекте које су ученици на секцији успешно разрађивали. 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА 
 

Подносилац извештаја: Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања 

Одговорно лице: Александра Радовановић 

Остали чланови тима: 

1. Милица Остојић 

2. Ана Мојић 

3. Катарина Јанковић / Данијела Марковић 

4. Горан Стојановић 

5. Иван Бабић 

6. Видосав Нешић 

Циљ рада тима је да се спречи појава насилничког понашања и да се промовишу здрави 

стилови живота. 

 

Садржај рада  
 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани а 

урађени су  

Исходи/ 

показатељи 

успешности 
 

Оцена 

успешности  

Области рада 
Реализовани 

садржаји 
Није 

реализовано 
   

 
Систематизо- 
вање  
поступака 
који  
обезбеђују 
заштиту  
ученика 

Испоштоване 

су све 

процедуре за 

заштиту 

ученика од 

доласка у 

школу до 

повртка кући. 

Реаговано је на 

све приговоре 

родитеља и 

ученика 

Промена 

термина 

редовних 

аутобуских 

линија на 

релацији 

Бранковина-

Бабина Лука 

 

Након 

пријављивања 

проблема 

тиму одмах је 

реаговано и 

обављали су 

се разговори 

са 

родитељима и 

ученика. 

 

 

 

 

 
Реализација 

плана је 

делимично 

успешна 
 

 

http://bitkazaznanje.rs/
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Превенција  
насилничког  
понашања и  
промоција  
здравих  
стилова  
живота 

На ЧОС (млађи 

и старији 

разреди)  

обрађене су 

теме 

толеранције, 

мирног 

решавања 

конфликата и 

начина 

реаговања у 

случају насиља 

и злостављања. 

 

. 

 
 

Потребно је 

побољшати 

сарадњу са 

родитељима, 

порадити на 

њиховој 

едукацији 

кроз 

предавања, 

трибине, 

радионице 

 

 

 
Реализација 

плана је 

делимично 

успешна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реализација 

плана је 

делимично 

успешна 

Одржан је 

спортски дан у 

току Дечје 

недеље и Крос 

РТС-а 

  

Грађење 

тимског туха, 

солидарности, 

толерантности 

и промоција 

здравог 

начина живота 

Превенција  
насилничког  
понашања и  
промоција  
здравих  
стилова  
живота 

Одржана су 

предавања   ПУ 

Ваљево: ,,Поли

ција  у служби 

грађана” 

и ,,Насиље као 

негативна 

друштвена 

појава”, ,,Злоуп

отреба опојних 

дрога и 

алкохола. 

Безбедно 

коришћење 

интернета. 

Превенција и 

заштита деце 

од трговине 

људима”, ,,Осн

ове 

безбедности 

деце” у 

Бранковини и 

ИО Гола Глава 

  

Ученици 

примењују 

стечена знања 

о безбедном 

понашању у 

саобраћају, 

поступању у 

случају 

насиља, 

безбедном 

коришћењу 

интернета и 

стичу знање о 

штетности и 

последицама 

коришћења 

дроге и 

алкохола 

Предавање 

ЗЗЈЗ, Црвеног 

крста и Дома 

здравља 

Ваљево на 

теме ,,Пубертет 

и 

адолесценција 

– пут ка 

  

Ученици 

стичу знања о 

томе какве 

промене их 

очекују у 

пубертету и 

адолесценцији 

и како их 

најлакше 
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одрастању” 

и ,,Промоција 

хуманих 

вредности – 

ненасилно 

решавање 

конфликата” 

пребродити. 

Примењују 

знање о 

ненасилном 

решавању 

проблема. 

 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 
АКТИВНОСТИ 

 
ВРЕМЕ И 

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

Дечја недеља 
 

Октобар, школа Наставници, ученици, 

директор, психолог, 
родитељи 

Активности успешно 

реализоване 

Михољско лето Октобар, 

библиотека 
Наставници, 
ученици, директор, 

родитељи 

Активности нису 
реализоване 

Сајам књига Октобар, сајам Наставници, ученици, 

директор, стручни 

сарадници 

Активности успешно 

реализоване 

Нова година Децембар, школа Наставници, ученици, 

родитељи 
Активности успешно 

реализоване 
Свети Сава-школска 

слава 
Јануар, школа, 

црква 
Наставници, ученици, 

директор, родитељи, 

црквениверодостојници, 

вероучитељ 

Активности успешно 

реализоване 

Дан државности Фебруар, музејски  

комплекс 
Наставници, ученици, 

директор,  библиотекар, 

локална заједница 

Активности нису 
реализоване 

Дан школе Фебруар, школа Наставници, ученици, 

директор, психолог, 

родитељи, локална 

заједница, представници 

јавних и црквених 

институција 

Активности изузетно  

успешно реализоване 

Смотра рецитатора Април, мај, школа Наставници, ученици, 

родитељи, библиотекар 
Активности успешно 

реализоване 
Десанкини  дани Мај, школа, 

библиотека, 

музејски комплекс 

Наставници, ученици, 

директор, библиотекар, 

кустоси 

Активности успешно 

реализоване 

Излети 
 

Април, мај, 

Ваљево и околина 
 

Наставници, ученици, 

директор, родитељи, 

јавни превоз 
 

Активности успешно 

реализоване 
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Екскурзија Април, мај, 

обилазак 

предвиђених 

градова у Србији 

Наставници, ученици, 

директор, туристичка 

агенција, саобраћајна 

полиција 

Активности успешно 

реализоване 

 
Дани малине 

Јун, Музејски 

комплекс 
Директор, локална 

заједница, чланови 

Савета родитеља, јавне 

институције 

Активности успешно 

реализоване 

 

 
  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

Садржај рада 
 

Садржаји 

рада који нису 

планирани а 

урађени су  

Исходи/ 

показатељи 

успешности 
 

Оцена 

успешности 

Области 

рада 
Реализовани 

садржаји 
Није 

реализовано 
 

 

 
 

 
Школски 

спорт 
 

Крос РТС-а   

Сви ученици од 

1. до 8. Разреда 

у матичној 

школи и свим 

издвојеним 

одељењима су 

на теренима у 

школама трчали 

крос РТС-а 

Веома 

успешно 

Турнир у 

фудбалу 
  

Организован за 

ученике 7 и 8. 

разреда из 

Бранковине и 

Голе Главе 

Делимично 

успешно, 

проблеми у 

организацији 

због превоза 

ученика 

  Дан изазова 

Сви ученици у 

матичној школи 

и ИО укључили 

су се у спортске 

активности 

Веома 

успешно 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Садржај рада 
 

Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су  

Исходи/ 

показатељи 

успешности 
 

Оцена 

успешности  

Области 

рада 
Реализовани 

садржаји 
Није 

реализовано 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Програм 

социјалне 

заштите 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Програм 

социјалне 

заштите 

ученика 

Бесплатна 

ужина за 

најугроженије 

ученике 
   

Делимично 

успешно, 

недовољан 

број 

обезбеђених 

ужина за све 

угрожене 

ученике 

Бесплатна 

екскурзија за 

најугроженије 

ученике   

Из сваког 

одељења по 

један социјално 

угрожен  

ученик ишао 

бесплатно на 

екскурзију 

Веома 

успешно 

 

 

Бесплатно 

летовање за 

социјално 

угрожене 

ученике 

9 ученика наше 

школе летовало 

је у Црној Гори 

у организацији 

ЦСР Колубара 

и локалне 

самоуправе 

Веома 

успешно  

Прикупљање 

обуће, одеће, 

књига за 

најугроженије 

ученике 

  

Прикупљана је 

помоћ у 

гардероби и 

школском 

прибору за 

ученике који 

живе у тешким 

условима. 
За ученике 

Ромске 

националноти 

обезбеђен 

школски 

прибор од 

стране локалне 

самоуправе. 

