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ТАБЕЛАРНИ ПРОФИЛ ШКОЛЕ
Пуни назив школе

ОШ „Прота Матеја Ненадовић“

Адреса

14201 Бранковина
014/272-116

Телефон

014/272-611
Web-site

www.protamateja.edu.rs

E-mail

protab@ptt.rs

Дан школе

26. фебруар

Број ученика

173

Смене у школи

Преподневна смена

Број издвојених одељења

4

РЕЧ ДИРЕКТОРА
ОСВРТ НА ПРОТЕКЛУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
Сумирајући укупне резултате рада школе за протеклу школску годину,
Одељенска већа, Наставничко веће и Школски одбор су закључили да су смернице и
задаци планирани Годишњим планом рада школе реализовани у потпуности, са
напоменом да је зимски распуст по препоруци Министарства просвете, због епидемије
грипа, продужен једну седмицу, а часови су накнадно реализовани сажимањем градива.
Поред програмских задатака планираних календаром и Годишњим планом рада,
у слободним терминима реализоване су и активности које нису планиране. То су
такмичења ученика из наставних предмета или неких других активности, о чему сведоче
подаци приказани у Извештају.
Реализација изборног програма Информатике је остварена према опредељењу
ученика. Настава Веронауке и Грађанског васпитања, такође је реализована за ученике
који су се за исте определили на почетку школске године.
Изборна настава другог циклуса од 5. разреда где су се ученици у већини
определили за Цртање, сликање и вајање, такође је реализована у потпуности.
Допунска и додатна настава планиране Годишњим планом рада школе у овој
години у старијим разредима је успешно реализована и поред потешкоћа које су везане
за превоз ученика. У млађим разредима допунска и додатна настава такође су
реализоване у потпуности.
У циљу помоћи око припремања за завршни испит ученицима 8. разреда, током
године као и по завршетку школске године наставници су организовали припремну
наставу која је извођена у њиховим слободним терминима у договору са ученицима.
Успешно је реализован завршни испит и ученици су уписали жељене смерове.
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Број ученика првог разреда се знатно смањио, са 24 на 11 али већ идућу школску
годину почињемо са већим бројем првака, уписаће се 31 ђак.
Општи успех ученика на крају школске године је задовољавајући, што се може
видети у извештају о успеху ученика, као и из резултата које су наши ученици постигли
на такмичењима. Наши су ученици учествовали и у манифестацијама као што су
„Десанкини мајски разговори” и Сабор народне традиције „Крчаг”.
Посебна пажња се посвећује социјално угроженим ученицима у виду
обезбеђивања уџбеника и прибора, помоћи при савладавању одређених области, кроз
бесплатне ужине и слично. У прилог томе иде и да је 5 ученика наше школе током лета
боравило на мору, у организацију ЦСР „Колубара“ и Града Ваљева. Такође, 3 ученика и
наставник су у организацији Градске управе били у посети Сочију. Сарадња са локалном
самоуправом се ту не завршава, учествовали смо у обележавању 215 година од дана када
су посечени српски кнезови и када су се окупиле устаничке чете под командом Проте
Матеје и Јакова Ненедовића, на Бранковачком вису како би кренуле у ослобађање
Ваљева. У склопу даље сарадње са локалном самоуправом дали смо свој допринос у
организацији медицинског села и Дана малине у Бранковини. Заступљена је и стална
брига о здрављу ученика која се огледа у учешћу у манифестацији коју организује Завод
за јавно здравље и Дом здравља у Ваљеву, поводом Светског дана борбе против
дуванског дима и бројним предавањима и презентацијама организованим за ученике
наше школе.
Настављамо традицију учествовања у хуманитарним акцијама, „Најмлађи за
најмлађе”, где се сав приход од продаје поклања Центру за вантелесну оплодњу и „Чеп
за хендикеп”, где приход од прикупљених чепова обезбеђује куповину помагала за лица
са инвалидитетом, а школу је посетио Клуб особа са инвалидитетом „Корак напред”.
Учешће у пројектима ће у наредном периоду бити један од приоритета, а у овој школској
години значајно је поменути учешће у пилот-пројекту “2000 дигиталних учионица” и
„Селфи- самоврeдновање и процена електронске зрелости установа”.
Досадашњи резултати рада су веома поуздана основа за планирање рада у овој
школској години. Они омогућавају даљи стабилан развој узлазном путањом.

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
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.
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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 2018/19. години радило се на оплемењивању и уређењу школе и
дворишта, као и на набавци дидактичког материјала.
ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
Р. бр.

Назив наставног средства

Количина

Употребљиво

1.

Касетофон

10

5

2.

Телевизор у боји

1

-

3.

ДВД

1

-

4.

Синтисајзер

1

1

5.

Пројектор са платном

2

2

6.

Микроскоп

2

1

7.

Штампач

9

9

8.

Рачунар

20

10

9

Звучници

4

4

10

Интерактивна табла

1

1

11.

Дигитална учионица - рачунари

15+5

15+5

12.

Скенер

1

1

13.

Фотокопир апарат

3

3

14.

Дигитални фотоапарат

1

1

15.

Лап-топ

5

5

16.

Глобус

1

1

17.

Географске карте

12

12

18.

Беле табле

3

3
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ПРОМЕНЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

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
Санација степеница које се налазе на улазу у школу
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
 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
Издвојено одељење у Јошеви
 Комплетна унутрашњост школе окречена
 Санација крова због прокишњавања
 Редовно одржавање и оплемењивање школског дворишта
У току школске 2018/19. 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.
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Због мера уштеде, ни ове године није било интернета у издвојеним
четворогодишњим одељењима. Радимо на томе да поново омогућимо приступ
интернету, посебно због потреба пројектне наставе.

КАДРОВСКИ РЕСУРСИ
Кадровска структура радника је повољна и релативно стабилна. Стручност
наставног кадра је у складу са постојећим Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи осим наставника математике и
физике.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ
РБ

НАСТАВНИК

1.

Александра Радовановић, професор српског језика

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Светлана Мојић, професор српског језика
Ивана Лазић, професор енглеског језика
Ленка Срећковић, професор енглеског језика
Љиљана Ђурић, наставник руског језика
Јелена Павловић, професор историје
Милош Милутиновић, професор историје
Гордана Крсмановић, професор географије
Иван Бабић, дипломирани инжењер менаџмента
Гордана Радојичић, дипломирани инжењер
металургије

10.
11.

Предраг Радовић, професор техничког

12.

Весна Бранковић, професор информатике и
техничког

13.

Милица Пиваљевић, струковни предавач

14.
15.

Маријана Митровић, професор хемије
Мирјана Ђурђевић, професор биологије

16.
17.
18.
18.

Немања Радојичић, професор ликовног
Александар Стајић, професор саксофона
Никола Јевтић, мастер музичке педагогије
Гроздана Алексић, професор физичког

19.

Биљана Крсмановић, професор физичког

20.

Ненад Јовановић, вероучитељ

ПРЕДМЕТ
Српски језик/ Грађанско
васпитање
Српски језик
Енглески језик
Енглески језик
Руски језик
Историја
Историја
Географија
Математика
Математика
ТИО, Техника и
технологија
Информатика, ТИО,
Техника и технологија
Физика, ТИО,
Техника и технологија
Хемија
Биологија
Ликовна култура
Музичка култура
Музичка култура
Физичко васпитање,
изабрани спорт, физичко
и здравствено васпитање
Изабрани спорт,
физичко и здравствено
васпитање
Веронаука
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РАЗРЕДНА НАСТАВА
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

НАСТАВНИК
Горан Стојановић, професор разредне
наставе
Жаклина Аџић, професор разредне наставе
Гордана Аџић, професор разредне наставе
Татјана Бојанић, професор разредне наставе
Катарина Јанковић, професор разредне
наставе
Љиљана Пајић, професор разредне наставе
Марица Николовски, професор разредне
наставе
Снежана Бирчанин, професор разредне
наставе
Видосав Нешић, наставник разредне наставе
Драган Добрисављевић, професор разредне
наставе
Андријана Ранисављевић, професор
разредне наставе

РАЗРЕД
Први разред Бранковина
Други разред Бранковина
Трећи разред Бранковина
Четврти разред Бранковина
1-4 разред
Котешица
Трећи разред
Јошева
1 и 4 разред
Јошева
1 и 3 разред
Гола Глава
2 и 4 разред
Гола Глава
1 - 4 разред
Бабина Лука
Продужени боравак

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Име и презиме
Милица Остојић
Ана Мојић
Невена Гајић
Биљана Вукашиновић
Бојана Лаловић-Милановић
Милан Ђурић
Мира Бошковић
Вида Митровић
Драган Тешић
Рада Лазаревић
Силвана Дамјановић
Милена Радојичић
Биљана Трипковић
Драган Марковић
Славица Мирковић
Елза Грујичић

Радно место
директор
психолог
школски педагог
педагог
библиотекар/
помоћникдиректора
секретар
шеф рачуноводства
административни радник
Ложач
помоћни радник
помоћни радник
помоћни радник
помоћни радник
помоћни радник
помоћни радник
помоћни радник
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ПРОМЕНЕ У ТОКУ ГОДИНЕ
Током школске године дошло је до измена у ненаставном особљу. Психолог
школе Ана Мојић је прешла на друго радно место а на место стручног сарадника је
дошла Невена Гајић. Од маја месеца педагог школе је отишла на трудничко боловање а
на њено место је дошла Биљана Вукашиновић .
Директор школе Милица Остојић је отишла у августу месецу на место просветног
инспектора, а на место в.д. директора је дошла Мирјана Ђурђевић.

УЧЕНИЦИ
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
Матична школа Бранковина
РАЗРЕД
I
II
III
IV
I-IV
V
VI
VII
VIII
V-VIII
I-VIII

БРОЈ
УЧЕНИКА
5
19
16
14
54
13
13
17
12
55
109

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
8

Гола Глава
РАЗРЕД
I
II
III
IV
I-IV
V
VI
VII
VIII
V-VIII
I-VIII

БРОЈ
УЧЕНИКА
2
2
6
5
15
8
8
8
3
27
42

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА
2
2
1
1
1
1
4
6
11
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Бабина Лука
РАЗРЕД
I
II
III
IV
I-IV

БРОЈ
УЧЕНИКА
1
2
4
2
9

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА
1
1

Котешица
РАЗРЕД
I
II
III
IV
I-IV

БРОЈ
УЧЕНИКА
1
1
1
1
4

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА

1
1

Јошева
РАЗРЕД
I
II
III
IV
I-IV

БРОЈ
УЧЕНИКА
2
0
5
2
9

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА
2
2

УКУПНО
РАЗРЕД

БРОЈ УЧЕНИКА

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА

I-VIII

173

18

ПРОМЕНЕ У БРОЈНОМ СТАЊУ КОД УЧЕНИКА
У школску годину 2018/2019 уписано је 177 ученика. Током школске године 3
ученика су напустила школу због одласка у азил а једна ученица осмог разреда се води
као нестало лице.
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БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈЕ ПО ИОП-У
Матична школа Бранковина
Разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ИОП-1
0
1
2
2
1
0
0
1

ИОП-2
0
1
0
0
0
0
1
0

Јошева
Разред
1.
2.
3.
4.

ИОП-1
-

ИОП-2
1
-

Укупно
Разред
1-8.

ИОП-1
7

ИОП-2
3

Закључак:
Број ученика који наставу похађају по ИОП-у није адекватан реалном стању.
Неопходно је и наставницима и родитељима јасније предочити шта подразумева
прелазак на индивидуално образовање и остављање „отворених врата“ за прелазак на
редовни систем уколико ученик успе у току године да „надокнади“ градиво. Постоји
покушај манипулације родитеља да се ученици који нису реално за ИОП, укључе у исти
због тога што они то виде као лакши начин школовања без уложеног труда. Велики број
ученика долази из социјално и образовно нестимулативних средина. Рад са њима је
индивидуализован и прилагођен њиховим могућностима. Постоји проблем у
документовању рада. Неопходно је у току следеће школске године обратити пажњу на
овај сегмент.
Два ученика који су праћени током првог разреда, по процени учитеља и мини
ИОП тима, требало би да се укључе у индивидуални образовни рад. Једна ученица ИОП1 а друга ИОП-2. Седам ученика трећег разреда имају од 1 до 3 закључене негативне
оцене. Донесена је одлука да се три ученика укључе у ИОП-1 (ученици који имају три
негативне оцене), а за остале да се ради индивидуализација.
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БРОЈ УЧЕНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
Број ученика ромске националности и њихово кретање у последње 4 године
2015/2016
школска
година

-44 ученика од којих су 3 ученика у азилу,
-3 ученика августовски испитни рок
-1 ученик разредни испит (млађи разреди, због изостанака)
-1 ученик понављао
-сви ученици осмог разреда су уписали средњу школу

2016/2017
школска
година

-42 ученика од којих је 1 у азилу
-2 ученика разредни испит (млађи разреди, због изостанака)
-ученица осмог разреда није уписала средњу школу

2017/2018
школска
година

-52 ученика од којих је 7 ученика било у азилу, али су се у току
школске године 4 ученика вратила
-13 ученика изашло је на разредни испит
-6 ученика понављало (укупно са три ученика који су остали у
азилу)
-44 ученика уписана, у току школске године 2 ученика су се
исписала, 1 ученик је отишао у азил и 1 ученица се удала, па је
тренутан број ученика у школи 40.

2018/2019
школска
година
Закључак:

Проценат ученика ромске националне мањине у односу на укупан број ученика
је 23.12%. План је да се у току следеће године покрене рад на превенцији раног
напуштања школовања.

БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА
Релација
Вис-Бранковина (млађи разреди)
Вис-Бранковина
Бабина Лука-Бранковина
Слатина1-Бранковина
Јеремића капија-Гола Глава
Матића куће-Гола Глава
Панића сокак-Гола Глава
Споменик у Јаутини-Гола Глава
Школа Кoтешица-Гола Глава
Укупно

Број ученика
38
33
5
6
3
1
1
8
5
100

Закључак:
Број ученика који свакодневно путују је 57.8 %. То отежава организацију и
извођење слободних и ван-наставних активности у школи.
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УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
Број ученика који су тестирани за полазак у први разред ОШ „ Прота Матеја
Ненадовић“ је 31.

дечаци

девојчице

15

16

непотпуна
ош
2

ош

ссс
3
18

26

вшс
4
12

3

запослени
да
не
22
37

Постигнуће ученика на тесту
Група
IA
II B
III C
IV D
VE

Број ученика
7
11
9
4

Здравствени проблеми ученика
Проблеми са
плућним
функцијама (астма
и бронхитис)
1

Срчана обољења

Логопедски
проблеми

Офтамолошки
проблеми

1

8

1

Закључак:
У први разред креће 31 ученик. Од тог броја 17 у матичну школу а 5 ученика у
ИО Гола Глава, 4 у ИО Бабина Лука, 2 у Котешицу и 3 у Јошеву. Највидљивији су
логопедски проблеми код ученика на које је родитељима скренута пажња приликом
тестирања. Два ученика матичне школе због изузетно лошег социјалног и образовног
окружења, слабом присуству предшколском програму (пет дана укупно) као и
резултатима тестирања који указују да је неопходно од почетка приступити по
прилагођеном систему рада уз континуирано праћење. Једна ученица која припада
издвојеном одељењеу Бабина Лука због несавладаног српског језика. Ученица се пре 6
месеци доселила из Немачке, укључена у предшколски програм у коме није остварила
видљивији помак. Код куће је окружена матерњим језиком, скренута пажња родитељима
приликом тестирања о неопходној додатној подршци.
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13
8
21
13
8
21
17
8
25
12
3
15
82

13
8
21
13
8
21
17
8
25
12
3
15
82

164

157

95.6

-

21.
87
-

-

-

7
-

8.7
5
-

-

-

-

-

-

-

7

4.4

Неоцењ.

14
5
2
1
2
24
73

7

2 слабе са 3
слабе
3 слабе

14
5
2
1
2
24
80

-

43.
75
-

1 сл.

4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
укупно
Збирно
млађи
5/1
5/2
укупно
6/1
6/2
укупно
7/1
7/2
укупно
8/1
8/2
укупно
Збирно
Стари.
Просек
свих
разреда

7

Довољан

6
4
1
5
25

-

Добар

6
4
1
5
32

-

-

2
-

-

-

-

1
-

3

2
-

4

1

2

1
-

2
2
1
1
11

2

-

-

-

-

-

2
7

1
1

4

1

2

-

4
3
1
1
9
31

7
2
1
1
1
12
29

1
-

3
-

-

-

-

-

1
8

3
6

-

-

-

-

4

1

2

1

2
4
6
4
3
7
4
7
11
2
2
4
28

7
4
11
5
5
10
6
1
7
6
1
7
35

3
3
4
4
7
7
3
3
17

1
1
1
1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

64

25

8

4

1

2

1

Вр.додобар

3/2
3/3
3/4
3/5
укупно

100
100
100
100
100
56.
25
100
100
100
100
78.1
3
100
100
100
100
100
100
91.2
5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Одлични

19
2
2
1
0
24
9

%

Позитивни

19
2
2
1
0
24
16

Недовољни

Ученици

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
укупно
3/1

%

Разред

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

12
1
2
1
16
1

5
1
-

2
2
1
6

6
5
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ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Разред
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
укупно
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
укупно
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
укупно
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
укупно
Збирно
млађи
5/1
5/2
укупно
6/1
6/2
укупно
7/1
7/2
укупно
8/1
8/2
укупно
Збирно
виши
Просек
свих
разреда

Ученици
5
2
1
1
1
11
19
2
2
1
0
24
16
6
4
1
5
32
15
5
2
1
2
25
92

Примерено Вр.добро
5
2
1
1
1
17
2
2
2
1
0
16
6
4
1
5

13
8
21
13
8
21
17
8
25
12
3
15
80

13
8
21
13
8
21
17
8
25
9
3
12
77

172

167

15
5
2
1
2
25
90

2

Добро

Довољан

Незадово.

-

-

3
3
3
5
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БРОЈ ИЗОСТАНАКА

1/1
2/1
3/1
4/1
Укупно
1/2
1/3
1/4
1/5
2/2
2/3
2/4
2/5
3/2
3/3
3/4
3/5
4/2
4/3
4/4
4/5
Укупно
5/1
5/2
6/1
6/2
7/1
7/2
8/1
8/2
Укупно
Укупно

Оправдани изостанци
584
1922
1138
1232
4876
Оправдани изостанци
65
10
10
174
55
10
10
202
44
24
93
118
35
90
87
1027
Оправдани изостанци
2228
426
1103
432
727
960
2383
199
11758
17661

Неоправдани изостанци
00
00
58
23
81
Неоправдани изостанци

0
Неоправдани изостанци
2

5
7
88

АНАЛИЗА УСПЕХА ПРВИ РАЗРЕД
У првом разреду је пет ученика. Три ученика су савладала предвиђене наставне
садржаје један ученик уз већу помоћ наставника док један ученик није савладао
предвиђене наставне садржаје. Ученици најуспешнији из предмета Свет око нас и
пројектне наставе. Највећа подршка им је требала за математику. За два ученика за која
се уочило да им је неопходна додатна подршка израђен педагошки профил након
праћења током првог полугодишта.
18
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АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА 2-4. РАЗРЕДА МАТИЧНА ШКОЛА

Српски језик
Енглески
језик
Математика
Свет око нас/
Природа и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Просек

2/1
3.7
3.75

3/1
2.6
2.5

4/1
3.60
3.66

Просек
3.3
2.87

3.65
3.80

1.87
2.43

3.00
3.60

2.84
3.28

4.35

3.93

4.66

4.31

4.42

3.25

4.26

3.98

4.84

4.5

4.73

3.36

4.07

3.01

3.93

3.67

Успех од 2-3 разреда МШ
6

5
4
3
2
1
0

Српски језик

Математика

Пид,СОН
2.разред

Енглески језик Музичко в
3.разред

Физичко в

Ликовно в

4.разред

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ОД 2-4. РАЗРЕДА - МАТИЧНА ШКОЛА
Разред
1/1
2/1
3/1
4/1
Просек

Ученици
5
19
16
15
55

Примерено Вр.добро
5
17
2
16
15
53
2

Добро

Довољан

Незадово.

19

Извештај о раду за школску 2018/2019.

БРОЈ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА ОД 2-4. РАЗРЕДА - МАТИЧНА
ШКОЛА
Оправдани изостанци
584
1922
1138
1232
4876

1/1
2/1
3/1
4/1
Укупно

Неоправдани изостанци
58
23
81

88.5 оправданих часова по ученику (22 радна дана)
1.5 неоправдан час по ученику
Закључак :
Ученици млађих разреда по прикупљеним подацима имају најбоље оцене из
физичког васпитања а најслабији успех из математике. Седам ученика је уз сагласност
родитеља преведено у четври разреда. Владање је примерено. Велики број изостанака је
могући узрок неуспеха код појединих ученика.

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА ОД 2-4. РАЗРЕДА - ИЗДВОЈЕНА
ОДЕЉЕЊА
Анализа по предметима
4/2

4/3

4/4

4/5

Просек

3.75 3

3.40 4.2

4.0

3

4

3.71

3.83

4.0

4

3.20 4.6

4.0

3

4.5

4.1

-

3.66

3.75 3

2.60 3.6

3.5

2

4

3.6

5

-

3..66 4.0

3

2.80 4.2

5.0

3

4.5

3.92

5.0

5

-

4.16

4.0

5

4.00 4.6

5.0

5

5

4.66

5

5.0

5

-

4.16

4.0

5

3.60 5

5.0

5

5

4.71

5

5.0

5

-

4.66

4.0

5

5.00 5

5.0

5

5

4,88

4.14 4.75 5

-

3.95

4.46 4

2/2

2/3

2/4 2/5 3/2

3/3

Српски
3
језик
Енглески
4
језик
Математика 4

4.0

5

-

3.5

5.0

5

-

4.5

5

Свет око
нас/
Природа и
руштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање

3.5

4.5

4.5

Просек

3/4 3/5

3.42 4.46 4.56 3.71 4,57 4.23
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ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ОД 2-4. РАЗРЕДА - ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
Разред
1/2
1/3
1/4
1/5
2/2
2/3
2/4
2/5
3/2
3/3
3/4
3/5
4/2
4/3
4/4
4/5
Укупно

Ученици
2
1
1
2
2
2
1
6
4
1
5
5
2
1
2
37

Примерено
2
1
1
2
2
2
1
6
2
1
5
5
2
1
2
37

Вр.добро

Добро

Довољан

Незадово.

-

-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

БРОЈ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА ОД 2-4. РАЗРЕДА - ИЗДВОЈЕНА
ОДЕЉЕЊА
1/2
1/3
1/4
1/5
2/2
2/3
2/4
2/5
3/2
3/3
3/4
3/5
4/2
4/3
4/4
4/5
Укупно

Оправдани изостанци
65
10
10
174
55
10
10
202
44
24
93
118
35
90
87
1027

Неоправдани изостанци
-

-
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Закључак:
Као и код ученика матичне школе, ученици млађих разреда у издвојеним
одељењима показали да су најуспешнији из физичког васпитања а да из математике
имају најслабије оцене. Владање је примерено. Мањи је број изостанака (27.7
оправданих часова по ученику).

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА ОД 5-8. РАЗРЕДА

Српски језик
Енглески
језик
Ликовна
култура
Музичка
култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Тио/техника
технологија
Физичко
васпитање
Руски језик
Изабрани
спорт
Информат.
Просек

5/1 5/2
3,0 4,0
3,08 3,62

6/1
3,30
3,38

6/2
4,0
3,75

7/1
3.11
3.64

7/2
3,5
3,12

8/1
2.75
3

8/2
4,33
4,33

Просек
3.5
3.49

4,62 5,0

4,46

5,0

4.35

4,87

4.67

5,0

4.75

4,31 4,5

4,23

4,5

4.35

3,25

4.50

5,0

4.33

3,08
3
3,08
3,69
4,15

3,84
3,38
2,69
2,92
4,0
4,43

4,13
3,63
3,13
4,13
4,38
4,38

3.11
2.53
2.7
3.0
2.94
3.29
3.94

3,62
3,25
2,0
3,12
3,25
2,87
4,62

2.92
2.92
2.33
2.50
3.67
2.50
4.25

4,66
4,66
4,33
4,66
4,66
4,33
4,66

3.69
3,42
2.39
3.46
3.92
3.25
4.38

4,62 5,0

5,0

5,0

5.0

5,0

4.75

5,0

4.92

3,54 4,25
-

3,75

4,25
-

3.41
4.76

3,87
5,0

3.50
4.67

4,66
5,0

3.9
4.85

4,46 4,75
3,72 4,41

4,46
3,82

5,0
4,30

4.64
3.65

5,0
3,76

4.50
3.56

5,0
4,68

4.72
3.98

4,12
4,0
4,25
4,75
4,62
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успех ученика петог разреда по предметима
6
5
4
3

2
1
0

5-1 разред

5-2разред

успех ученика шестог разреда по предметима
6
5
4
3
2
1
0

6-1 разред

6-2 разред
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успех ученика седмог разреда по предметима
6
5
4
3
2
1
0

7-1 разред

7-2 разред

успех ученика осмог разреда по предметима
6
5
4
3
2
1
0

8.1разред

8.2 разред
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ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 5-8. РАЗРЕДА
Разред
5/1
5/2
6/1
6/2
7/1
7/2
8/1
8/2
Укупно

Ученици
13
8
13
8
17
8
12
3
82

Примерено Вр.добро
13
8
13
8
17
8
9
3
3
79
3

Добро

Довољан

Незадово.

-

-

-

БРОЈ ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА ОД 5-8. РАЗРЕДА

5/1
5/2
6/1
6/2
7/1
7/2
8/1
8/2
Укупно

Оправдани изостанци
2228
426
1103
432
727
960
2383
199
11758

Неоправдани изостанци
2

5
7

Закључак:
Ученици од петог до осмог разреда у просеку постижу врлодобар успех,
најуспешнији су из физичког васпитања а најлошије резултате постижу из физике.
Ученици издвојеног одељења постижу незнатно бољи успех од ученика у матичној
школи. Велики број изостанака је углавном везан за неколико ученика који живе у
специфичним породичним околностима. Једна ученица се од првог тромесечја води као
нестала (случај пријављен свим релевантним институцијама). Владање у 96 одсто
случајева примерено. Број оправданих изостанака по ученику је 143.9, што је скоро 29
радних дана.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
На основу предлога разредних старешина о кандидатима за ђака генерације и након
извршеног бодовања према правилнику школе за избор ђака генерације (бодова за општи
успех, владање, постигнутих резултата на такмичењу, као и за презентацију школе у
ваннаставним активностимa), Oдељенско веће је предложило Наставничком већу да за
ђака генерације изабере Ивана Марјановић, ученицу 8/2.
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ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
У овој школској години два ученика су носиоци дипломе Вука Караџића:
Ивана Марјановић 8/2
Сања Миливојевић 8/2

НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА
Техничко и информатичко образовање
Марјановић Ивана 8/2
Техника и технологија
Мићић Никола 5/2
Мијаиловић Анђела 5/2

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
Графички приказ постигнутих резултата
8
7
6
5
4

3
2
1
0
Српски језик

математика
шк 18/19

шк17/18

комбиновани
шк16/17

Табеларни приказ просека у задње три године
Завршни
испит
2018/2019
2017/2018
2016/2017

Српски језик

Математика

Комбиновани тест

5.94
6.82
7.08

3.64
3.98
5.28

6.09
5.19
7.45
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Закључак:
Ученици су ове године постигли слабији резултат из српског језика и математике
а бољи резултати из комбинованог теста у односу на прошлу годину. Резултати су испод
републичког просека.
Упоредна анализа пробни- завршни
Завршни испит
Пробни
Редовни

Српски језик
8.53
9.14

Математика
4.4
5.60

Комбиновани тест
7.86
8.71

ОДНОС ОЦЕНА И БОДОВИ НА ЗАВРШНОМ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
Име и презиме наставника: Гордана Радојичић
Предмет: математика
оцена
на
крају 6.
разреда

оцена
на
крају 7.
разреда

оцена
на
крају 8.
разреда

број
поена на
завршном
испиту

Лазар Васић

број
посећених
Одељење часова
припремне
наставе
VIII1
21

3

2

2

1,95

Милица Васић

VIII1

21

2

2

2

1,68

Жељко Ђорђевић

VIII1

10

3

3

2

1,63

Исидора Ђурђевић

VIII1

21

3

2

3

4,23

Александра Лукић

VIII1

21

4

4

4

6,18

Кристина
Митровић

VIII1

15

2

3

2

0,65

Дејан Павловић

VIII1

3

2

2

2

0,98

Стефан Павловић

VIII1

3

2

2

2

/

Милан Радојевић

VIII1

16

2

2

2

3,25

Славиша Савковић VIII1

22

2

3

3

2,28

Лидија Симић

VIII1

15

4

4

3

5,85

Ненад Симић

VIII1

21

3

3

3

3,25

Име и презиме
ученика
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Име и презиме наставника: Александра Радовановић
Предмет: српски језик
оцена
на
крају 6.
разреда

оцена
на
крају 7.
разреда

оцена
на
крају 8.
разреда

број
поена на
завршном
испиту

Лазар Васић

број
Одељење посећених
часова
припремне
наставе
VIII1
22

3

3

2

7,48

Милица Васић

VIII1

20

3

3

3

2,93

Жељко Ђорђевић

VIII1

17

2

3

2

2,60

Исидора Ђурђевић

VIII1

23

3

3

3

9,43

Александра Лукић

VIII1

23

4

3

4

9,10

Кристина
Митровић

VIII1

21

3

3

3

4,88

Дејан Павловић

VIII1

12

2

2

2

1,63

Стефан Павловић

VIII1

14

2

2

2

/

Милан Радојевић

VIII1

21

2

2

2

2,28

Славиша Савковић VIII1

24

2

2

2

2,28

Лидија Симић

VIII1

21

4

4

5

8,13

Ненад Симић

VIII1

24

3

3

3

4,23

Име и презиме
ученика

Име и презиме наставника: Гордана Крсмановић
Предмет: географија
оцена
на
крају 6.
разреда

оцена
на
крају 7.
разреда

оцена
на
крају 8.
разреда

број
поена на
завршном
испиту

Лазар Васић

број
Одељење посећених
часова
припремне
наставе
VIII1
7

4

3

3

2

Милица Васић

VIII1

5

2

3

3

1,5

Жељко Ђорђевић

VIII1

5

2

2

2

0,5

Исидора Ђурђевић

VIII1

7

4

4

4

0,5

Александра Лукић

VIII1

7

3

4

4

0,5

Име и презиме
ученика
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Кристина
Митровић

VIII1

7

3

3

3

2

Дејан Павловић

VIII1

4

2

2

2

1,5

Стефан Павловић

VIII1

5

2

2

2

/

Милан Радојевић

VIII1

5

3

2

3

1,5

Славиша Савковић

VIII1

7

3

2

2

2

Лидија Симић

VIII1

7

5

4

4

2,5

Ненад Симић

VIII1

7

3

3

3

3

Напомена: У табели је приказан број освојених поена од максималних 4.