Успешно 

Обезбеђена 

једнократна 

финансијска 

помоћ од 

стране центра 

за социјални 

 

 

Обезбеђена 

новчана 

средства за 

ученике чији 

су родитељи 

корисници 

Успешно 
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рад за 

најугроженије 

породице 

средстава 

Центра за 

социјални рад.  

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Подносилац извештаја: Мирјана Шијачић, наставник биологије 

Циљеви рада: Лепши и сигурнији амбијент за боравак, рад и учење у школи, развијање 

позитивног става према екологији и заштити животне средине. 

 

Садржај рада 
 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани а 

урађени су  

Исходи/ 

показатељи 

успешности 
 

Оцена 

успешности  

Области 

рада 
Реализовани 

садржаји 
Није 

реализовано 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заштита 

животне 
средине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уређење и 

ограђивање 

школског 

дворишта 

 

 
 

Спроведено је 

уређење 

школског 

дворишта у 

Бранковини и 

Голој Глави и 

посађено је 

украсно 

биље.Уз 

помоћ 

родитеља 

родовно је 

оджавана еко-

башта у 

Бранковини.  

Обележени су 

еколошки 

важни датуми 

у току године 

кроз 

активности 

еколошке 

секције, 

продуженог 

боравка и 

часове чувара 

природе у 

млађим 

разредима. 

Веома 

успешно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Веома 

успешно 

Обележавање 

еколошки 

важних датума 
  

 

 

 

 
 

Прикупљање 

секундарних 

сировина 
 

  

Учешће у 

националној 

хуманитарној 

акцији Чеп за 

хендикеп, 

прикупљање 

пластичних 

чепова на 

Веома 

успешно 
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нивоу 

одељенске 

заједнице и 

предаја на 

нивоу школе. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Подносилац извештаја: Горан Стојановић 

 

Садржај рада 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су  

Исходи/ 

показатељи 

успешности 
 

Оцена 

успешности  

Области 

рада 
Реализовани 

садржаји 
Није 

реализовано 
   

 

 

 

 

 

Сарадња 

са 

породицом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учешће 

родитеља у 

прослави 

Светог Саве 
 

  

Родитељи 

ученика првог 

разреда у 

матичној 

школи су 

узели учешће 

у организациј 

и садржаја, 

спремали 

храну, 

послужење. У 

ИО прослава 

је 

припремљена 

у сарадњи са 

родитељима.  
 

План 

активности 

сарадње са 

родитељима је 

делимично 

реализован, 

неопходно је 

унапредити 

план и 

проширити 

облике 

сарадње са 

родитељима, 

као важним 

факторима 

успешног 

фнкционисања 

школе 

Излет са 

родитељима 

млађих 

разреда ИО 

Котешица и 

ИО Јошева 

  Организован 

тематски дан 

и дружење са 

родитељима у 

дворишту ИО 

Јошева 

 

 

 

 

Уређење 

школског 

дворишта и 

чишћење 

речног 

корита 

Школско 

двориште је 

безбедније, 

лепше и 

пријатније за 

боравак.  
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

 
АКТИВНОСТИ 

 
ВРЕМЕ И 

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

 

Михољско лето Октобар, у  

Комплексу 
Ученици, наставници, 

родитељи, Општина 

Ваљево 

Активност није 

реализована 

Сретење Фебруар, у 

Протиној школи 
ПУ Ваљево , ученици, 

наставници, родитељи 
Активност није 

реализована 
Десанкини мајски 

разговори 
Мај, у Комплексу  Музеј града Ваљева, 

библиотека „Љубомир 

Ненадовић“, ученици, 

наставници, родитељи 

Активности успешно 

реализоване 

Дан малине Јун, Порта цркве Месна заједница 

Бранковина, ученици, 

наставници, родитељи 

Активности успешно 

реализоване 

Сарадња са СРЦ Петница 

(обука ученика у школи 

пливања) 

Јун, Петница ученици, наставници, 

родитељи, СРЦ 

Петница, клуб „Валис“ 

Активност није 

реализована 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАЗВОЈА И  

УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И 

ЗАПОСЛЕНИХ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

ПРОЦЕСА И ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА 

 

Рад на унапређењу образовно-васпитног рада одвијао је се у следећим облицима: 

редовној, допунској и додатној настави и ваннаставним активностима. Унапређење 

образовно-васпитног рада у редовној настави одвијало се кроз рад на оспособљавању 

ученика за самостално стицање знања и решавање проблема и кроз активне облике 

наставе.Такође праћена је импленментација новог наставног плана и програма у петом 

разреду за предмете физичко и здравствено васпитање, техника и технологија и 

информатика. У оквиру допунске и додатне наставе наставници реализовали часове са 

ученицима који имају тешкоће у учењу и за ученике који су учестовали на такмичењима. 

На основу извештаја добијеног процесом спољашњег вредновања уочили смо потребу 

да се у редовну наставу уведе индивидуализовани приступ који би омогућио свим 

ученицима да напредују у складу са својим могућностима. Делимично смо успели да 

уведемо тај приступ у редовну наставу.  У оквиру ваннаставних активности, рад се 

организовао у секцијама, укључивањем у пројекте, конкурсе и акције на школском, 

градском и националном нивоу. Наставници се труде да у свом раду користе савремена 

наставна средстав попут интерактивне табле, посебно у настави информатике, техничког 

и информатичког образовања и технике и технологије, као и у настави у млађим 

разредима, према распореду коришћења дигиталног кабинета. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

 

На почетку школске године директор школе обавестла је све наставнике о плану 

посете часовима редовне наставе. Директор и психолог школе су у току школске године 

заједно посетиле  наставне часове у матичној школи и издвојеним 

одељењима.Директорка школе је одржала групни родитељски састанак у Котешици 

поводом дласка нове учитељице, као и саветодавне разговоре са родитељима и 

ученицима у Голој Глави и Бранковини, као бројне друге консултације, посете и 

разговоре по потреби у току школске године о чему постоје записници у оквиру 

педагошке документације директора и психолога школе. 

Након посећених часова од првог до осмог разреда, а било их је 32 у току школске 

године, према протоколу за снимање, анализирање и процењивање наставног часа, 

дошли смо до следећих резултата 

Што се тиче услова у којима се организују часови, простор углавном одговара 

захтевима норматива (дидактички, хигијенски и естетски). Од важнијих техничких 

средстава, наставници су углавном користили таблу и креду. 