Име и презиме наставника: Мирјана Ђурђевић
Предмет: биологија
оцена
на
крају 6.
разреда

оцена
на
крају 7.
разреда

оцена
на
крају 8.
разреда

број
поена на
завршном
испиту

Лазар Васић

број
Одељење посећених
часова
припремне
наставе
VIII1
6

4

4

4

3,5

Милица Васић

VIII1

6

4

4

4

3,5

Жељко Ђорђевић

VIII1

4

2

2

2

1

Исидора Ђурђевић

VIII1

6

5

5

5

3,5

Александра Лукић

VIII1

6

5

5

5

2,5

Кристина
Митровић

VIII1

4

4

5

5

4,5

Дејан Павловић

VIII1

4

2

2

2

0,5

Стефан Павловић

VIII1

2

2

2

2

/

Милан Радојевић

VIII1

4

4

4

4

2

Славиша Савковић

VIII1

8

2

2

2

1

Лидија Симић

VIII1

4

4

5

5

0,5

Ненад Симић

VIII1

8

4

4

4

1,5

Име и презиме
ученика

Напомена: У табели је приказан број освојених поена од максималних 5.
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Име и презиме наставника: Јелена Павловић
Предмет: историја
оцена
на
крају 6.
разреда

оцена
на
крају 7.
разреда

оцена
на
крају 8.
разреда

број
поена на
завршном
испиту

Лазар Васић

број
Одељење посећених
часова
припремне
наставе
VIII1
10

2

3

3

1,5

Милица Васић

VIII1

10

3

3

3

1,5

Жељко Ђорђевић

VIII1

7

2

2

2

0,5

Исидора Ђурђевић

VIII1

10

4

4

5

3

Александра Лукић

VIII1

10

4

3

4

2

Кристина
Митровић

VIII1

10

4

4

3

2,5

Дејан Павловић

VIII1

9

2

2

2

1

Стефан Павловић

VIII1

8

2

2

2

/

Милан Радојевић

VIII1

8

3

3

3

3,5

Славиша Савковић

VIII1

8

2

2

2

2,5

Лидија Симић

VIII1

10

4

4

4

1

Ненад Симић

VIII1

9

2

3

2

3,5

Име и презиме
ученика

Напомена: У табели је приказан број освојених поена од максималних 4.

Име и презиме наставника: Милица Пиваљевић
Предмет: физика
оцена
на
крају 6.
разреда

оцена
на
крају 7.
разреда

оцена
на
крају 8.
разреда

број
поена на
завршном
испиту

Лазар Васић

број
посећених
Одељење часова
припремне
наставе
VIII1
9

3

2

2

1

Милица Васић

VIII1

9

3

2

2

0

Жељко Ђорђевић

VIII1

8

2

3

2

0

Исидора Ђурђевић

VIII1

10

4

3

2

2,5

Александра Лукић

VIII1

8

4

3

4

0,5

Име и презиме
ученика
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Кристина
Митровић

VIII1

10

3

3

2

1

Дејан Павловић

VIII1

2

2

2

2

1,5

Стефан Павловић

VIII1

10

2

2

2

/

Милан Радојевић

VIII1

11

3

2

2

0,5

Славиша Савковић VIII1

11

3

2

2

1,5

Лидија Симић

VIII1

9

4

4

4

1

Ненад Симић

VIII1

11

4

3

2

1,5

Напомена: У табели је приказан број освојених поена од максималних 4.

Име и презиме наставника: Маријана Митровић
Предмет: хемија
оцена
на
крају 6.
разреда

оцена
на
крају 7.
разреда

оцена
на
крају 8.
разреда

број
поена на
завршном
испиту

Лазар Васић

број
посећених
Одељење часова
припремне
наставе
VIII1
16

/

3

2

1

Милица Васић

VIII1

16

/

3

2

0,5

Жељко Ђорђевић

VIII1

16

/

3

2

0

Исидора Ђурђевић

VIII1

16

/

3

3

1

Александра Лукић

VIII1

16

/

3

3

1

Кристина
Митровић

VIII1

16

/

3

3

0

Дејан Павловић

VIII1

16

/

2

2

0

Стефан Павловић

VIII1

16

/

2

2

/

Милан Радојевић

VIII1

16

/

3

2

1

Славиша Савковић VIII1

16

/

4

3

1

Лидија Симић

VIII1

16

/

3

3

1,5

Ненад Симић

VIII1

16

/

3

3

1

Име и презиме
ученика

Напомена: У табели је приказан број освојених поена од максималних 3.
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Закључак:
Анализом успеха и остварених бодова на завршном испиту долази се до закључка
да је остварен успех у складу са бодовима на завршном испиту

РАСПОРЕД УЧЕНИКА У ПРВОМ УПИСНОМ КРУГУ
Жеља
Пољопривредна школа
Економска школа
Гимназија
Техничка школа
Коцељева
средњошколски центар
Укупно
Проценти

1.
2
1
1
4
3

2
1

3
1

11
73.33

1
6.67

1
6.67

Укупно
4
1
1
4
3

Проценти
26.67
6.67
6.67
26.67
20
13
86.68

Графички приказ по школама

број уписаних ученика
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

пољопривредна

техничка

гимназија

еккономска

Коцељева

број уписаних ученика

Закључак:
86.68 ученика у првом уписном кругу уписало средњу школу. Техничка школа и
Пољопривредна школа су ове године биле најзанимљивије ученицима, као и
Средњошколски центар Коцељева. Интересантно је да ове године није било
заинтересованих за медицинску школу.
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Графички приказ по броју жеље

број ученика
12
10
8
6
4
2
0
1.жеља

2.жеља

3.жеља

број ученика

Закључак:
У првом уписном кругу уписано је 86.68 одсто ученика од тог броја 73.33 ученика
на прву жељу. Ученици ускладили своје жеље и могућности. Професионална
оријентација дала задовољавајуће резултате.
Један ученик није приступио завршном испиту из српског језика у редовном терминуупућени приступио полагању у августу након ког је уписао Средњу школу у Коцељевисмер инсталатер, један ученик одустао од даљег школавања.
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ МАТИЧНЕ ШКОЛЕ И ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА СА
ПОДАЦИМА О УДАЉЕНОСТИ
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ШКОЛСКИ ОДБОР
Р.Б.

Име презиме

Функција

1.

Мира Бошковић

Представник запослених

2.

Ленка Срећковић

Представник запослених

3.

Горан Стојановић

Представник запослених

4.

Славољуб Штулић

Представник родитеља

5.

Горан Алексић

Представник родитеља

6.

Живко Росић

Представник родитеља

7.

Драгослав Костадиновић

Представник локалне самоуправе

8.

Саша Јевтић

Представник локалне самоуправе

9.

Александар Павић

Представник локалне самоуправе

У току школске године одржано осам састанака школског одбора на којима су
разматрани редовни извештаји као и актуелна питања која су од важности за редовно и
успешно одвијање васпитно образовног процеса у школи.

РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
Доношење општих
аката

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током целе
школске године

Доношење Школског IX, VI
програма, Годишњег
плана рада, Развојног
плана
Доношење плана
IX, VI
стручног
усавршавања
запослених и усвајање
извештаја о његовом
остваривању
Усвајање извештаја о IX, VI
реализацији
Годишњег плана рада
и Развојног плана, као
и рада тимова

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Предлог,
дискусија
Презентација,
дискусија,
Гласање, усвајање
Анализа,
предлог, усвајање

Презентација,
дискусија,
усвајање

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Школски одбор,
директор, стручни
сарадник, стручне
службе школе
Директор, стручни
сарадник, стручни
тимови, школски
одбор
Стручна већа,
стручни сарадник,
директор

Стручни тимови,
стручни сарадник,
директор школе
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Усвајање предлога
финансијског плана за
припрему буџета
Републике
Доношење
финансијског плана
школе
Усвајање извештаја о
пословању, годишњег
обрачуна и извештаја
о извођењу екскурзија
Разматрање задатака
образовања и
васпитања и
предузимање мера за
побољшање услова
рада и остваривање
образовно васпитног
рада
Кадровска питања
(расписивање
конкурса за избор
директора и
формирање комисије)
Разматрање
жалби/приговора на
одлуке директора
Давање сагласности
за издавање школског
простора и
одлучивање о висини
закупнине

VI

Упознавање,
дискусије,
предлози

Директор,
наставничко веће,
стручна служба

VI

Предлог, усвајање

Директор, стручна
служба

VI

Анализа,
дискусија,
предлози,
усвајање
Анализа,
дискусија,
предлог

Директор, стручна
служба, вође
путовања

XII , I

Консултације,
предлог

Стручна већа,
директор,
синдикат, стручни
сарадник

По потреби

Консултације,
предлог

Школски одбор,
синдикат

По потреби

Консултације,
предлог

Директор, локална
заједница

IX, II,VI

Директор, стручна
већа, педагошки
колегијум, стручни
сарадник

САВЕТ РОДИТЕЉА
Р.Б.

Име презиме

1.

Ерић Верица

Бранковина –први разред

2.

Алексић Горан

Бранковина-други разред

3.

Филиповић Мирослав

Бранковина –трећи разред

4.

Ђурђевић Драган

Бранковина –четврти разред

5.

Јеротић Милица

Бранковина –пети разред

6.

Штулић Славко

Бранковина –шести разред

7.

Крстивојевић Предраг

Бранковина –седми разред
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8.

Радојевић Симо

Бранковина –осми разред

9.

Симић Милош

Гола Глава-први, трећи разред

10.

Станковић Ружица

Гола Глава-други, четврти разред

11.

Мићић Бојана

Гола Глава-пети разред

12.

Мићић Ђорђе

Гола Глава- шести разред

13.

Бошковић Петар

Гола Глава-седми разред

14.

Миливојевић Весна

Гола Глава- осми разред

15.

Пејатовић Рада

Бабина Лука

16.

Росић Живко

Котешица

17.

Домчић Милијан

Јошева

18.

Петковић Горан

Јошева

Одржана укупно четири састанка Савета родитеља

АКТИВНОСТИ
Конституисање
савета родитеља
Избор представника
родитеља ученика у
орган управљања и
стручне тимове
школе
Разматрање
предлога Школског
програма,
Развојног плана,
Годишњег плана
рада
Информације о
реализацији
Програма заштите
деце од насиља
Процена нивоа
безбедности ученика
и предлог мера за
унапређење
Анализа успеха и
предлог мера за
осигурање квалитета
и унапређењу

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Предлагање,гласа
ње
Предлог,дискусиј
а,
Гласање,усвајање

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Савет родитеља

IX, VI

Презентација,
анализа,
дискусија

Стручни тимови,
директор, педагог

IX, II,VI

Упознавање,
предлози

Директор, стручни
сарадник

IX, II,VI

Анализе,
консултације

Тим за заштиту деце,
директор и школски
полицајац

XI,I,IV,VI

Извештаји,
дискусија,
предлози

Предметни
наставници,
одељенска већа,
наставничко веће,

IX

Савет родитеља,
директор, стручне
службе
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образовно-васпитног
рада
Разматрање
VI
предлога изборних
предмета и уџбеника
Разматрање намене
коришћења
средстава
остварених од
донације и средстава
родитеља
Разматрање услова
рада школе и
предлагање
активности за
побољшање
Давање сагласности
на програм и
организовање
екскурзија и
разматрање
извештаја о
њиховом
остваривању
Разматрање
извештаја о
реализацији
Развојног плана
школе
Разматрање
извештаја о
Годишњем плану
рада школе
Разматрање
извештаја о
реализацији
самовредновању
раду школе
Учешће родитеља у
раду стручних
тимова

предлози,
дискусија

педагог, директор,
савет родитеља
Предметни
наставници, стручна
већа, педагошки
колегијум, савет
родитеља
Директор ,стручна
већа, наставничко
веће, стручни
сарадник

IX, II,

Информисање,
предлози,
дискусија

IX, II,VI

Анализа,
предлози,
дискусија и
усвајање

Стручна већа,
наставничко веће,
педагошки
колегијум, директор

IX, XI, V

Предлози,
дискусија и
усвајање

Стручна већа,
одељенска већа,
наставничко веће,
педагошки
колегијум, савет
родитеља

II,VI

Презентација,
дискусија,
предлози

Тим за развојно
планирање

IX

Презентација,
дискусије,
предлози

Директор школе,
стручни сарадник

VI

Презентација,
дискусија,
предлози

IX, II, IV,VI

Презентација,
дискусија,
предлози

Ђачки парламент,
савет родитеља,
одељенске
старешине,
наставничко веће
Савет родитеља

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Директор школе је Милица Остојићу свом трећем мандату.
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НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Укупно одржано једанаест седница наставничког већа за школску 2018/2019. годину.

АКТИВНОСТИ
Кадровски услови
Организација рада
Стручни активи и
тимови
Распоред часова
Разматрање годишњег
плана рада
Разматрање извештаја
о раду школе
Разматрање извештаја
о раду директора
Разматрање извештаја
о самовредновању,
реализацији развојног
плана, плана
професионалног
развоја запослених
Педагошка
документација
Анализа успеха и
дисциплине ученика на
крају класификационих
периода
Мишљење
наставничког већа о
члановима школског
одбора из реда
колектива
Мишљење
наставничког већа о
пријављеним
кандидатима за избор
директора школе
Представљање новог
правилника о
оцењивању
Електронски дневник
Надокнада часова
Тестирање ученика
првог разреда
Оствареност наставног
плана

ВРЕМЕ
НАЧИН
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
август
Предлагање,
Наставничко веће
гласање,
усвајање,
дискусија
септембар

Предлагање,
гласање,
усвајање,
дискусија

Наставничко веће

Новембар,
фебруар, април,
јун

Дискусија
Гласање
Усвајање

Наставничко веће

јануар

Дискусија
гласање
усвајање

Наставничко веће

јанура

Дискусија
Гласање
усвајање

Наставничко веће

март

Дискусија
Гласање
Усвајање

Наставничко веће

јун

Дискусија
Гласање

Наставничко веће
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Сарадња са локалном
заједницом
Извештаји са
екскурзија

Усвајање

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Чланови стручног већа за разредну наставу
Р.Б. Име презиме
1.

Љиљана Пајић

2.

Горан Стојановић

3.

Гордана Аџић

4.

Жаклина Аџић

5.

Татјана Бојанић

6.

Видосав Нешић

7.

Снежана Бирчанин

8.

Катарина Јанковић

9.

Драган Добрисављевић

10.

Марица Николовски

11.
12.

Анријана
Ранисављевић
Ленка Срећковић

13.

Ненад Јовановић

Занимање
професор разредне
наставе
професор разредне
наставе
професор разредне
наставе
професор разредне
наставе
професор разредне
наставе
наставник разредне
наставе
професор разредне
наставе
професор разредне
наставе
професор разредне
наставе
професор разредне
наставе
професор разредне
наставе
професор енглеског
језика
наставник верске
наставе

Функција у стручном
већу
председник
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
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Циљеви рада стручног већа:
 планирање и програмирање стручног усавршавања наставника у васпитнообразовном раду;
 унапређење васпитно-образовног процеса увођењем иновација и бољом
организацијом рада;
 анализа корелације наставних садржаја;
 избор уџбеника и друге литературе;
 перманентна индивидуална усавршавања;
 побољшање материјалне основе васпитно-образовног рада.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ /
АКТИВНОСТИ
-Глобални и
оријентациони
планови за 1. разред
са препоруком за
планирање
образовно-васпитног
рада у складу са
новим програмом
наставе и учења за
основно васпитање и
образовње;
-Пројектна настава у
1. разреду;
-Глобални и
оријентациони
планови од 2. до 4.
разреда, као и
планови осталих
васпитно-образовних
активности:
Допунске и Додатне
наставе, Слободних
активности;
-Усвајање Глобалног
плана рада Стручног
већа за разредну
наставу.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

20.8.2018.

учитељи

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)
-Примењени
Глобални
планова;
-примењена
нова форма
обрасца за
месечне планове
за 1. разред.
-Примењен
усвојени
Глобални план
рада Стручног
већа за разредну
наставу.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Све предвиђене
активности су
реализоване на
нивоу Актива
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- Усвајање
Глобалних и
оперативних планова
рада за све обавезне
наставне активности
и распоред часова од
1. до 4. разреда;
-Усвајање Глобалних
и оријентационих
планова осталих
васпитно-образовних
активности:
допунске и Додатне
наставе, Слободних
активности,
распореда писаних
задатака и вежби,
програма и
Одељењског
старешине.
-Усвајање плана
пројектне наставе за
1. разред;
- Планирање и
програмирање
градива.
- Планирање и
програмирање рада
ДТХСКА.
-Једнодневни излетекскурзија

31.8.2018.

Учитељи
Психолог,
педагог

-примењени
Глобални
планова;
-примењена
нова форма
обрасца за
месечне планове
за 1. Разред;
-Глобални и
оперативни
планови осталих
васпитнообразовних
активности
урањени;
-Утврђен
распоред
Допунске
наставе,
Додатне наставе,
Слободних
активности,
Распоред
писаних вежби;
Програм рада
ОС;
-Урађена
вертикална и
хоризонтална
интеграција и
корелација у
месечним
плановима.
-план ДТХСКА
-Урађен план:
одржавања
допуске наставе
из Српског
језика и
Математике;
-план
одржавања
додатне наставе
из Математике.
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-Успех и дисциплина
ученика
(информације за
класификациони
период са мерама за
унапређење).
-Утврђивање општег
успеха и владања
ученика са анализом
праћења реализације
ИОП-а.
-Анализа рада
ДТХСКА ,
допунског и
додатног рада.

19.11.2018.

Учитељи,
Психолог,
педагог

-Повећан број
часова Допунске
наставе због
недовоних оцена
-Награђени
ученици на
Конкурсима у
оквиру
ДТХСКА.
-Приказан
табеларно
успеха ученика
млађих разреда
и појачан
допунски рад и
прказан општег
успеха и
владања ученика
и ученика који
раде по ИОП-у.

-Утврђивање општег
успеха и владања
ученика са анализом
праћења реализације
ИОП-а.
-Анализа успеха на
такмичењима;
-Сабор Народне
традиције;

1.2.2019.

учитељи,
психолог,
педагог

-Табеларно
приказан општи
успех и владања
ученика и
ученика који
раде по
ИОП-у
-Похваљени
ученици који су
учествовали на
конкурсима,
такичењима,
манифестацијам
а;
-Припремљени
су ученици
млађих разреда
за учешће на
Сабору Народне
традиције у
Накову.
-Табеларно
приказан општег
успеха и
владања ученика
и ученика који
раде по
ИОП-у
-Повећан број
часова Допунске
наставе због
недовољних
оцена

-Утврђивање општег 16.4.2019.
успеха и владања
ученика са анализом
праћења реализације
ИОП-а.
-Анализа успеха на
такмичењима;
-Реализација плана и
програма.
-Разно:пројекти наше
школе

Учитељи,
педагог
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-Избор уџбеника за
2.разред по новом
плану и програму;

9.5.2019.

учитељи

-Анализа успеха на
крају школске
године,дисциплина и
изостанци;
-Реализација плана и
програма млађим
разредим;
-Сабор Народне
традиције,
екскурзија

21.6.2019.

Учитељи
педагог

-Ученици
млађих разеда
похваљени јер
су узели учеће у
пројекату
„Најмлађи за
најмлађе”
сакупили прилог
и приликом
посете донирали
Центару за
вантелесну
оплодњу Ваљево
За наредну
школску годину
одабрани су
уџбеници ИК
„Нови Логос“ за
2. разред
-Анализиран
успех ученика,
недовољне
оцене код
ученика , који су
преведени у
наредне разреде,
су одраз великог
броја
изостанака;
Допунска
настава из
Математике и
Српског језика
аплицирала
побољшан успех
ученика из ових
предмета.
Изостанци су
оправдани, а
владање је
примерно
-Похваљени
ученици који су
учествовали на
конкурсима,
такичењима,
манифестацијам
а,;
Ученици наше
школе
учесвовали н
Сабору народне
традиције и
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- Извештај о раду
Стручног већа за
разредну наставу са
мерама за
унапређивање.

јун

Руководила
ц Актива

Накову и веома
успешно
представили
нашу школу.
Екскуризе
ченика млађих
разреда
протекла у
лепом
расположењу и
без икаквих
проблема.
-Извештај о раду
(предат на
полугодишту)
два пута
годишње .

Подносилац извештаја: Љиљана Пајић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ
Чланови стручног већа за старије разреде
Р.Б. Име презиме

Занимање

Функција у стручном
већу

1.

Гордана Радојичић

Наставник математике

председник

2.

Љиљана Ђурић

Наставник руског
језика

записничар

Циљеви рада стручног већа: Оствареност наставног плана и програма, дисциплина и
владање ученика, обука наставника, сарадња са месном заједницом
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РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Реализација
наставног плана и
програма

Током године

Анализа успеха и
дисциплине ученика

Током године

Реализација ИОП-а

Током године

Избор ђака
генерације

Јун

Извештај са
ексукрзија

Јун

Обука наставника за
оцењивање по
исходима

Јун

Чланови
Одељењског
већа за
старије
разреде
Чланови
Одељењског
већа за
старије
разреде
Чланови
Одељењског
већа за
старије
разреде
Чланови
Одељењског
већа за
старије
разреде
Чланови
Одељењског
већа за
старије
разреде
Чланови
Одељењског
већа за
старије
разреде

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Успех ученика,
реализована
обука
наставника,
реализована
екскурзија

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ

Подносилац извештаја: Љиљана Ђурић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Чланови стручног већа друштвених наука
Р.Б. Име презиме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Занимање

Ленка Срећковић
Ленка Срећковић
Александра Радовановић
Светлана Мојић
Милош Милутиновић
Ивана Лазић
Јелена Павловић
Љиљана Ђурић

наст.енглеског језика
наст. енглеског језика
наст. српског језика
наст. српског језика
наст. историје
наст. енглеског језика
наст. историје
наст. руског језика

Функција у стручном
већу
председник
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан

Циљеви рада стручног већа: Циљеви рада стручног већа су планирање, активно
праћење и реализација рада са ученицима и то у оквиру редовне наставе, такмичења,
смотри, огледних и угледних часова.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Анализа успеха
ученика из предмета
друштвених наука
на крају сваког
класификационог
периода

Новембар,
фебруар, април,
јун

Чланови
актива
друштвених
наука

Семинари и
извештавање о
семинарима

Новембар,
трећа седница
Стручног већа

Чланови
актива
друштвених
наука

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и шта
доказује
успешност)
На крају сваког
класификационог
периода на
састанцима
Стручног већа је
анализиран
успех ученика и
дискутовало се о
мерама
унапређења
квалитета рада
У
полугодишњим и
годишњим
извештајима и у
извештајима о
стручном
усавршавању су
предм.
наставници
навели
планиране и
семинаре и обуке

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Активност у
попуности
реализована
(евиденција о
раду Стручног
већа – записник
у архиви школе)

Активности у
потпуности
реализована.
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којима су
присуствовали.
Такмичења из
српског језика и
историје ( школска,
општинска, окружна
и републичка)

Март, април,
мај, јун

Наставници
српског
језика и
историје

Пласмани
ученика у
наредни круг
такмичења.

Угледни часови

Октобар,
фебруар

Наставници
српског
језика,
историје,
енглеског
језика,
библиотекар
школе

Дан школе

фебруар

Наставници
српског
језика,
историје

Припреме за
полагање завршних
испита

фебруар, март,
април, мај , јун

Наставници
српског
језика,
историје

Сви планирани
угледни часови
су успешно
реализовани.
Доказ су
припреме,
записници
Актива,
извештаји о
стрчном
усавршавању
унутар установе,
полугодишњи и
гсдишњи
извештаји о раду
предметних
наставника, сајт
школе
Реализована ''
Квизијада''
поводом дана
школе
(записници
Актива, гсдишњи
извештаји о раду
предметних
наставника, сајт
школе)
Што бољи успех
ученика на
завршном
испиту.

Успех на
такмичењима
ученика и до
републичког
нивоа (
извештаји са
такмичења,
записник
Стручног већа,
извештаји о
раду
предметних
наставника)
Све активности
успешно
реализоване.

Активност
успешно
реализована.

Активност
реализована у
терминима
усклађеним са
редовном
наставном, на
часовима
допунске наставе.
(Дневници рада,
извештаји
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Оцењивање и
примена стандарда у
настави страних
језика

САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
КОЈЕ СУ
РЕАЛИЗОВАНЕ А
НИСУ
ПЛАНИРАНЕ
Учешће ученика и
наставника на
манифестацији
'Годишњица
окупљања устаника у
Првом српском
устанку'

децембар

Наст.
страних
језика

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

фебруар

Наставник
српског
језика
Александра
Радовановић

Похађање обуке
за примену
стандарда у
настави

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Успешно
представљање
школе на
манифестацији

допунске наставе,
резултати
ученика на
завешном
испиту)
Активност
успешно
реализована
(извештаји о
стручном
усавршавању,
годишњи
извештај о раду)

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Активност
успешно
реализована.

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ КОЈИ
НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ
РЕАЛИЗОВАНИ

Одлазак ученика и наставника на Сајам
књига

Недостатак материјалних средстава

Подносилац извештаја: Ленка Срећковић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ПРИРОДНИХ
НАУКА
Чланови стручног већа за природне науке
Р.Б. Име презиме
1.
2.
3.
4.
5.

Занимање

Гордана Радојичић
Милица Пиваљевић
Маријана Митровић
Мирјана Ђурђевић
Гордана Крсмановић

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Конституисано је
веће, за руководиоца
већа изабрана је
Гордана Крсмановић .
Такође је донет план
рада већа за
предстојећу школску
годину.
Усаглашен је обим
градивакао и
критеријуми
оцењивања у складу
са стандардима за
сваки предмет
Предметни
наставници су на
састанку већа изнели
стање опремљености
наставним средствима
са којима изводе
наставу. Договорен је
начин и време
извођења додатне,
допунске наставе и
секција јер већина
наставнка допуњава
фонд у другим
школама. Извршена је
корелација садржаја

наст.математике
наст. физика
наст. хемија
наст. биологија
наст. географија

Функција у стручном
већу
председник
записничар
члан
члан
члан

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ (шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
постигнуто и
шта доказује
успешност)
август
Чланови
актива
природних
наука

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Активност у
попуности
реализована
(евиденција о
раду Стручног
већа – записник
у архиви школе)

септембар

Активности у
потпуности
реализована.

Чланови
актива
природних
наука
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наставних предмета и
направљен је договор
о одржавању
заједничких
часова.Закључено је
да се наставници
вишедопуњавају
током часова обраде
неких наставнигх
јединица .
Током овог месеца
октобар
еколошка секција ,
коју води наставница
Мирјана дјурђевић ,
реализовала је
тематски дан о здравој
исхрани поводом 20.
октобра , који се
обележава као
међународни Дан
јабука. У оквиру ове
секције, током целе
године организује се
хуманитарна акција
Чеп за хендикеп
Урађена је анализа
новембар
успеха ученика на
крају првог
класификационог
периода. Закључено је
да је упех ученика
задовољавајући , али
да постоји простор да
буде и бољи .
Организована је
посета Фестивалу
науке у Београду за
ученике наше школе .
Посету су организовале
професорке Гордана
Радојичић и Весна
Бранковић , а одазвао
се велики број ученика.
Чланови већа су
децембар
анализирали рад већа
у првом полугодишту
. том приликом
разговарано је о
текућим проблемима ,
реализацији допунске
и додатне наставе и
њеном похађању од
стране ученика .

Чланови
актива
природних
наука

Све активности
успешно
реализоване.

Чланови
актива
природних
наука

Све активности
успешно
реализоване.

Чланови
актива
природних
наука

Све активности
успешно
реализоване.
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Чланови већа су
анализирали рад већа
у првом полугодишту
. том приликом
разговарано је о
текућим проблемима ,
реализацији допунске
и додатне наставе и
њеном похађању од
стране ученика .
Током овог месеца
организована су
школска такмичења из
већине предмета .
Направљен је и
коначан списак
ученика који су
обезбедилии пласман
на општинском
такмичењу .Такође је
разговарано о
похађању семинара
чије је извођење
обезбедила школа .
На састанку током овог
месеца договорено је
да се појача рад
додатне наставе и
припремних часова за
ученике који су
обезбедили пласман на
општинско или градско
такмичење
Урађена је анализа
успеха ученика на
крају трећег
класификационог
периода и том
приликом је закључено
да је успех ученика
задовољавајући.
Извршена је и анализа
свих облика рада
наставника, утврђено је
да се ваннаставне
активности уредно
одржавају и да су
резултирале добрим
успехом који су
постигли ученици на
такмичењима
различитих нивоа.
Забележен је и слабији
одзив ученика који

јануар

фебруар

Чланови
актива
природних
наука

Све активности
успешно
реализоване.

март

Чланови
актива
природних
наука

Све активности
успешно
реализоване.