На већини одржаних часова наставници су благовремено истакли циљ часа у 

уводном и централном делу часа. Што се тиче дефинисања задатака часа, у зависности 

од предмета и типа часа, заступљени су образовни, развојни и васпитни задаци.  

Најдоминантнији облик рада је био фронтални, а примењиване наставне методе 

вербално-тексуалне и илустративно-демонстративне.   

Систем учења у већини случајева се одвијао путем предавања а доминирале су 

аудитивно-визуелне активности ученика.  

Мали је број часова на којима су ученици имали прилику да бирају начине и 

темпо рада, бирају и користе се различитим изворима информација, процењују и 

оцењују исходе свог рада као и исходе рада других - групе и одељења.  

Наставници су углавном извршили резиме часа сажетим понављањем садржаја и 

пропитивањем ученика. Наставници су недисциплину на часу решавали упозоравањем 

на правила понашања.   

Претежно су уважени дидактички принципи (принцип очигледности као и 

принцип свесне активности) а на појединим часовима и принцип повезаности наставе са 

животом и принцип васпитности.  

Што се тиче емоционалне атмосфере на часовима је доминирала топла 

атмосфера.  Комуникација између наставника и ученика је претежно текла у смеру 

наставник - ученик. На часовима наставници су се у довољној мери трудили да на 

различите начине подстакну активност ученика. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САМОВРЕДНОВАЊА 

Подаци о обављеном самовредновању 

Вредноване области: 

1. Организација рада школе и руковођење 

2. Настава и учење 

 

Носиоци посла и сарадници: 

Координатор: Маријана Митровић 

Чланови тима за самовредновање: 

1. Мирјана Шијачић 

2. Марица Николовски 

3. Ана Мојић 
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Учесници који су обухваћени истраживањем: Чланови Наставничког већа, 

Савет родитеља, школски одбор, Ученички парламент 

 

Коришћена документација 

Школски програм донет за период 2017-2021. година, Годишњи план рада 

школеза школску 2017/18. годину, Годишњи извештај о раду школе за школску 2016/17. 

годину , Школски развојни план донет за период 2017-2021. година , Извештаји о 

спроведеном самовредновању у току претходног петогодишњег циклуса, Евиденција о 

раду стручних тимова, евиденција о раду стручних актива, евиденција о реализацији 

осталих облика рада, записници са састанака свих саветодавних и стручних органа .  

 

Време у коме је обављено самовредновање:   новембар 2017.  и мај 2018. године 

 

Методе рада: Дескриптивна метода, истраживање употребом упитника, техника 

посматрања и анализе документације. 

 

Анализа садржаја: План стручног усавршавања наставника за школску 2017-

2018. годину, Извештај о стручном усавршавању за школску 2016/17. годину, Годишњи 

план рада школеза школску 2017/18. годину, Годишњи извештај о раду школе за 

школску 2016/17. годину , Школски развојни план донет за период 2017-2021. година , 

Извештаји о спроведеном самовредновању у току претходног петогодишњег циклуса, 

Анализа дневника свих облика рада и документације наставника, анализа припрема за 

час на часовима које су посетили директор и психолог.  
 

Инструменти: Чек листе формиране за интерну употребу на основу Правилника 

о стандардима квалитета рада установе из 2012. године. 

Процена остварености за област Организација рада школе и руковођење 

Збирна оцена: 4 

Одлука о евалуацији са доказима и образложењима: На основу спроведеног 

истраживања долазимо до закључка да су стандарди у овој облсти квалитета рада 

испуњени у потпуности.  

Слабе стране у овој области квалитета: 

1. Слаба мотивисаност  појединих наставника за реализацију  активности 

2. Унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата вредновања- само 

делимично примењено у свакодневном раду  

3. Недостаје лична иницијатива у превазилажењу уочених недостатака 

Јаке стране у овој области квалитета: 

1. Професионалне компетенције и способност руковођења директора школе 

2. Организација рада школе на високом нивоу  

3. Подела обавеза и задужења и организовање и координисање рада у школи, 

обезбеђивње квалитета (показатељи: самовредновање и  ефективност и 

ефикасност рада). 
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4. Континуирано и квалитетно се спроводи процес самовредновања и праћења 

квалитета рада као и унапређења уочених слабости 

5. У школи се успешно реализују активности прописане Развојним планом 

 

Просечна оцена остварености области Настава и учење: 3 

 

Слабе стране ове области: 

1. Најчешћа употреба фронталног рада и монолошко-дијалошке методе, недостају 

савременије методе и облици рада 

2. Недовољно повезивање новог градива са претходно наученим, као и веће 

повезивање градива међу предметима и кроз стицање функционалних знања 

3. Недовољна диференцијација и индивидуализација наставе и наставног 

материјала 

4. Потребно је да активност ученика на часу буде већа, да имају домаће задатке који 

подразумевају истраживачки рад.  

5. Унапређење је могуће у области мотивисања ученика и бољег реаговања 

наставника на међусобно неуважавање ученика 

 

Јаке стране ове области: 

1. Наставници јасно истичу циљеве, кључне речи као и додатна упутства и 

објашњења.  

2. Присутно је повезивање градива са примерима из свакодневног живота, а у нешто 

мањој мери у прмени хоризонталне и вертикалне коорелације 

3. Поштовање специфичности ученика који насаву похађају по ИОП-у, узимање у 

обзир могућности сваког ученика 

4. Часови су на едекватан начин структуирани и да је временска артикулација добра.  

5. Натавници поштују  Правилник о оцењивању, благовремено планирају провере 

знања, воде евиденцију о формативном оцењивању ученика. 

6. Наставници сматрају да показују поштовање према ученицима, омогућавају 

ученицима да постављају питања и стварају подстицајну атмосферу на часу. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

Развојни циљ бр. 1 
Унапређење садржајне корелације 

наставних предмета у Годишњем плану 

рада 

Критеријум успеха: 
-  Годишњи план рада школе оперативно разрађује 

програме из Школског програма на годишњем нивоу; 
-  Годишњом провером 60% показује задовољавајућу 

усклађеност Годишњег плана рада са планом рада 

стручних већа. 
 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр. 1 
У оквиру 

наставних 

планова 

временски 

ускладити 

обраду тема 

заједничких 

за више 

предмета у 

оквиру 

интердисципл

инарне 

наставе 
 

 
Годишњи планови рада 

предметних наставника 

оперативно и временски 

усклађени 

 
На стручним активима на 

почетку школске године 

председници актива са 

сарадницима временски 

усклађују наставне теме у 

месечним и оперативним 

плановима. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
100% 
 

Задатак бр.2 

Појачати 

сарадњу 

чланова  

стручних већа 

при 

планирању, 

нарочито кроз 

интердисципл

инарни 

приступ 

настави 

 

 
Оперативни планови и 

Годишњи план рада 

усклађени 90% 

 
На месечним састанцима 

стручних већа планирање 

интерцисциплинарне 

усклађености за предстојећи 

период и провера до сада 

реализованог. 

 

 
 

 

 

 

 
100% 
 

Задатак бр. 3 
Временски 

што 

прецизније 

усагласити 

писмене 

провере 

знања. 