април

Чланови
актива
природних
наука

Све активности
успешно
реализоване.
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похађају допунску
наставу
Анализирани су
мај
резултати симулације
комбинованог теста и
теста из математике за
малу матуру. Резултати
су сходно очекивани и
претходно показаном
знању ученика , али
свакако би морали
бити бољи , што је , по
мишљењу чланова већа
могуће постићи уз
појачан рад пре свега
ученика , а затим и
наставника , како би
резултати правог теста
били бољи и како би
ученици могли да
упишу жељене школе .
Током јуна урађена је јун
анализа успеха
ученика на крају
другог полугодишта и
закључено је да је
успех ученика
задовољавајући али да
је неопходно даље
мотивисати ученике
да благовремено
испуњавају своје
обавезе како би успех
био бољи.
Анализирано је стање
кабинета и направљен
је начелни план
набавке наставних
средстава и опреме за
следећу школску
годину. Веће је
анализирало и успех
ученика на одржаним
такмичењима и том
приликом је
закључено да су
ученици постигли
доста добре резултате

Чланови
актива
природних
наука

Све активности
успешно
реализоване.

Чланови
актива
природних
наука

Све активности
успешно
реализоване.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО, ЛИКОВНО И МУЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
Циљеви рада тима: Развијање креативности, маште, индивидуалног рада, такмичарског
духа, однос према здравим животним навикама, култури и спорту
РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ ИСХОДИ/
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је постигнуто
и шта доказује
успешност)

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ:
Активности за
време Дечије
недеље: Одржан је
турнир у малом
фудбалу за дечаке
и девојчице и
турнир у одбојци.
ЛИКОВНА
КУЛТУРА:
Изложба
ученичких радова
поводом дечије
недеље у ходнику
ИО Гола Глава
МУЗИЧКА
КУЛТУРА:
Није било
активности
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ:
Одржан је
Новогодишњи
турир у стоном
тенису од 5. до 8.
разреда.
ЛИКОВНА
КУЛТУРА:
Изложба поводом
новогодишњих
празника ИО Гола
Глава
МУЗИЧКО
КУЛТУРА:
Није било
активности.

Прва недеља
октобра
(5.10.2018.)

Од 24. до 28.
Децембра 2018.

чланови
стручног
већа

Учешће великог
броја ученика у
активностима из
наших предмета.
Јачање
такмичарског духа,
спортске и фер игре,
постигнути
спортски резултати,
развијање
уметничких,
овладавање
ликовним техникама
и упознавање са
историјским
развојем музичких,
ликовних и
естетских
вредности. Изложен
велики број успешно
урађених дечијих
ликовних радова.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Веома успешно

54

Извештај о раду за школску 2018/2019.
ЛИКОВНО
ВАСПИТАЊЕ:
Изложба
ученичких радова
поводом школске
славе „Свети Сава”
и Дана школе у
ходнику ИО Гола
Глава
МУЗИЧКА
КУЛТУРА:
Школски ученички
хор је имао учешће
у прослави Школске
славе „Свети Сава“,
као и у учешћу
обележавању Дана
Школе
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ:
Одржан је крос
РТС-a за ученике
од 1. до 8. разреда
Наставник ликовне
културе је са децом
из наше школе
посетио изложбу
ученичких радова
у галерији Трнавац
у Ваљеву. Деца су
учествовала у 2
ликовна конкурса
„Железница у
очима деце“ и
учешће на
ликовном конкурсу
Турске Амбасаде
Београд „Свет из
моје маште“.
Недеља цртања
портрета.

28. Јануар 2019.
26. Фебруар
2019.

22. 05.2019.

Новембар 2018.
год.
Април 2019.
год.
Мај 2019. год.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКУ
НАСТАВУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Чланови стручног већа
Р.Б. Име презиме
1.
2.

Занимање

Александра Радовановић Наставник грађанског
васпитања
Наставник верске
Ненад Јовановић
наставе

Функција у стручном
већу
Члан
Члан

Циљеви рада стручног већа: развијање способности критичког просуђивања и
одговорног одлучивања и делања, развијање комуникацијских вештина неопходних за
сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења, разумевање
функционисања органа управљања школе и стручних тела, стицање знања о основама
хришћанске вере.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

Усвајање плана
рада за школску
2018/2019.
Молебан

Август 2018.

Чланови

03/09/18

Обележавање
Дана толеранције

16.11.2019.

Предавање о
болестима које се
јављају као
последица
употребе
наркотика
Састанак

Децембар 2018.

Наставник
веронауке,
професор
српског
језика,
учитељи,
свештеник
Наставник
грађанског
васпитања,
одељенске
старешине
Наставник
грађанског
васпитања и
психолог

19.11.2019.

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и шта
доказује
успешност)
У току школске
2018/2019.
године одржано
је 5 састанака
стручног већа и
вршена је
анализа рада на
крају сваког
класификационог
периода.
Обележени су
значајни датуми.
Постигнуто је
интересовање и
активности
ученика.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Стручни актив је
успешно
реализовао
планиране
активности,

Чланови
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Дан Светога Саве

27.1.2019.

Састанак

28.1.2019.

Израда паноа
,,Реци НЕ
дрогама”

Март 2019.

САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
КОЈЕ СУ
РЕАЛИЗОВАНЕ А
НИСУ
ПЛАНИРАНЕ

Наставник
веронауке,
учитељи,
наставници
српског
језика
Чланови
Наставник
грађанског
васпитања

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Православна
радионица “Макете
цркава“
Квиз „Православна
слагалица“

Март 2019.

Наставник
веронауке

Април 2019.

Састанак

16.4.2019.

Наставници
веронауке,
Свештеници
и
координатори
верске
наставе,
ОШ „Прота
Матеја
Ненадовић“
Чланови

Тематски дан „
Христос воскресерадост донесе“
Изложба цртежа
Облици насиља и
како се заштитити
Изложба цртежа
„Стварање света“
ИО Гола Глава
Изложба цртежа
„Стварање света“
ИО Гола Глава
Састанак

23.4.2019.
Април и мај
2019.
мај

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ

Учитељи,
наставник
веронауке
Наставник
грађанског
васпитања
наставник
веронауке

мај

наставник
веронауке

21.6.2019.

Чланови

Подносилац извештаја: Александра Радовановић
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
У току школске године одржано је осам састанака.
АКТИВНОСТИ
Кадровски услови
Организација рада
Стручни активи и
тимови
Распоред часова
Разматрање годишњег
плана рада
Разматрање извештаја
о раду школе
Разматрање извештаја
о раду директора
Разматрање извештаја
о самовредновању,
реализацији развојног
плана, плана
професионалног
развоја запослених
Педагошка
документација
Анализа успеха и
дисциплине ученика на
крају класификационих
периода
Мишљење
наставничког већа о
члановима школског
одбора из реда
колектива
Мишљење
наставничког већа о
пријављеним
кандидатима за избор
директора школе
Представљање новог
правилника о
оцењивању
Електронски дневник
Надокнада часова
Тестирање ученика
првог разреда
Оствареност наставног
плана

ВРЕМЕ
НАЧИН
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
август
Предлагање,
Педагошки
гласање,
усвајање,
дискусија
септембар

Предлагање,
гласање,
усвајање,
дискусија

Наставничко веће

Новембар,
фебруар, април,
јун

Дискусија
Гласање
Усвајање

Наставничко веће

јануар

Дискусија
гласање
усвајање

Наставничко веће

јанура

Дискусија
Гласање
усвајање

Наставничко веће

март

Дискусија
Гласање
Усвајање

Наставничко веће

јун

Дискусија
Гласање
Усвајање

Наставничко веће
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Сарадња са локалном
заједницом
Извештаји са
екскурзија

РЕАЛИЗАЦИЈА КАЛЕНДАРА НАЈВАЖНИЈИХ АКТИВНОСТИ
У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Време
извођења
1.09.2018.
1-7.10. 2018.

Планирана активност

Носиоци посла
Колектив школе
Колектив школе

26-29.4.2019.
12. 5. 2017

Молебан
Дечија недеља
Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату
Обележен Дан примирја у Првом
светском рату
Финална презентација пројекта
„ Најмлађи за најмлађе“
Обележавање Светог Саве
Подељене књижице и саопштен
успех на крају првог полугодишта
Обележен Дан државности
Републике Србије
Дан школе
Обележавање Осмог марта
пригодном изложбом
Обележен Дан сећања на жртве
холокауста
Васкрс
Крос РТС

мај

Екскурзије млађих разреда

мај

Екскурзија старијих разреда
Представа и забава за ученике
четвртог разреда
Представа и забава за ученике и
родитеље првог разреда
Матурско вече за ученике осмог
разреда
Подељене књижице и саопштен
успех ученицима на крају другог
полугодишта

21.10. 2018.
10-11.11. 2018.
24. 12. 2018
27.1. 2019.
јануар
15.2. 2019.
26.2.2019.
8.3.2019.
22.4. 2019.

13.6.2019.
14.6.2019.
6.6.2019.
28.6.2019.

Колектив школе
Професори историје
Колектив школе
Колектив школе
Одељенске старешине
Одељенске старешине
Колектив школе
Учитељи и професорица
ликовне културе
Одељенске старешине
Колектив школе
Колектив школе
Професори разредне
наставе
Актив четвртог разреда
Актив четвртог разреда
Колектив школе
Одељенске старешине
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ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
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 је своје планове рада стварало тимски и наставу реализовало у
складу са образовним и другим потребама ученика.
У току школске 2018/2019. године директор школе се стручно усавршавао. На
основу позитивних искустава са семинара организовани су семинари за наставнике и
стручне сараднике: „Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“,
„Даровитост у предшколској установи и школи“. Поред семинара организованих унутар
установе, директор се усавршавао похађајући следеће семинаре: присуствовао стручном
скупу: „Осми стручни скуп Друштва директора школа Србије“ и семинару ,,Јавне
набавке-Јавно-приватно партнерство-Установе образовања и васпитања“.
У школи је организован Ученички парламент. Учесници Ученичког парламента
укључени су у стручне активе и тимове. Два представника Ученичког парламента
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присуствују седницама Школског одбора 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 образовноваспитног 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 17 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 178 ученика, 51 ученика (29,1%) остварило је одличан успех.
Ученик генерације Ивана Марјановић носилац је дипломе „Вук Караџић“. Подељено је
5 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
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
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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. Септембра 2018. године директор школе је
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 14.9.2018. године усвојени су Годишњи план рада, Извештај о раду
школе. Годишњи план рада заведен је под редним бројем 507/1-18. Извештај о раду
школе заведен је под бројем 509/1-18.
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:
 11 седница Наставничког већа,
 4 седнице Савета Родитеља,
 8 седница Школског одбора,
 8 састанка Педагошког колегијума,
 11 седница Одељенских већа,
 17 састанака Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања,
 4 састанка Стручног актива за развојно планирање,
 5 састанка Тима за самовредновање,
 6 састанка Тима за инклузивно образовање,
 6 састанака Ученичког парламента.
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.
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 „Даровитост у предшколској установи и школи “.
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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
су прикупили новчану помоћ продајући новогодишње украсе и честитке, а потом су
били гости самог Центра где су могли да виде медицинске апарате од којих се неки
користе и у настави (микроскоп). Такође смо учествовали у манифестацијама: „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 година се пројекат реализовао
путем Локалног плана акције за децу, на нивоу локалне самоуправе, а ове године смо
захваљујући ентузијазму наставника наше школе организовали радионице за ученике
наше школе. 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 са
којима смо реализовали манифестацију поводом Светског дана борбе против дуванског
дима.
У оквиру унапређивања међуљудских односа посебна пажња је посвећена
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
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 управљња 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 4 седницe 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.
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У циљу спречавања насиља, злостављања и занемаривања директор школе је
присуствовао на 17 састанака 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 9 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 Школског одбора 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. Директор школе је присуствовао свим састанцима које је
организовао руководилац Школске управе Ваљево.
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
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
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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 2018/2019. 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 поднела: Милица Остојић

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ,
ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА, ТИМОВА, КОМИСИЈА
ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
ОБЛАСТ РАДА

АКТИВНОСТИ

Руковођење
васпитнообразовним
процесом у
школи

Стручно
усавршавање
кроз семинаре и
обуке – обука за
за реализацију
наставе
оријентисане ка
исходима учења
Промоција
безбедности и
поштовања
права ученика
Подстицање
пројектне
наставе и
укључење
ученика у
ваннаставне и
слободне
активности
Промоција
толеранције и
различитости
ученика –
обележавање

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Мај

ИСХОДИ

Током године

Ученици
упознати са
правима,
обавезама,
правилима
понашања
Завршена
обука за
реализацију
наставе
оријентисане
ка исходима
учења

Исходи су
остварени

Стварање
климе
међусобног
уважавања

Исходи су
остварени

Maj

16. Новембар

Подигнут
ниво знања
везаног за
развој
образовања и
васпитања

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
Исходи су
остварени

Исходи су
остварени
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Планирање,
организовање и
контрола рада
установе

Праћење рада
запослених

Сарадња са
родитељима/

Међународног
дана толеранције
Праћење и
анализа
иницијалних
тестова, пробног
и завршног
испита
Координација
рада стручних
органа, тимова,
издвојених
одељења и
појединаца у
установи
Извештај
стручним
органима и
већима о
анализама рада
установе и
предузетим
мерама
Подстицање
запослених за
рад са ИКТ као
подршком у
процесу учења
Подстицање и
покретање
процеса
самовредновања
– учешће у
реализацији
пројекта Селфи –
самовредновање
дигиталних
компетенција
школе
Подстицање
професионалне
сарадње и
тимског рада
Благовремено
обавештавање
родитеља о свим
аспектима рада
школе
Учешће у изради
делова
Извештаја,

Септембар,
Мај-Август

Урађена
анализа и
презентован
и резултати

Исходи су
остварени

Током године

Координато
р Тима за
педагошку
документац
ију и члан
више
тимова
Стручни
органи и већа
упознати са
анализом
рада

Исходи су
остварени

Равномерна
организациј
а рада у
дигиталном
кабинету
Учешће у
процесима
самовредно
вања рада
школе

Исходи су
остварени

Повећан број
запослених у
заједничким
пројектима
Родитељи
на време
обавештени
о раду
школе и
активности
ма ученика
Израђен
Извештај,
Плана рада

Исходи су
делимично
остварени

Током године

Током године

Март - Август

Током године

Током године

Током године

Исходи су
остварени

Исходи су
остварени

Исходи су
остварени

Исходи су
остварени
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старатељима,
органом
управљања,
репрезентативни
м синдикатом и
широм
заједницом

Плана рада и
Школског
програма рада
школе
Подстицање
Током године
установе и
запослених на
учешће у
националним и
међународним
пројектима –
пројекат Селфи и
„2000
дигиталних
учионица“

и Школски
програм
рада школе
Школа
укључена у
пројекат

Исходи су
остварени

Финансијско и
административно
управљање радом
установе

Редовно
ажурирање
података у ИС
Доситеј
Редовно праћење
законске
регулативе

Током године

Подаци
редовно
ажурирани

Исходи су
остварени

Током године

Исходи су
остварени

Израда планова
за унапређивање
рада установе
након извршеног
инспекцијског
надзора

Током године

Упозната са
изменама и
допунама
закона
Израђен
план за
унапређива
ње рада

Обезбеђење
законитости рада
установе

Исходи су
остварени

Извештај поднела: Бојана Лаловић-Милановић, помоћник директора

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНУ ЗА
ПЕРИОД МАЈ-АВГУСТ
Педагог: Биљана Вукашиновић
ОБЛАСТ РАДА

АКТИВНОСТ

САРАДЊА СА
УЧЕНИЦИМА

Индивидуални
разговори

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Мај-јун

ИЗВЕШТАЈ
интервентни разговори
са ученицима.Васпитнодисциплински проблеми
у току наставе. Код
већине постигнут помак
ка прихватљивијем
понашању
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САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА

Индивидуални
разговори

мај

разговори о резултатима
теста са ученицима за
психолошку процену
професионалних
склоности

Тестирање
ученика –
спремност деце за
полазак у школу

мај

17 предшколац тестиран
тестом ТИП -1

Тестирање
ученика осмог
разредапсихолошка
процена
професионалних
компетенција
Анкетирање
ученика осмог
разреда –
присуство стреса
због завршног
тестирања

мај

тестирани сви ученици
осмог разреда у циљу
професионалне
оријентације

мај

Анкетирани сви ученици
осмог разреда у циљу
превазилажења стреса
код завршног испита

Предавањерадионица

мај

професионална
оријентација. Уводно
предавање, испитивање
чула, представљен водич
кроз занимања и средње
школе .