Писмене провере знања 

временски усклађене 

100%. 

На месечним састанцима 

стручних већа усаглашавање 

предстојећих провера знања 

ученика; Оквиран план 

провера осмишљен и 

истакнут у Дневницима рада 

за полугодишљи период. 

 

 
 
 

 

 
100% 
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Развојни циљ бр. 2: 
Унапрећење прилагођености садржаја 

потребама ученика. 

Критеријум успеха: 
- Квалитет планирања је уанпређен уважавањем 

специфичности одељења и појединих ученика; 
- Годишњи и оперативни планови наставних предмета 

укључују сасдржајне специфичности за појединце и 

одељења 100%. 
Задаци Критеријум успеха 

за задатак 
Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

Задатак бр.1 
У месечним 

плановима 

навести 

одељења и 

истаћи 

садржајне и 

оперативне 

разлике и 

специфичности 

у реализацији 

плана. 

 
Оперативни планови 

показују 

специфичности у 

планирању и 

програмирању 

наставе у складу са 

потребама појединих 

одељења и ученика 

 
Предметни наставници у 

оперативним плановима и 

плановима појединачних 

часова прилагођавају 

реализацију наставе 

специфичностима одељења и 

појединаца 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
60% 

Развојнни 

циљ се 

преноси у 

нову 
школску 

годину 

 

Развојни циљ бр. 3 
Унапређивање плана реализације и 

праћење остварености ИОП –а. 

Критеријум успеха: 

- Квалитет планирања наставе је унапређен 

одговарајућим планирањем рада са ученицима који 

су у ИОП-у; 

- Годишњи и оперативни планови наставних предмета 

укључују планове за ИОП 
Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр.1 
Побољшати 

сарадњу 

предметних 

наставника и 

учитеља са 

родитељима у 

циљу 

квалитетнијег 

образовања 

њихове деце 

 

 
Унапређена сарадња 

наставника, сви 

оперативни планови 

садрже индивидуалне 

образовне планове. 

 
Организовање чешћих 

родитељских састанака где 

је тема важност 

прилагођавања програма и 

планова посебним потребама 

њихове деце. 

 

 
 
 

 

 

 

 
60% 

 
Развојни 

циљ се 

преноси 

у  нову 

школску 

годину 

Задатак бр. 2 
Већа 

ангажованост 

предметних 

наставника у 

осмишљавању 

ИОП-а 

прилагођених 

за сваког 

ученика 

појединачно 

 
Формиране групе 

наставника 
 

 
Разговори са стручним 

сарадником, учитељима, 

родитељима и разредним 

старешинама о посебним 

потребама и могућностима 

сваког ученика појединачно; 

Усклађивање оперативних 

планова, а посебно дневних 

припрема ученика 

укљученим у ИОП; 

Припрема посебних 

 
 

 

 

 
60% 

 

 
Развојни 

циљ се 

преноси 

у нову 
школску 

годину. 
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наставних средстава, 

прађење напредовање 

ученика и израда потпуније 

евиденције о напредовању. 
Задатак бр. 3 
Праћење 

остварености 

ИОП-а кроз 

самоеваулацију 

наставника на 

дневном и 

месечном 

нивоу у 

реализацији 

планираног и 

постигнућима 

у раду ученика 

и наставника.  

 
Праћење остварености 

ИОП-а унапређено са 

тенденцијом раста, како 

се у току рада буду 

увиђали и унапређивали 

недостаци. 

 
У оперативним плановима за 

ИОП и дневним припремама 

увести рубрику за 

самоеваулацију (шта је 

планирано, шта постигнуто, 

шта би требало 

променити/прилагодити). 

 
 
 

 
40% 
 

 
Развојни 

циљ се 

преноси 

у нову 

пколску 

годину 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Развојни циљ бр 4 : 
Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама ученика. 

Критеријум успеха: 
Примена индивидуализоване и диферанциране наставе 

код 80% наставних предмета од првог до осмог разреда до 

краја школске 2017/18. године; 
80% наставника разредне наставе који су прошли обуку, 

примењују методе активне наставе у раду са ученицима 

првог, другог, трећег и четвртог разреда из српског језика, 

математике, света око нас тј. природе и друштва у 

матичној школи и издвојеним одељењима; 
Учитељи и наставници израђују индивидуалне образовне 

планове за ученике којима се настава прилагођава 

њиховим потребама и могућностима. 
Задаци Критеријум успеха 

за задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

Задатак бр.1 
Реализација 

диференциране 

наставе (српски 

језик, математика, 

свет око нас, ППД, 

физика, хемија, 

биологија, 

историја, 

географија, 

ликовна култура, 

енглески и руски 

језик). 

 
40 % наставника 

одржало часове по 

принципима 

диференциране и 

индивидуализоване 

наставе 

 

-  Планирање 

диференциране наставе 

на нивоу Стручних 

актива; 
- Реализација часова 

дифернциране наставе; 

- Размена искуства и 

примера добре праксе на 

нивоу колектива 

 
 
 

 
         

 

 
 
 

 
100% 
 

 
80% 
 
преноси у 

нову 

школску 

годину 
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Задатак бр.2 
Унапрећење 

процеса планирања 

наставе кроз 

прилагођавање 

садржаја потребама 

ученика. 
 

Сви наставници у 

оквиру својих 

оперативних планова 

имају део плана који 

се односи на ученике 

којима се настава 

прилагођава. 

- Договор на нивоу 

Стручних актива о 

начинима прилагођавања 

наставе потребама 

ученика; 
- Израда наставних 

материјала и припрема 

за часове прилагођених 

специфичностима 

одељења. 

 

 
 
 

 
 

 
100% 
 

 

 
80% 
 

Задатак бр.3 
Праћење примене 

процеса 

индивидуализације 

наставе. 
 

80% наставника 

примењује процес 

индивидуализације у 

свом раду. 

- Израда плана праћења 

индивидуализације 

наставе као део 

годишњег плана рада 

стручне службе.  
- Посета часовима; 

- Еваулација педагошке 

документације 
- Доношење мера 

унапређења рада у 

области 

индивидуализације 

наставе на састанцима 

Педагошког колегијума. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
100% 
 

 

 

 

 

 

 
60% 

 

Развојни циљ бр 5 : 
Унапређење квалитета наставе кроз 

увођење нових метода, техника и облика 

наставе. 
 

Критеријум успеха: 

- Извођење часова од I до VIII разреда уз коришћење 

ИКТ-а у настави (српски језик, математика, свет око 

нас, ...); 

- Извођење наставе у природи и окружењу од I до VIII 

разреда у области природних, друштвених наука, 

језика и културе (један час у току године). 

Задаци Критеријум успеха 

за задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен у 

% 

Задатак бр. 1  
Примена знања 

стечених на 

семинарима 

стручног 

усавршавања. 

 

 
60% наставника 

примењује у свом 

раду знања стечена 

на семинарима 

стручног 

усавршавања. 

- Размена искустава међу 

колегама са одржаних 

семинара; 
-  Планирање примене 

стечених знања и 

увођење нових метода у 

наставу; 

- Самопроцена ефеката 

примене нових метода. 

 
 

 
 
 

 
 
 

60% 
 

 
20% 

 
100% 
преноси 

се у нову 

школску 

годину 

Задатак бр. 2  
Реализација 

огледних и 

угледних часова 

кроз примену 

савремених метода, 

 
80% наставника 

одржава огледне и 

угледне часове и 

присуствује 

часовима својих 

колега. 

 

- Прављење плана 

одржавања огледних и 

угледних часова; 
- Праћење побољшања и 

унапређења квалитета 

наставе применом 

 
 
 
 

 

 

 

100% 
 

 
10% 
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техника и облика 

наставе. 
 

савремених метода, 

техника и облика рада; 
- Процена успешности 

одрживих огледних и 

угледних часова. 

 
 

 

 
0% 

 

Задатак бр. 3  
Стручно 

усавршавање 

приправника и 

нових колега који 

нису прошли 

семинар Активна 

настава. 

 
Сви новопридошли 

наставници обучени 

су да у свом раду 

примењују опште 

принципе активне 

наставе. 

- Израда плана стручног 

усавршавањ на нивоу 

установе; 

- Додељивање ментора 

припревницима; 
- Организација обуке на 

нивоу школе на тему 

Активна настава. 

 
 

 

 
 
 
 
 

100% 
 

 
0% 

 
      0% 
 

 

Развојни циљ бр. 6 
Унапређење квалитета наставе 

функционалним коришћењем наставних 

средстава. 
 

Критеријум успеха: 
- Извођење часова од I до VIII разреда уз примену и 

коришђење савремених наставних средстава (један час у 

току полугодишта); 
- Примена савремених наставних средстава у сврху 

провере знања ученика (20% наставника). 
Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр. 1  
Обука наставника 

од стране 

наставника 

информатике за 

коришђење 

дигиталног 

кабинета. 

 

 
80% наставника 

користи дигитални 

кабинет у настави 

 

- Планирање обуке за 

наставнике; 

- Реализација обуке за 

наставнике; 
- Израда плана 

коришћења дигиталног 

кабинета; 
- Процена усвојености 

знања на обуци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

преноси 

се у нову 
школску 

годину 
Задатак бр. 2  
Израда дигиталне 

провере знања. 

 
Сви ученици из 

матичне школе и из 

ИО Гола Глава имају 

бар једну проверу 

знања у току 

полугодишта из 

предмета српски језик 

и математика коју раде 

на рачунару. 

 

- Састанак наставника 

информатике са 

наставницима (српског 

језика и математике) и 

учитељима (трећег и 

четвртог разреда); 

- Прављење плана 

провере знања; 
- Састаснци Стручних 

актива и договор о 

садржајима провере 

знања; 

- Реализација провере 

знања у дигиталном 

кабинету; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
0% 
 
преноси 

се у нову 

школску 

годину 
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- Анализа постигнућа 

ученика на дигиталним 

проверама знања. 
Задатак бр. 3 
Израда Школске 

дигиталне базе 
 

Сва школска и 

педагошка 

документација је у 

дигиталном облику 

доступна свим 

наставницима. 

- Формирање Тима за 

израду дигиталне базе 

података на нивоу 

школе; 

- Формирање базе 

педагошке и школске 

документације; 

- Формирање базе са 

наставним 

материјалима: 

- Одржавање базе 

података. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
100% 
 

 

 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

 

Развојни циљ бр. 7 
Побољшање резултата на завршном испиту. 

Критеријум успеха: 
За 10 % бољи резултати на завршном испиту на крају 

школске године. 
Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр.1 
Реализација 

припремне наставе 

 

 

 
За 30% повећан број 

часова припремне 

наставе; 
Припремну наставу 

похађају сви ученици. 

 
- Изнет план и распоред 

припремне наставе; 
- Одржан планирани број 

часова припремне наставе; 
- Анализа постигнутих 

резултата на нивоу Актива; 
- Организовање додатне 

подршке ученицима који 

наставу прате по ИОП-у. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
100% 
 

Задатак бр.2 
Реализација 

радионица 

професионалне 

оријентације 
 

 
Сви ученици се у 1. 

уписном кругу уписују 

у жељену школу. 

- Формирање тима за 

професионалну 

оријентацију; 
- Тим за професионалну 

оријентацију израђује 

годишњи план рада; 
- Континуирано праћење 

радионица 

професионалне 

оријентације;  
- Посете средњим 

школама; 
- Посете фирмама или 

имањима на којима 

родитељи рад. 
- Еваулација Тима за 

професионалну 

оријентацију; 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
100% 
 

 

 

 

 
Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
 
100% 
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Развојни циљ бр. 8 
Унапређење процене постигнућа ученика 
 

Критеријум успеха: 
Сви наставници на годишњем нивоу планирају 

иницијалне, полугодишње и завршне тестове у својим 

годишњим плановима. 
Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр.1 
Примена 

различитих облика 

тестирања током 

школске године. 

 
Сви наставници користе 

иницијалне и завршне 

тестове у циљу праћења 

постигнућа ученика. 

 

- Повећање броја 

иницијалних тестирања; 
- Планирање и 

анализирање тестирања у 

оквиру актива; 
- Чешћа тестирања која се 

не оцењују, већ служе за 

процену напретка; 
- Тестирање контролним 

задацима у којима су 

задаци постављени по 

нивоима знања. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
0% 

 

 
0% 

 
0% 

 
70% 
Преноси 

се у нову 

школску 

годину. 
Задатак бр.2 
Развијање 

процедура којима 

се прате 

постигнућа 

ученика којима је 

потребна помоћ у 

учењу. 
 

 
Побољшан општи успех 

на нивоу школе за 5 % 

сваке школске године, 

смањен број 

недовољних оцена за 

10% као и број ученика 

који полажу поправни 

испит. 

 

- Израда ИОП-а и 

еваулација на крају 

сваког класификационог  

периода; 
- Праћење броја 

изостанака како би се 

спречило рано 

напуштање ученика из 

социјално угрожених 

категорија. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
100% 

 

 

 

 
100% 

 

Задатак бр. 3 
Реализација 

допунске и додатне 

наставе 

 

 
Анализом успеха на 

крају сваког 

класификационог 

периода смањење броја 

негативних оцена и 

побољшање општег 

успеха за 5% на 

годишњем нивоу. 

 

- Прављење списка 

ученика који похађају 

допунску и додатну 

наставу; 
- Прављење плана 

допунске и додатне 

наставе; 
- Прађење напредовања 

анализом постигнућа 

ученика на нивоу 

стручних актива; 

- Праћење успеха ученика 

на такмичењима; 
- Прављење плана 

индивидуалне наставе за 

ученике који иду на 

такмичења. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

100% 
 

 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 

 
100% 

 

 

 

 
100% 
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Развојни циљ бр. 9 
Пружање подршке ученицима 

прилагођавањем наставних програма. 
 

Критеријум успеха: 
Израђени индивидуални образовни планови за све 

ученике којима је потребна додатна образовна подршка. 