Предавање радионица

мај

За ученике издвојених
одељења на тему
ненасилне комуникације

Индивидуални
разговори

Мај-јун

разговори везано за
васпитно дисциплинске
проблеме ученике

Индивидуални
разговори

мај

Индивидуални
разговори

мај

10-разговори везани за
афирмативне мере за
ученике ромске
националне мањине
осмог разреда у вези
афирмативних
активности МПН а тичу
се завршног испита ради
постизања пуне
равноправности
разговори везано за
професионалну
оријентацију и упис
ученика у средњу школу
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САРАДЊА СА
НАСТАВНИЦИМА

Индивидуални
разговори

мај

повратна информација
родитељима о
спремности ученика за
полазак у први разред
Сагласност за
фотографисање ученика

Припремљен
материјал

Мај-јун

Припремљен
материјал

Мај,септембар

Изборни предмет

Индивидуални
разговори

јуни

Индивидуални
разговори

мај-август

Индивидуални
разговори

Мај-август

Индивидуални
разговори

мај-јуни

Консултације

Мај-август

Анкета

јун

Повратна информација
анализе процена учитеља
о ученицима млађих
разреда
консултације везано за
израду планова,
извештаја, припрема за
часове
консултације за израду
педагошких профила,
планова и програма за
ученике укључене у
ИОП
консултације са
разредним старешинама
осмог разреда:
професионална
оријентација, завршни
испит...
Идентификација
даровитих ученика,
учешће у ангажовању
тих ученика у додатном
раду, слободним
активностима и
такмичењима
Процена учитеља о
:мотивисаности за учење,
карактеристикама
ученика од значаја за
успешно школовање и
однос према вршњацима
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САРАДЊА СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И
ПРЕТИОЦЕМ
УЧЕНИКА

РАД У СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА ШКОЛЕ

Сарадња са
директором

Мај-август

Континуирана сарадња
на пословима који се
тичу образовно
васпитног рада школе, на
припреми докумената
установе, извештаја,
анализа, на организацији
трибина, предавања,
радионица за ученике,
запослене и родитеље, на
припреми и реализацији
разних облика стручног
усавршавања за
наставнике у оквиру
школе, по питању
приговора и жалби
ученика и
родитеља/старатеља на
оцену из предмета и
владања
Сарадња на унапређењу
читалачких навика,
набавци стручне
литературе и литературе
за ученике,
актуализација фонда
библиотеке
Сарадња на планирању
финансијских средства
потребних за набавку
дидактичког материјала,
књига.
учествовање у раду
наставничког већа кроз
припрему
извештаја,информисање
о обављеним анализама,
истраживањимаи других
активности од значаја за
ов рад, припрема
информација о
актуелним променама
законских регулатива,
нових правилника..

Сарадња са
библиотекаром

Мај-август

Сарадња са
финансијском
службом школе

Мај -август

Учествовање у
раду-Наставничко
веће

Мај -август

Учествовање у
раду- Одељенско
веће
Координатор-Тим
за инклузију

Мај -август

учествовању у раду
одељенских већа

Мај -август

израђени планови
,извештаји, учешће у
изради педагошких
профила, праћење
реализације планираних
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активности, праћен
напредак ученика

Сарадња-Тимови
школе

Мај -август

Учествовање у
раду стручних
актива
Вођење
документације

Мај -август

ВОЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ
И ПЕДАГОШКОПСИХОЛОШКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО
Евиденција
УСАВРШАВАЊЕ

Мај -август

Мај -август

Вођење школске
документације

Мај -август

Стручно
усавршавање

Током године

Консултације, давање
предлога, присуство
састанцима,
презентовање извештаја,
реализација добијених
задужења
Присуство састанцима,
помоћ у израда планова
Уредно вођена
документација о
сопственом раду вођена
на дневном, месечном и
годишњем нивоу
Уредно вођена
документација о
обављеним разговорима
са ученицима,
родитељима,
наставницима...
Успех ученика на
такмичењима,
успех ученика током
године
Праћена стручне
литаература
,учествовање у
активностима
Педагошког друштва
током године,Семинар:
Даровито дете, обука за
оцењивање по исходима,
обука за реализацију
Ерасмус пројеката,
Трибина НААРНСтранзиција ученика
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ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ РАДА И
ВРЕДНОВАЊЕ
ОСТВАРЕНИХ
РЕЗУЛТАТА

Учешће у
припреми
развојног плана
школе

Мај -август

Урађена Анализа
извештаја о реализацији
Развојног плана, анализа
резултата
самовредновања школе,
артикулација задатака и
активности у оквиру
дефинисаних циљева,
израђен плана праћења и
евалуације остварених
резултата

Учествовање у
припреми плана
самовредновања рада школе

Мај -август

Учешће у изради
индивидуалних
образовних
планова за
ученике

Мај -август

Учешће у изради
Годишњег плана
рада школе
Учешће у изради
плана стручног
усавршавања
наставника на
нивоу школе

Августсептембар

Остварено учествовање у
припреми плана
самовредновања рада школе, усвојен
предлог врсте и
временске артикулације
активности, подељена
задужења
Консултације,
прикупљени подаци о
ученицима, израђени
педгошки профил
ученика, остварена
сарадња са родитељима,
остварена сарадња са
предшколском
установом и
интересорном комисијом
Урађен годишњи план
рада школе

Мај -август

Дефинисане потребе,
обављене консултације
са стручним већима.
Стручно усавршавање
унутар установе текло по
плану. Због
реконструкције школе
планирано стручно
усавршавање ван
установе у организацији
школе померено за
почетак наредне школске
године
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ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ РАДА

Учешће у избору и
планирању
реализације
посебних
програма:
професионалне
оријентације,
заштита од насиља

Августсептембар

Консултације обављене
са наставницима,
тимовима на почетку
школске године

Припремање
годишњег
програма рада и
месечних планова
рада педагога

Мај -август

Урађен годишњи план
рада педагога и месечни
планови, који су
усклађени са потребама
школе

Припремање плана Мај -август
сопственог
стручног
усавршавања и
професионалног
развоја
Учешће у изради
Јун, јули, август,
годишњег
септембар
извештаја рада
школе

Све планиране
активности везане за
стручно усавршавање
остварене

Праћење и
вредновање
примена мера
индивидуализације и ИОП-а

Мај -август

Праћење вођења
педагошке
документације

Мај -август

Остварено континуирано
праћење вредновање
примена мера
индивидуализације и
ИОП-а. Као и завршна
евалуација и предлог за
укључење-искључење
појединих ученика у
ИОП
Обављен преглед
дневника

Праћење и анализа
успеха и
дисциплине
ученика на
класификационим
периодима

јуни

Праћење и анализа
самовредновања
(изабране области)

Мај -август

Праћење и анализа
завршног испита и
уписа у средње
школе

Јун-јул

Урађен извештај о раду
школе

Урађена анализа успеха
и дисциплине ученика,
израђен предлог мера за
њихово побољшање,
спроведене планиране
активности

Урађена анализа
завршног испита и уписа
у средњу школу
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Праћење
реализације
разредних и
поправних испита

САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Није било разредних ни
поправних испита на
крају школске године

Израда извештаја
о раду педагога
Сарадња са
Центром за
социјални рад

Јун,јул,август

Сарадња са Домом
здравља

Мај -август

Сарадња са
центром за
породични
смештај и
усвојење

Мај-август

Сарадња са
Црвеним крстом

Мај -август

Сарадња остварена у
оквиру тематских дана и
конкурса

Сарадња са
полицијском
управом Ваљево

Мај -август

Градска
библиотека
„Љубомир
Ненадовић“
Ваљево
Сарадња са
средњим школама
Ваљева и
Коцељеве

Мај -август

Сарадња остварена кроз
организована предавања
на тему безбедност деце
у саобраћају, превенција
алкохолизма и
наркоманије
Сарадња остварена кроз
различите конкурсе за
подстицање читалачких
навика,

Мај -август

Мај -август

Израђен извештај о
сопственом раду
Сарадња остварена по
више основа. Пријава за
нередовно похађање
наставе, васпитно
занемаривање деце,
остваривање права на
социјалну помоћ
Сарадња остварена кроз
ораганизацију редовних
систематских прегледа и
вакцинације ученика,
систематски прегледи
ученика осмог разреда,
процена спремности
предшколаца за упис у
први разред, сарадња
везано за процену
ученика укључених у
ИОП и њихових
карактеристика
Сарадња са центром на
праћењу ученика који су
у хранитељској
породици

Сарадња остварена у
оквиру професионалне
оријентације ученика
осмог разреда

74

Извештај о раду за школску 2018/2019.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА
Послове школског библиотекара у школској 2018/2019. 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
Време
Процена
Активност
Очекивани исходи
реализације
остварености
Планирање набавке литературе и
септембар
Формиран списак
У овој области
периодичних публикација за
октобар
литературе и
су остварени
ученике, наставнике и стручне
публикација
очекивани
сараднике
током
исходи
Израђивање годишњег и месечних
године
Израђени годишњи
планова рада
и месечни планови
Планирање и програмирање рада са током
Направљен план
ученицима у школској библиотеци
године
рада са ученицима
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Активност
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
(теоријска и практична настава,
допунски и додатни рад,
ваннаставне активности ученика)

Време
Очекивани исходи
реализације
Израђен Годишњи
план рада у датом
временском року
Током
Редовно вођење
године
библиотечког
пословања
Израђен списак
потребне
литературе

Процена
остварености
У овој области
су остварени
очекивани
исходи

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Активност
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

Време
Очекивани исходи
реализације
Одржан барем један
угледни час по
полугодишту у
сарадњи са
Током
наставницима
године
Одржан час у
школској
библиотеци
Израђен списак
лектире и
договорена
динамика
Повећан број
наставника који
користе референсни
део библиотеке

Процена
остварености
У овој области
нису остварени
очекивани
исходи
У Плану рада за
наредну годину
посебна пажња
биће усмерена
на повећање
броја часова у
самој
библиотеци, као
и на упознавање
наставника са
референсним
делом фонда
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4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
Време
Процена
Активност
Очекивани исходи
реализације
остварености
Обучавање ученика за самостално
Ученици
У овој области
коришћење различитих извора
самостално користе су остварени
сазнања и свих врста информација у
различите изворе
очекивани
настави и ван ње
Ученици користе
исходи, али ће
Пружање помоћи ученицима код
истраживачке
се наредне
учења ван школе и усвајања метода
методе рада
године појачано
самосталног рада на тексту и
Ученици уредно
радити са
другим материјалима
Током
враћају књиге и
ученицима у
Пружање помоћи ученицима у
године
чувају грађу
просторијама
припреми и обради задате теме
Ученици учествују
школске
Рад на развијању позитивног односа
у програмим које
библиотеке
према читању и важности
организује
разумевања текста и упућивању на
библиотека
истраживачке методе рада
Ученици учествују
(употреба лексикона,
у реализацији
енциклопедија, речника и др.)
школских пројеката
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
(Здрав живот, Екологија,
Толеранција, Школа без насиља,
Дечија права)
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Време
Процена
Активност
Очекивани исходи
реализације
остварености
Остваривање сарадње са
Током
Родитељи упознати У овој области
родитељима у вези са развијањем
године
су остварени
са правилима рада
читалачких навика ученикa
очекивани
библиотеке
исходи
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
Време
Процена
Активност
Очекивани исходи
реализације
остварености
Сарадња са стручним већима
Редовно
У овој области
наставника, психологом и
упознавање
су остварени
директором школе у вези с
Током
стручних већа,
очекивани
набавком и коришћењем књижне и
године
стручних сарадника исходи
некњижне грађе, те целокупном
и директора школе
организацијом рада школске
о раду библиотеке и
библиотеке
набављеној
Информисање стручних већа,
литератури
стручних сарадника и директора о
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набавци нове стручне литературе за
Активно
предмете, дидактичко-методичке и
учествовање у
педагошко-психолошке литературе
Током
културним
Припрема заинтересованих за
године
активностима
реализацију мултидисциплинарних
школе
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
(књижевне трибине, акције
прикупљања књига, изложбе,
конкурси,обележавање значајних
јубилеја везаних за школу: Месец
књиге, Светски дан књиге, Дечија
недеља)
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Активност
Време
Процена
Очекивани исходи
реализације
остварености
Рад у школским тимовима на
Израђен годишњи
У овој области
изради годишњег и развојног плана
план школе и анекс су остварени
школе и школског програма, на
школског програма очекивани
реализацији наставе засноване на
Уредно присуство
исходи
истраживању – пројектне наставе
Током
сатанцима и предат
Рад у стручним тимовима у складу
године
извешта о раду на
са решењем директора
крају школске
Рад у стручним тимовима у циљу
године
промовисања школе и прикупљања
средстава за обнову књижног фонда
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Време
Процена
Активност
Очекивани исходи
реализације
остварености
Сарадња са другим школским
Уредно присуство
У овој области
библиотекама, Матичном
Током
сатанцима и
су остварени
библиотеком „Љубомир
године
семинарима које
очекивани
Ненадовић“ Ваљево као и са другим
организује Матична исходи
библиотекама на територији
библиотека
Републике Србије по питању
„Љубомир
размене и међубиблиотечке
Ненадовић“ Ваљево
позајмице
Објављивање вести
Сарадња са локалном самоуправом
о школским
по питању промоције рада
активностима
библиотеке и школе
Сарадња са просветним, научним,
културним и другим установама
(новинско-издавачким предузећима,
радио-телевизијском центрима,
филмским и позоришним кућама,
домовима културе)
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9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Време
Процена
Активност
Очекивани исходи
реализације
остварености
Ревизија библиотечког фонда
Урађена ревизија
У овој области
Праћење и евиденција коришћења
библиотечког
су остварени
литературе у школској библиотеци
Током
фонда
очекивани
Стручно усавршавање – учешће на
године
Уредно вођена
исходи , али
семинарима, саветовањима и
евиденција
ревизија фонда
другим скуповима на којима
коришћења
није урађена.
узимају учешће и школски
Похађање семинара
библиотекари
стручног
Вођење Летописа школе
усавршавања на
Праћење стручне литературе и
оснпву ЛППР-а
периодике из области
Израђен Летопис
библиотекарства
школе
Учествовање у семинарима и
стручним саветовањима за школске
библиотекаре

Извештај поднела: Бојана Лаловић-Милановић

ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА
активности које
су релизоване

садржаји

време
реализације

носиоци

Са ученицима који
раде по ИОП-у
писали смо
ћирилична слова и
краће речи у радну
свеску и буквар
После научених
ћириличних слова
са ученицима смо
радили латинично
писмо
Рад са ученицима
који раде по ИОП
програму како би
научили да пишу
бројеве од 1 до 10

-септембар
-октобар
-новембар
-децембар

-педагошки
асистент
-проф.
разредне
наставе

-јануар
-фебруар
-март
-април

Рад са ученицима
који раде по ИОП
програму како би
научили да броје
од 1 до 10.