Сви наставници у оквиру својих оперативних планова 

имају садржаје који се односе на индивидуализован 

приступ настави. 
Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр. 1 
Унапређење рада 

Тима за ИОП 

 

 
100% ученика који 

имају потешкоћа у 

учењу обухвађени су 

различитим облицима 

додатне образовне 

подршке. 

 

- Формирање тима; 

- Тим за ИОП израђује 

годишњи план рада Тима; 
- Састанци тима; 
- Еваулација ИОП-а; 

- Самопроцена рада тима 

за ИОП. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
100% 

 

Задатак бр.2 
Унапређење 

индивидуализова

не наставе  

 
100% ученика који 

имају потешкоћа у 

учењу убухвађени су 

различитим облицима 

додатне подршке.  
 

Повећање броја 

одржаних часова 

допунске наставе за 

20%. 

 

- Идентификација ученика 

којима је потребна 

подршка кроз 

индивидуализован 

приступ; 
- Израда плана 

индивидуализоване 

наставе као део 

оперативних планова; 
- Континуирано 

прилагођавање захтева 

наставног процеса 

могућностима ученика; 

- Израда плана реализације 

допунске наставе. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
100% 

 

 

 
60% 

Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
 

100% 
 

100% 

Задатак бр. 3 
Унапређење рада 

школских секција 

и укључивање 

ученика у рад 

према 

интересовањима 

и индивидуалним 

способностима. 

 

 
100% ученика 

укључених у процес 

реализације 

ваннаставних 

активности кроз 

анкете; 
80% ученика матичне 

школе и 50% ученика 

издвојених одељења 

редовно похађају 

ваннаставне 

активности. 

 

- Анкетирање ученика; 
- Израда плана рада 

секције; 
- Анализа броја ученика 

који редовно похађају 

секције; 
- Анализа рада секције; 

- Укљученост спортских 

клубова и културно-

уметничких друштава у 

рад ваннаставних 

активности. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
100% 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 

 

 



Извештај о раду  за школску 2017/2018. 

 98 

Развојни циљ бр. 10 
Унапређење система подршке деци из 

осетљивих група кроз сарадњу са 

родитељима и релавантним установама из 

окружења. 

Критеријум успеха: 
Смањење броја изостанака за 15% на нивоу године, у 

односу на претходну школску годину. 
100% ученика из осетљивих група полаже завршни 

испит и завршава основну школу. 
Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр.1 
Формирање Тима 

за подршку 

ученицима. 

 
Сви новопридошли 

ученици укључени су у 

процедуре 

прилагођавања 

школском животу. 
Постоји евиденција о 

праћењу ефеката 

подршке ученицима 

кроз бројчане 

показатеље: број 

посета породици, 

кретање броја 

изостанака, број 

ученика који 

настављају школовање 

и осипање ученика. 

 

- Формирање Стручног 

тима за подршку 

ученицима; 
- Тим за подршку 

ученицима израђује 

годишњи план рада 

тима; 
- Састанци тима, 

- Самопроцена рада Тима 

за подршку ученицима. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
100% 

 

Задатак бр. 2 
Реализација 

едукативних 

радионица 

Реализовање серије од 8 

радионица у току 

школске године којој ће 

присуствовати 90% 

родитеља ученика из 

осетљивих група. 

 

- Израда сценарија за 

радионице на тему 

унапређења здравих 

стилова живота, 

- Израда сценарија за 

редионице на тему 

значај основношколског 

образовања за ученике 

ромске популације. 

- Реализација радионица; 
- Еваулација 

реализованих 

радионица. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
0% 

 
Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
 

Задатак бр. 3 
Унапређење 

сарадње са 

Центром за 

социјални рад  

„Колубара“ 

Ваљево и 

Мобилним тимом 

за инклузију Рома 

Ваљево 

 

 
Инцидентне ситације 

решавају се 

правовремено и са 

позитивним исходом. 

- Организовање састанака 

са представницима 

Центра за социјални рад 

и упознавање са 

актуелном ситуацијом; 

- Организовање састанка 

са представницима 

Мобилног тима за 

инклузију Рома и 

упознавање са 

актуелном ситуацијом; 

- Организовање посете 

ромском насељу; 
- Предавање за родитеље 

и ученике у реализацији 

Мобилног тима. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

0% 
 

 

 

 
0% 

 

 

 

 
100% 

 

 

 
0% 
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ЕТОС 

 

Развојни циљ бр. 11 
Јачање сарадње на свим нивоима у циљу 

промоције квалитета рада школе и смањења 

осипања ученика кроз подизање 

задовољства, мотивације и угледа школе. 

Подизање нивоа компетеције наставника за 

сарадњу са родитељима. 

Критеријум успеха: 
Сви уписани ученици завршавају Основну школу. 
Сви родитељи учествују у активностима које 

организује школа. 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр.1 
Подстицање 

креативности и 

мотивације 

ученика. 
 

 

 
Укљученост ученика у 

секције, приредбе, 

манифестације, израду 

школских паноа и 

других културних 

активности. Учионица у 

природи. 

 

- Учионица у природи; 
- Организација и 

планирање часова у 

природи; 
- Организовање 

стручних семинара за 

наставнике; 
- Набавка стручне 

литературе; 

- Организација 

презентација на нивоу 

актива. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
40% 
40% 

 
0% 

 

 
0% 

 
0% 

Задатак бр.2 
Побољшање 

инфраструктуре 

и материјалних 

услова за рад. 

 
Сређеније школско 

двориште; 
Уређени мокри чворови; 
Обезбеђена техничка 

помагала. 

 

- Сађење дрвећа, цвећа, 

постављање клупа, 

обележавање спортских 

терена. 

 

 
 
 

 

 

 
60% 

Преноси 

се у нову 

школску 

годину 

Задатак бр. 3 
Подизање нивоа 

безбедности у 

школи јачањем 

заштите ученика 

од насиља. 

 

 
Решене несугласице, 

смањење насиља међу 

ученицима, школа као 

безбедна средина за све, 

место где се ученици 

осећају безбедно и 

сигурно. 

 

- Радионице „Стоп 

насиљу“ у оквиру 

часова 

граћанскогваспитања и 

Тима за заштиту од 

насиља; 

- Постављање садржаја о 

превенцији насиља на 

сајт школе и школски 

часопис; 
- Сарадња са МУП-ом 

Ваљево и превентивна 

предавања о 

вршњачком насиљу. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
100% 

 

 

 
100% 

 

 

 
100% 

 

Задатак бр. 4 
Саветодавни рад 

са родитељима 

чија деца имају 

потешкоће у 

понашању и 

учењу и 

 
Бољи резултати ученика 

у школи. Смањен број 

дисциплинских 

прекршаја. Решене 

несугласице. 

 

- Редовно информисање 

родитеља и упознавање 

са годишњим планом, 

правилницима у школи; 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
100% 

 

 

 

 
0% 
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родитељима 

ромских 

ученика. 

 

- Организовање 

хуманитерних акција 
 

 

Преноси 

се у нову 

школску 

годину 

Задатак бр. 5 
Неговање 

сарадничких 

односа међу 

запосленима и 

позитивне 

атмосфере у 

школи. 

 

 
Боља атмосфера међу 

ученицима и 

наставницима. Боља 

пословна комуникација, 

већи продукти рада. 

 

- Организовање 

путовања и другарских 

вечери; 

- Организовање дружења 

међу ученицима истих 

разреда кроз журке, 

квизове, такмичења, 

изласке ван школе и 

друге видове 

активности. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
0% 

Преноси 

се у нову 

школску 

годину 

Задатак бр. 6 
Јачање угледа 

школе. 

 

 

Укљученост школе у 

већи број културних 

дешавања од лаокалног 

значаја. 
 

- Одржавање већег броја 

културних 

манифестација током 

године. 
 

 

 
 
 

 

 

60% 
Преноси 

се у нову 

школску 

годину 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Развојни циљ бр. 12 
Унапређење процеса самовредновања кроз 

обухватније укључивање свих циљних група. 

Критеријум успеха: 
80%чланова Савета родитеља и Школског одбора 

учествује у процесу самовредновања; 
Сви чланови Ученичког парламента учествују у 

процесу самовредновања; Сви чланови Наставничког 

већа упознати су сса резултатима самовредновања и 

користе их у циљу унапрећења свог рада. 
Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки 

задатак 

Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 
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Задатак бр. 1 
Укључивање 

чланова 

Школског 

одбора и Савета 

родитеља у 

процес 

самовредновања 

 
80% чланова активно 

учествује у процесу 

самовредновања. 

 

- Упознавање чланова 

Школског одбора и 

Савета родитеља са 

процесом 

самовредновања; 
- Делегирање чланова 

Савета родитеља који 

ће учествовати у 

изради материјала 

(упитника) за 

самовредновање; 
- Делегирање чланова 

Савета родитеља који 

ће учествовати у 

анализи и изради 

извештаја о 

самовредновању; 
- Делегирани 

представници Савета 

родитеља упознају 

остале чланове Савета 

родитеља и Школског 

одбора са резултатима 

самовредновања; 
- Чланови Савета 

родитеља упознају 

родитеље са 

резултатима 

самовредновања на 

родитељским 

састанцима; 

- Вредновање рада Тима 

у који су укључени 

чланови Савета 

родитеља и предлог за 

проширење Тима. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100% 

Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100% 

Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
 

Задатак бр.2 
Праћење 

реализације 

акционих 

планова у циљу 

унапређења рада 

школе; 

 
Реализација акционих 

планова самовредновања 

за све вредноване области 

доводи до повећања 

просечне оцене за 0,5 у 

следећем циклусу 

самовредновања. 

 

- Израда акционих 

планова за сваку 

вредновану област; 
- Праћење реализације 

задатака у оквиру 

акционог плана; 
- Унапређење 

постигнутих резултата 

између два циклуса 

самовредновања. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
50% 

 

 
100% 

 

 
60% 

Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
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РЕСУРСИ 

 

Развојни циљ бр. 13 
Унапређење људских ресурса у функцији 

подизања квалитета рада. 

Критеријум успеха: 
Обезбеђен квалитет у раду, 20% часова организује се на 

основу знања стечених на обукама. 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр. 1 
Презентовање 

искуства са 

пређених 

семинара. 

 
Едуковани наставници. 

 

- Предлог за одржавање 

презентација; 
- Одржавање угледних и 

огледних часова; 

- Боља корелација у раду 

међу колегама, 
- Планове одржавања 

презентација ускладити 

са понудама семинара. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
0% 
Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
 

Задатак бр.2 
Online обука на 

нивоу школе и 

неговање културе 

комуникације 

преко друштвених 

мрежа 

 
Иновације у настави. 

 

- Наставници информатике 

прослеђују колегама 

материјал на мејл; 

- Наставници информатике 

организују једнодневну 

обуку за 2 групе од по 15 

наставника 

 

 
 
 

 
 

 

 
0% 

 

 
0% 

Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
 

Задатак бр. 3 
Укључивање 

волонтера у рад 

школе. 

 
Најмање један 

волонтер и један 

приправник учествују 

у раду школе у току 

сваке школске године. 

 

- Одабрати менторе за рад 

са приправницима и 

волонтерима; 
- Континуирано планирати 

рад приправника и 

волонтера; 
- Пратити рад волонтера. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0% 

 
Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
 

Задатак бр. 4 
Едукација 

наставника за рад 

са децом којима је 

потребна подршка 

у учењу. 

 
Напредовање у раду са 

децом којима је 

потребна подршка у 

учењу и оснаживање 

породице. 

 

- Обезбедити семинаре на 

дату тему; 
- Организовати 

презентацију примера 

добре праксе и размене 

искустава на нивоу 

колектива. 

 
 
 

 

 
 
 

100% 
 

 
60% 
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Развојни циљ бр. 14 
Унапређење материјално-техничких 

средстава у школи 

 

Критеријум успеха: 
Обезбеђен бољи квалитет рада кроз часове физичког и 

здравственог васпитања и изабраног спорта у 

фискултурној сали. 

Задаци Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки задатак Активност 

реализована 

Задатак 

остварен 

у % 

Задатак бр. 1 
Пројектовање и 

израда 

фискултурне сале 

у матичној школи 

 
Унапређење 

опремљености школе и 

побољшање квалитета 

рада. 

 

- Израда конкурсне 

документације уз 

прилагање постојећег 

пројекта; 

- Сарадња са невладиним и 

владиним сектором. 
- Сарадња са локалном 

самоуправом; 

- Сарадња са 

Министарством просвете; 
- Стране инвестиције. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0% 
Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
 

Задатак бр.2 
Боља 

опремљеност 

учионица 

рачунарском 

опремом у ИО (10 

рачунара + 10 

штампача, 

пројектор), 

покривеност 

интернет мреже 

 
Обезбедити 

квалитетнији рад у 

настави и 

ваннаставним 

активностима. 

 

- Писање пројекта за 

набавку средстава; 

- Сарадња са локалном 

самоуправом; 
 

- Сарадња са невладиним 

организацијама; 

- Набавка средстава. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
0% 

 

 

 

 
0% 

Преноси 

се у нову 

школску 

годину 
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Закључак Стручног актива за развојно планирање који се односи на Школски 

развојни план у целини који важи у периоду од 11.9.2017. до 11.9.2021. године  

 

 

 

Реализација 

задатака 

предвићена 

за период:  

У школској 

2017/2018. 

задаци су 

реализовани :  

 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

Остале 

напомене: 

 

Председник 

актива: 

Гордана Аџић 

 

Чланови 

актива: 

Милица 

Остојић, 

Ана Мојић, 

Катарина 

Јанковић, 

Марица 

Николовски, 

Весна 

Бранковић, 

Јелена 

Павловић, 

Биљана Зарић, 

Александра 

Радовановић. 

Пред. Савета 

родитеља: 

Мирослав 

Крстић, 

Пред. 

Ученичког 

парламента: 

Ана Јовановић 

 

 Шк 2017/18. 

до шк 

2020/21. год 

 

Делимично 

 

 

Да смо 

ближи циљу 

 

Датум: 

10 .9. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду  за школску 2017/2018. 