-јануар
-фебруар

-педагошки
асистент
-проф.
разредне
наставе
-педагошки
асистент
-школски
педагог
-проф.
разредне
наставе
-педагошки
асистент
-школски
педагог

-септембар
-октобар
-новембар
-децембар

исходи
показатељи
успешности
ученици су
научила
ћирилична
слова и пишу
краће речи.
ученици читају
и пишу
латинична
слова
ученици
препознају
бројеве до 10.

ученици броје
до 10.
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Сарадња са
учитељима ,
наставницима

Са ученицима
првацима сам
стекао поверење и
укључио у рад
како би им
помагао и олакшао
адаптацију на
школу,поготово
ромској деци која
имају проблем око
социјализације и
језичке баријере.
Свакодневна
помоћ око домаћих
задатака
допунска настава
са ромским
ученицима
Разговор ,
стимулисање
ученика Рома да
похађају редовно
наставу
Упознавање
наставника са
специфичности
ромских
породица.

-септембар
-октобар
-новембар
-децемба
-januar
-februar

-проф. разредне
наставе
-педагошки
ученици су се
асистент
адаптирали на
-проф.
чколу.
разредне
наставе

током целе
године

-педагошки
асистент

током целе
године

-педагошки
асистент

током целе
године

-педагошки
асистент

током целе
године

-педагошки
асистент

Одлазак са
наставницима и
учитељима у
посету ромским
ученицима.

почетак
школске
године

Договор око
наставних
јединица за
инклузивне
ученике.

током целе
године

Евидентирање
ученика који су
отишли у азил или
су се вратили

током целе
године

-педагошки
асистент
-школски
педагог
-проф.
разредне
наставе
-педагошки
асистент
-школски
педагог
-проф.
разредне
наставе
-педагошки
асистент
-школски
педагог

ученици долазе
спремнији на
наставу.
ученици долазе
спремнији на
наставу.
ученици
уписују средњу
школу.
Наставници су
упознати са
ромским
породицама и
имају
разумевања
према ромским
ученицима.
Наставници су
упознати са
ромским
породицама.

79

Извештај о раду за школску 2018/2019.

Сарадња са
родитељима

Сарадња са
организацијама

Упознавање са
родитељима ђака
првака

почетак
школске
године.

Перманентно
подсећање на
значај образовања
и редовност у
настави.

током целе
године

-проф.
разредне
наставе
-педагошки
асистент
-школски
педагог
-проф.
разредне
наставе
-педагошки
асистент

састанци са
колегама
асистентима,
ромским
кординатором
,заступником
мањина
Састанци са
општинском
комисијом за за
имплементацију
пројеката.

током целе
године

-педагошки
асистент

током целе
године

-педагошки
асистент

Имамо све већи
број ромских
ученика који
уписују средњу
школу. Смањеи
су изостанци .
обезбедили смо
за 23 ученика
безплатну
ужину и за 43
деце школски
прибор.
обезбедили смо
за ромске
ушенике
Новогодишње
пакетиће и 2
стипендије за
одличне
ромске осмаке.

Извештај поднео: Зоран Петровић

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА ЧАСУ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ПРВИ
РАЗРЕД
Чланови разредног актива
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.

Име презиме
Снежана Бирчанин
Марица Николовски
Катарина Јанковић
Горан Стојановић
Драган
Добрисављевић

Занимање
учитељ
учитељ
учитељ
учитељ
учитељ

Функција у активу
члан
члан
члан
записничар
члан
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Сарадници у реализацији плана: психолог Ана Ракић
Делокруг рада: породица и школа, дружење и прославе празника, исхрана, хигијена,
здравље, сексуално васпитање, болести зависности, прва помоћ
Циљеви рада:
 подстицање на сарадњу и дружење међу децом
 правила понашања у групи, друштву, у школи
 уочавање различитог одевања у зависности од прилике
 развијање љубави према другу или другарици
 препознавање правих животнох вредности и подстицање оптималног развоја
личности
 остваривање активног односа и узајамне сарадње школе-продице-заједнице
 препознавање правих животнох вредности
 правила понашања у групи, друштву, на улици, у саобраћају, на излету, на
екскурзији...
 подстицање ученика на постицање бољег успеха у школи
 стицање знања о здравим стиловима живота
 формирање ставова и понашање ученика у вези са здрављем и здравим начином
живота
 унаређивање хигијенских услова у школи и елиминисање утицаја који штетно
делују на здравље
 стицање знања о рађању, репродукцији и полним разликама
 развијање хуманих односа међу људима
 пораст нивоа свести о различитом понашању као „узрочнику“ низа здравствених
проблема.
РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ
/АКТИВНОСТИ
- Правила понашања у
школи;
- Ово су наша
одељенска правила;
- На путу од куће до
школе;
- Како се треба
понашати ван школе;
- Приредба и
понашање;
- Није тешко бити
фин! Бонтон!;
- Одевање у
различитим
приликама;
- Идемо на излет,
екскурзију.

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
(шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛА
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Ученици су
усвојили
правила
понашања у
Током школске Учитељ
различитим
године
ученици
ситуацијама,
израђен списак
правила
понашања у
учионици,
радионица на
тему:
„Бонтон“и
„Прикладно се
обуци“

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Веома успешно
реализоване
планиране
активности.

Реализовано 5
радионица.

Направили 4
плаката
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- Припреме за дечју
недељу;
- У сусрет
празницима;
- 8. март
- У сусрет пролећу;
- Умем да... покажи
шта знаш

- Шта нас радује и
занима;
- Како се сналазимо у
обавезама
ђака првака;
- Моје слободно
време;
- Погоди чиме се
бавим;
- Коме се дивимо, а ко
су нам узори;
- Развој и сазревање
моје личности;
- Управљање љутњом;
- Моја задужења у
породици.
- Чистоћа је пола
здравља;
- Правила здраве
исхране;
- Значај спорта и
рекреације;
- Шта знамо о
штетности никотина и
алкохола.
-Намењујем песму
другу, другарици;
- Зашто се тучемо или
тужакамо;
- Код друга поштујем;
- Како се дружимо у
породици;

Током школске
године

Током школске
године

Током школске
године

Учитељ
ученици

Учитељ
ученици

Учитељ
ученици

Учитељ
ученици

Реализоване
приредбе
поводом:
Дечје недеље,
Нове године,
Светог Саве, 8.
марта и краја
школске године,
изложба
ликовних
радова на тему:
Свети Сава и
Моја мама,
направљен пано
на тему
пролећа,
организована
продајна
изложба
поводом дечје
недеље и 8.
марта
Прављење
паноа на тему:
моја права и
моје обавезе,
Радионица на
тему:
Занимања,
Игровне
радионице
натему: љутња толеранција

Реализовали 5
изложби дечјег
стваралаштва.

Реализован 1
тематска дан

Уређење хола и
учионице у
складу са
годишњим
добима (4)

Реализовано 5
приредби

Израда
пирамиде здраве
исхране,
организована
спортска
такмичења у
природи,
гледање
филмова на
тему: Штетност
никотина и
алкохола
Изложба
писаних радова
на тему: Мој
друг,
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- Помоћ ученику са
проблемом у учењу;
- Сви смо исти, а
различити.

Радионица на
тему:
Добар друг ти
вреди више,
Презентација
примера добре
праксе: помогао
сам другу

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА ЧАСУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ III
РАЗРЕД БРАНКОВИНА И ГОЛА ГЛАВА
Чланови разредног актива
Р.Б.
1.
2.

Име презиме
Гордана Аџић
Снежана Бирчанин

Занимање
учитељ
учитељ

Функција у активу
члан
члан

Сарадници у реализацији плана: психолог Ана Ракић и педагог Невена Гајић.
Делокруг рада: породица и школа, дружење и прославе празника, исхрана, хигијена,
здравље, сексуално васпитање, болести зависности,
Циљеви рада:
- Усвајање и поштовање правила понашања у групи, друштву, у школи, на улици, у
саобраћају, на излету, на екскурзији
- подстицање сарадње и дружења међу децом;
- развијање хуманих односа међу људима
- подстицање ученика на постизање бољег успеха у школи
- стицање знања о здравим стиловима живота
- унаређивање хигијенских услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују
на здравље
- стицање знања о рађању, репродукцији и полним разликама
- остваривање активног односа и узајамне сарадње школе-продице-заједнице
- препознавање правих животнох вредности

АКТИВНОСТИ

- Школа, правила
понашања у
школи, ученичке
организације,
права и дужности
деце;

ЦИЉНА
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ ГРУПА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛА
(са киме
се ради)
Септембар
2018.године и
прва недеља
октобра

Одељенске
старешине

Ученици

Очекивани
ефекти и
предлог
критеријума
успешности за
план
- Поштовање
правила
понашања у
школи и ван
ње;

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана
Учитељ

83

Извештај о раду за школску 2018/2019.
-Понашање ван
школе, одевање
у различитим
приликама,
слободно време,
припрема за
екскурзију,
-Подстицање на
сарадњу и
дружење међу
децом,
толеранција,
лична
одговорност
Хигијена,
здрава исхрана,
болести услед
неправилне
исхране,
преношење
болести,
здравствени
радници,
болести
зависности,
Подстицање
ученика на
постизање
бољег успеха у
школи
- Остваривање
активног односа
и узајамне
сарадње школепродицезаједнице, рад
деце у породици
Дружење и
прославе
празника
(Рођендан Вука
Караџића, Св.
Сава –школска
слава, Дан школе
Ускрс
- Стицање
знања о рађању,
репродукцији и
полним
разликама

30. октобар
2018. године,
09. 04. 2019.
7. 05. 2019.
године,
21. 05. 2019.
године
14. 11. 2018.
године,
18. 12. 2018.,
23. 04. 2019.
године

Одељенске
старешине

Ученици

Одељенске
старешине,
педагог
школе

Ученици

9. 10. – 16. 10.
2018. године,
29. 01. 2019.
године
27. 11. 2018.
02. 04. 2019.
године,
14. 05. 2019.
године

Одељенске
старешине

Ученици

-Мање
вербалних и
физичких
сукоба међу
вршњацима;
„Поправљање“
успеха у
односу на
претходну
школску
годину;
- Смањење
изостанака;
- Припреме
разлишитих
програма
везаних за
прослављање
празника;

23. 10. 2018.
године, 4. 12. и
25. 12. 2018. и
11. 06. 2018.
године
20. 11. 2018.
године,
11. 12. 2018.
године
5. 03. 2019.
4. 06. 2019.

Одељенске
старешине,
педагог
школе

Ученици

Одељенске
старешине

Ученици,
родитељи

6. 11. 2018
15. 01. 2019.,
27. јануар 2019.
26. 02. 2019.
16. 04. 2019.
године

Одељенске
старешине,
педагог
школе,
родитељи
ученика

Ученици,
родитељи

19. 03. 2019.,
26. 03. 2019.

Одељенске
старешине

Ученици

Боља сарадња
са
родитељима.
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ИО ЈОШЕВА И ИО КОТЕШИЦА
Чланови разредног актива
Р.Б.
1.
2.
3.

Име презиме
Љиљана Пајић
Марица
Николовски
Катарина Јанковић

Занимање
учитељ
учитељ

Функција у активу

учитељ

Сарадници у реализацији плана: психолог Ана Ракић
Делокруг рада: породица и школа, дружење и прославе празника, исхрана, хигијена,
здравље, сексуално васпитање, болести зависности, прва помоћ
Циљеви рада:
 подстицање на сарадњу и дружење међу децом
 правила понашања у групи, друштву, у школи
 уочавање различитог одевања у зависности од прилике
 развијање љубави према другу или другарици
 препознавање правих животнох вредности и подстицање оптималног развоја
личности
 остваривање активног односа и узајамне сарадње школе-продице-заједнице
 препознавање правих животнох вредности
 правила понашања у групи, друштву, на улици, у саобраћају, на излету, на
екскурзији...
 подстицање ученика на постизање бољег успеха у школи
 стицање знања о здравим стиловима живота
 формирање ставова и понашање ученика у вези са здрављем и здравим начином
живота
 унаређивање хигијенских услова у школи и елиминисање утицаја који штетно
делују на здравље
 стицање знања о рађању, репродукцији и полним разликама
 развијање хуманих односа међу људима
 пораст нивоа свести о различитом понашању као „узрочнику“ низа здравствених
проблема.
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РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ
/АКТИВНОСТИ
- Правила понашања
у школи
- Наша одељенска
правила
- Како се треба
понашати ван школе:
излет, музеј,
позориште...
- Зашто се тучемо,
тужакамо, називамо
ружним речима?
- Идемо на излет
- Идемо на
екскурзију
- Одевање у
различитим
приликама
- Права и дужности
деце
- Ту су оцене
-Какав успех
постижемо у школи
- Лична одговорност
и признавање
кривице, толеранција

- Намењујем песму,
изреку, бајку - другу,
другарици
- Погоди чиме се
бавим
- Постоје ли разлике
у игри дечака и
девојчица
- Моје слободно
време
- Зимске игре и
спортови
- Лична хигијена,
хигијена простора и
ојилине
- Правила здраве
исхране

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
(шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛА
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Ученици су
усвојили правила
понашања,
израђен плакат
Током школске Учитељ
за одељенска
године
ученици
правила.
Реализована
радионица:Дрво
пријатељства

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Веома успешно
реализоване
планиране
активности.
Реализовано 6
радионица.
Учесвовали на
10 ликовних и
литерарних
конкурса.
Направили 7
плаката

Учитељ
ученици
Током школске
године

Током школске
године

Учитељ
ученици

Током школске
године

Учитељ
ученици

- Учешће на
конкурсу
поводом Дечје
недеље.
- Радионица: Сви
смо различити
-анкетни листићи
-Интеркултурална
мапа
пријатељства
- Како је настала
моја мрежа
пријатељства
Поводом
годишњице
рођења Вука
Караџића
ученици правили
плакат везан за
његов живот и
рад.
Игре пантомиме
Игре без граница
Израда пирамиде
исхране.
Учешће на
конкурсу ЗЗЈЗ
Ваљево.
Изложба дечјих
радова од воћа и

Реализовали 4
изложбе дечјег
стваралаштва.
Спровели 1
анкету са
родитељима и
ученицима.
Реализована 2
тематска дана.