 105 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

Координатор тима:      Милица Остојић, директор школе 

Остали чланови тима: Бојана Лаловић-Милановић, библиотекар 

        Ленка Срећковић, наставник енглеског језика 

         Гордана Крсмановић, наставник географије 

 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 

Пријем ђака првака  Септембар Активности веома успешно 

реализоване 

Учешће у Дечјој недељи  Октобар Активности веома успешно 

реализоване  

Организација изложбе дечијих 

радова (ликовних, литерарних, 

модела и макета) 

Током године Активности веома успешно 

реализоване  

Организација културно уметничких 

активности школе (приредбе, 

маскенбали, представе) 

Током године Активности веома успешно 

реализоване 

Сарадња са Техничком школом у 

оквиру Професионалне оријентације  

Током године Активности веома успешно 

реализоване 

Сарадња са Пољопривредном 

школом у оквиру Професионалне 

оријентације 

Током године Активности веома успешно 

реализоване 

Сарадња са Медицинском школом у 

оквиру Професионалне оријентације 

Током године Активности веома успешно 

реализоване 

Сарадња са Ваљевском гимназијом  

у оквиру Професионалне 

оријентације 

Током године Активности веома успешно 

реализоване 

Сарадња са Одељењем саобраћајне 

полиције Полицијске управе Ваљево 

– безбедност у саобраћају 

Током године  Активности веома успешно 

реализоване  

„Најмлађи за најмлађе“  - учешће на 

обележавању 5. рођендана Центра за 

ВТО 

Децембар  Активности веома успешно 

реализоване 

Праћење успеха ученика на 

такмичењима и конкурсима, 

награђивање најбољих и 

објављивање резултата на сајту и 

Фејсбук страници школе 

Током године Активности веома успешно 

реализоване 

Презентовање рада школе кроз 

медије – часопис Diplomat@, 

Просветни преглед, локалне тв 

станице 

Током године Активности веома успешно 

реализоване 

Континуирано уређивање сајта и 

Фејсбук странице школе 

Током године Активности веома успешно 

реализоване 

Редовно вођење Летописа школе Током године Активности веома успешно 

реализоване 
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Организовање трибина, дискусија, 

дебата, радионица за 

родитеље/старатеље 

Током године Активности веома успешно 

реализоване 

Сарадња са Матичном библиотеком 

„Љубомир Ненадовић“ Ваљево, 

Центром за културу и Народним 

музејом Ваљево  

Током године Активности веома успешно 

реализоване  

Сарадња са EUTA у оквиру пројекта 

Strenght2Food 

Јун Активности веома успешно 

реализоване 

Сарадња са ИК „Пчелица“  на 

промоцији књиге Десанке 

Максимовић „Бајка о кратковечној“ 

Мај Активности веома успешно 

реализоване 

 

О свим реализованим активностима постоје записи на Сајту школе, званичној Фејсбук 

страници као и Летопису школе.  

 

  
Прослава 5. рођендана Центра за вантелесну оплодњу 

 

 

 

 

„Љубини дани“ у организацији Матичне библиотеке 

„Љубомир Ненадовић“ 
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Маскенбал у оквиру Дечје недеље 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Чланови Ученичког парламента са 

наставницом биологије Мирјаном 

Шијачић  на трибини у Дому здравља 

Ваљево поводом Светског дана хране 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хибридни форум „Унапређење квалитета 

исхране деце у основним школама“ у 

организацији EUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Просветног прегледа који је објављен 19. 

октобра биле су мале сеоске школе. Међу пет 

примера изузетне праксе нашла се и наша 

школа, као школа која је добро препознала и 

развила свој потенцијал. 
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Предавањe Завода за јавно здравље, 

Црвеног крста и Поливалентне патронаже 

Домa здравља Ваљево 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Савиндан у матичној школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савиндан у ИО Гола Глава 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Прослава Дана школе 26. 

фебруар 
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Часопис школе је ове године доступан и у електронској верзији 

на адреси http://anyflip.com/eziw/kwjg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици наше школе у посети касарни 

„Живојин Мишић“ у Ваљеву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција ИК „Пчелица“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такмичења 

 
  Српски језик  – Никола Урошевић VI1, 3. место на окружном такмичењу (највиши ниво 

такмичења за овај узраст) 

 

Биологија  –   Ивана МарјановићVII1, 3. место на окружном такмичењу 

 

http://anyflip.com/eziw/kwjg
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Географија –  Предраг Симић  VIII1, 3. место на окружном такмичењу 

 

Кенгур без граница – Тамара Мијаиловић III2, похвала 

 

Техничко и информатичко образовање – Републичко такмичење 

 Ивана Марјановић.VII2,  2. место,  аутомоделарство 

 Сања Миливојевић  VII2,     1. место, бродомоделарство 

 Предраг Симић  VIII1, 2. место, рад по задатку 

 

Ученици су имали учешће и на смотра рецитатора, такмичењу из математике, Кенгур, 

историји, али без значајнијих резултата.  

 

Конкурси 
 

 Дани гљива, Дивчибаре– награђени  су  групни радови ученика III1и  IV1, а школа 

добила награду као најактивнија 

 Марија Пајић и Сања Марковић, ИО Јошева, освојиле су  награду за дечји стрип, 

на конкурсу „Први ваљевски  стрип фестивал“ 

 Никола Панић , ученик трећег разреда ИО Јошева добио је  прву награду на 

литералном конкурсу Војске Србије на тему „Писмо Војнику“ 

 Лазар Росић, Ђорђе Росић, Жаклина Андрић, Душан Митровић, сви ученици ИО 

Котешица, добили су награде на „Витезовом пролећу“ и конкурсу Завода за јавно 

здравље „Свака цигарета смета“  

 Ученици ИО Јошева освојили су награду за групни литерарни рад  на тему 

„Волим домаће“ коју је расписао Еуропром  

 Групни рад ИО Јошева освојио је прву награду за свој литерарни рад на конкурсу 

ЗЗЈЗ Ваљево „Здрави зуби у здравој породици“ 

 Ученици  ИО Јошева добили су награду за свој ликовни и литерарни рад на тему 

„Пушење у породици смета деци“ поводом конкурса који је расписао Дом 

здравља Ваљево 

 Марија Панић, ученица 4. разреда освојила је 1. награду на литерарном конкурсу 

„На крилима маште“, који је расписала  ОШ „Драгољуб Илић“ 

 Сања Марковић, ученица 4. разреда ИО Јошева, на манифестацији „Дани 

ћирилице“ у Баваништу освојила је 2. место у категорији иницијал 

 Ученици  ИО Јошева  освојили су награде и бројне похвале на ликовном и 

литерарном конкурсу Вазнесењски дани у Крупњу на тему „Вашар у мом крају“ 
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ЗАКЉУЧАК 

Анализом Годишњег извештаја о раду школе за школску 2017/18. дошло се до закључка 

да је Годишњи план рада школе за исту школску годину у великој мери реализован. 

Сагледавајући све постигнуте резултате које смо достигли сматрамо да је година иза нас 

била веома успешна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Бранковини, 14.9.2018.                                                                        Директор 

 

_____________________ 

        Милица Остојић 

 