Уређење хола и
учионице у
складу са
годишњим
добима (4)
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поврћа у Дому
здравља,
Патронажна
служба.
- Радионица „Ал
се некад добро
јело“
- Учешће на
конкурсу
„Вазнесењски
дани“
- Домаћа прича –
мој избор,
писање песмица

- Болести услед
неправилне исхране
-У здравом телу –
здрав дух, значај
спорта и рекреације
- Путеви преношења
болести
- Болести зависности

- Дан школе
- Нова година
- 8. март
- Свети Сава
- Умем да... покажи
шта знаш

Током школске
године

Учитељ
ученици

- Како се дружимо у
породици?
- Рад деце у
породици
- Живот без страха и
паника
- Здравствени
радници и
здравствене установе
- Како сам дошао на
свет
- Стрес и психолошка
прва помоћ

Током школске
године

Учитељ
ученици

Током школске
године

Учитељ
ученици

Реализоване 4
приредбе за
родитеље

-реализоване
приредбе
поводом
празника
- изложба радова
о Светом Сави
- радионица
„Најмлађи за
најмлађе“
- Поклон и
честитка за
маму, баку
-реализована
радионица
Замена улога у
породици
Учешће на
конкурсу
поводом Недеље
здравих зуба

ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ ИО БАБИНА ЛУКА
Разредни старешина: Драган Добрисављевић
Одељење: I3,II3,III3,IV3
У школској 2018/2019. години у први разред уписан је један ученик,у други
разред два ученика,у трећи четири ученика и четврти два ученика.
Школа је у овој школској години радила као неподељена школа са девет ученика
у сва четири разреда.
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Ученици су успешно пратили и постизали добре резултате у настави,тако да на
часовима допунске наставе и додатне наставе смо усавршавали знања и вежбали пређено
градиво.
Наставни план и програм је у потпуности реализован.
Остварени су сви циљеви и задаци.
Исход сва четири разреда је и задовољство ученика.
Одржано је шест родитељских састанака и остварена је добра сарадња са
родитељима.
Остварене посете, излети и настава у природи је наведена у дневнику рада
разредног старешине. Једнодневна екскурзија је успешно реализована и остварени су
сви циљеви и задаци.
28.6.2019.године одржан је родитељски састанак на коме су подељене ђачке
књижице и књиге за одличне ученике.
У првом разреду успешно је реализована пројектна настава.

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ V1
Чланови одељенског актива
Р.Б.
1.
2.

Име презиме
Гордана Радојичић
Ученици V1

Одељенски старешина
Одељење у Бранковини

Циљеви рада одељенског старешине: Час одељенског старешине има за циљ да
подстакне социјални развој ученика, способност за тимски рад и сарадњу ученика у
одељењу. Ови часови се реализују једном седмично, у оквиру предвиђених садржајаи у
складу са Школским програмом. Такође, часови су прилагођени узрасту ученика,
њиховим способностима, склоностима и потребама.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.Упознавање са
септембар
активностима које
ће се спроводити
на часовима
одељенског
старешине,
правилима
понашања у
школи, избор
руководства
одељенске
заједнице

НОСИОЦИ
ПОСЛА
Одељенски
старешина,
педагог
школе

ЦИЉНА
ГРУПА
(са киме
се ради)
Ученици

Очекивани
ефекти и
предлог
критеријума
успешности
за план
1.Ученици су
упознати са
правилима
понашања у
школи,
разумели су
које ће се
активности
реализовати
на овим
часовима,
изабрано

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана
Одељенски
старешина,
педагог
школе
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2.Исхрана и
упознавање са
правилним
начином исхране
3.Како се
октобар
осећамо у петом
разреду, који су
проблеми и како
их решити
4.Шта су заразне
болести и како се новембар
заштити од њих,
шетња по природи
и очување природе,
уређење учионице,
које тв емисије
најрађе гледају и
зашто
5.Упознавање са
децембар
значајем
спорта,каве су то
разлике између
полова,и имали
смо игре по
избору
6.Прослава
јануар
Светог Саве
7. Како учити

Фебруар-март

8.Неспоразуми са
наставницима и
како их решити.
Одговорност о
очувању школске
имовине, шта је
другарство

Април-мај

Одељенски
старешина,
педагог
школе
Одељенски
старешина,
педагог
школе

Одељенски
старешина,
педагог
школе

Одељенски
старешина,
ученици
Одељенски
старешина,
ученици
Одељенски
старешина,
ученици

руководство
одељенске
заједнице.
2.с обзиром да
Ученици и живе на селу
доста тога су
њихови
родитељи знали и још
понешто
научили о
Ученици правилној
исхрани.
Ученици умеју
да препознају
основе здраве
исхране и
труде се да их
примењују у
свакодневном
Ученици и животу.
Реализована
њихови
родитељи радионица
посвећена
здравој храни.
3.разговором
смо дошли до
проблема који
Ученици
их муче што е
тиче учења,
направили
Ученици план како
радити
самостално и у
Ученици и групама јер су
њихови
једни другима
родитељи најбоља
подршка.
4.ученици су
упознати са
значајем
прања руку и
одржавања
хигијени ради
спречавања
разних
заразних
болести које
су им
предочене.
Лепо време
искористили
смо за
обилазак
природе и
упознавање
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значаја њеног
одржавања.
Дошао је ред
да заједно
уредимо
учионицу не
би ли им тако
уређен
простор
допринео и
олакшао
боравак у
школи.Такође
смо причали и
о начину како
проводе
слободно
време код куће
и шта их
највише
опушта.
5. Ученици су
схватили
зашто је
спорт важан у
њиховом
одрастању.
Првенствено
због здравља
а потом и
дружеља.
Упознати су
да треба да
поштују једни
друге без
обзира ког су
пола. Доста
времена смо
провели
играјући
земљопис у
групама.
6. цео месец
нам је
прошао у
припремама
за школску
славу, о
њеном
значају нисмо
много
говорили јер
они то већ
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9.Ученичка
екскурзија

Мај-јун

Одељенски
старешина

одлично
знају.
7. Ученицима
је још једном
предочено
како да се
најбоље
организују у
учењу да би
максимално
могли
искористити
своје
капацитете,а
да им при том
остане
довољно
слободног
времена за
одмор и
релаксацију.
8. Ученици су
упознати још
једном са
кодексом
понашања и и
скренута им
је пажња да
ако дође до
неког
неспоразума
са
наставницима
одмах
обавесте
одељењског
старешину
или педагога,
а не да сами
расправљају.
упознати су
још једном и
о важности
очувања
школске
имовине,а да
је врло битно
и да поштују
једни друге и
помажу једни
другима.
Ученици, 9. Ученици и
родитељи родитељи
упознати са
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правилима
понашања у
току
екскурзије,
извештај о
реализованој
екскурзији.

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ V2
Чланови одељенског актива
Р.Б.
1.
2.

Име презиме
Мирјана Ђурђевић
Ученици V2

Одељенски старешина
Одељење у ИО Гола Глава

Циљеви рада одељенског старешине: Час одељенског старешине има за циљ да
подстакне социјални развој ученика, способност за тимски рад и сарадњу ученика у
одељењу. Ови часови се реализују једном седмично, у оквиру предвиђених садржајаи у
складу са Школским програмом. Такође, часови су прилагођени узрасту ученика,
њиховим способностима, склоностима и потребама.

АКТИВНОСТИ

1.Упознавање са
активностима
које ће се
спроводити на
часовима
одељенског
старешине,
правилима
понашања у
школи, избор
руководства
одељенске
заједнице.
2.Насиље,
различити
облици насиља,
како га
препознати,
посебан акценат
на интернет
насиљу.

ЦИЉНА
ГРУПА
(са киме
се ради)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
ПОСЛА

септембар

Одељенски
старешина,
педагог
школе

Ученици

октобар

Одељенски
старешина,
педагог
школе

Ученици и
њихови
родитељи

Очекивани
ефекти и
предлог
критеријума
успешности
за план
1.Ученици су
упознати са
правилима
понашања у
школи,
разумели су
које ће се
активности
реализовати
на овим
часовима,
изабрано
руководство
одељенске
заједнице.
2.Реализован
а радионица
везана за
интернет
насиље,
ученици и

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана
Одељенски
старешина,
педагог
школе
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3.Здрава исхрана
и последице
нездраве
исхране
4.Толеранција и
дискриминација

Октобарновембар

5.Новогодишњи
вашар

децембар

6. Лична
хигијена и
здравље
7.Болести
зависности

јануар

8. Ускршњи
базар

Април- мај

Новембардецембар

Фебруар-март

Одељенски
старешина,
педагог
школе
Одељенски
старешина,
педагог
школе
Одељенски
старешина,
ученици
Одељенски
старешина,
ученици
Одељенски
старешина,
ученици
Одељенски
старешина,
ученици

Ученици и
њихови
родитељи
Ученици
Ученици
Ученици и
њихови
родитељи
Ученици

родитељи су
разумели
који видови
насиља
постоје и
како их
препознати.
3.Ученици
умеју да
препознају
основе здраве
исхране и
труде се да их
примењују у
свакодневном
животу.
Реализована
радионица
посвећена
здравој храни.
4.Ученици
разумеју шта
значи
дискриминац
ија, у којим
ситуацијама
се може
јавити, како
је препознати
и разумеју
предности
толеранције.
5. Готови
новогодишњ
и украси,
њихова
изложба и
продаја.
6. Схватање
значаја личне
хигијене у
очувању
сопственог
здравља,
реализована
радионица.
7. Ученици и
њихови
родитељи су
упознати са
болестима
зависности и
опасностима
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9.Ученичка
екскурзија

Мај-јун

Одељенски
старешина

Ученици,
родитељи

које од њих
прете.
8. Направљени
ускршњи
украси,
њихова
презентација и
продаја.
9. Ученици и
родитељи
упознати са
правилима
понашања у
току
екскурзије,
извештај о
реализованој
екскурзији.

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ VI1
Чланови одељенског актива
Р.Б.
1.
2.

Име презиме
Ивана Лазић
Ученици VI 1

Одељењски старешина
Одељење у Бранковини

Циљеви рада одељенског старешине: Час одељенског старешине има за циљ да
подстакне социјални развој ученика, способност за тимски рад и сарадњу ученика у
одељењу. Ови часови се реализују једном седмично, у оквиру предвиђених садржајаи у
складу са Школским програмом. Такође, часови су прилагођени узрасту ученика,
њиховим способностима, склоностима и потребама.

АКТИВНОСТИ

1.Упознавање са
активностима
које ће се
спроводити на
часовима
одељенског
старешине,
правилима
понашања у
школи, разговор
о међусобном

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
ПОСЛА
Одељенски
старешина,
педгог
школе

Септембар,
октобар

ЦИЉНА
ГРУПА
(са киме
се ради)
Ученици

Очекивани
ефекти и
предлог
критеријума
успешности
за план
1.Ученици су
упознати са
правилима
понашања у
школи,
разумели су
које ће се
активности
реализовати
на овим
часовима,

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана
Одељенски
старешина,
педагог
школе
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поверењу између
ученика и
ученика и
разредног
старешине,
правима и
дужностима
ученика
2.Положај деце у
савременом
друштву,
разговор о
важности опште
хигијене и
хигијене тела,
одеће, обуће,
пригодном
одевању, значају
другарства у
одељењу,
разговор о
актуелним
дешавањима
3. Личност и
дела Светог
Саве, коришћење
школске
библиотеке,
правила
понашања на
јавном месту,
међугенерацијск
и односи у
породици

4. Препознавање,
именовање и
размена осећања,
разговор о
правичности и
њеном значају,
како поднети
успех и неуспех,
решавање
текућих
проблема
5. Разлике између
дечака и
девојчица,
најбољи
пријатељ, ми и

Новембар,
децембар

Јануар,
фебруар

Одељенски
старешина,
педагог
школе

Ученици

Одељенски
старешина,
педагог
школе

Март,
април

Одељенски
старешина,
педагог
школе

Ученици

Мај,
јун

Одељенски
старешина,
педагог
школе

Ученици

упознати су о
важности
међусобног
поверња као
ио
дужностима и
правима које
имају у
школи
2.Ученици су
упознати са
степеном
важности
одржавања
личне хигијене
и хигијене
уопште,
правилима
облачења у
школи,
важности
добрих
другарских
односа у
одељењу.
3.Ученици
умеју да
препознају
правила
понашања на
јавном месту,
разумеју
међугенерациј
ски јаз који се
може јавити у
породици,
учествују у
приредби
поводом
Савиндана.
4.Ученици
разумеју
важност
размене
осећања, умеју
да препознају
шта је
правично а
шта не, знају
да поднесу
неуспех.
5. Ученици
разумеју
разлику
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они-деца и
одрасли,
појединачан
успех на крају
школске године и
успех одељења

између
дечака и
девојчица,
схватају
важност
пријатељства,
разумеју да
одрасли и
деца н
размишљају
увек исто,
ученици сами
анализирају
свој успех, у
чему су били
успешни и
шта треба да
побољшају.

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ VI2
Чланови одељенског актива
Р.Б.
1.

Име презиме
Весна Бранковић

2.

Ученици VI2

Занимање
Професор технике и
информатике
Одељење у ИО Гола Глава

Сарадници у реализацији плана: педагог
Делокруг рада: одељенска заједница
Циљеви рада: добра васпитно образовна атмосфера у разреду

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
ПОСЛА

Успостављање
контаката између
школе и родитеља,
праћење социјалнопородичне прилике
ученика

септембар

Одељенски
старешина,
педагог и
активи
школе

Подстицање
хигијенских,
културних и радних

октобар

АКТИВНОСТИ

ЦИЉНА
ГРУПА
(са киме
се ради)
Ученици
одељења

Очекивани
ефекти и
предлог
критеријума
успешности
за план
Позитиван
успех и
примерно
владање
ученика,
одговорно,
савесно и
редовно
извршавање

Особа
или тим
који
врши
евалуациј
у плана
Педагог,
одељенск
о веће,
директор
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навика (редарство,
дежурства,
укључивање у
активности школе)
Организовање
активности у
области међусобне
помоћи у учењу и
регулисању
међусобних односа

новембар

предузимање мера
за отклањање
узрока неуспеха
појединих ученика
и решавање
васпитнодисциплинских
мера
Организација
школске славе,
културног и
забавног живота,

децембар

јануар

Разговори,
фебруар
дискусије и панои
на тему
равноправности и
борбе против свих
облика насилја
Препоруке
март
ученицима да се
укључе у школске
акције и
манифестације ,
буђење и неговање
еколошке и
хуманитарне свести
Професионална
април
оријентација,препор
ука да кроз основно
образовање боље
упознају себе и своје
карактеристике
битне за избор
будућег занимања,

Предстојећа
екскурзија, правила

школских
обавеза
редовно
похађање
наставе и
активно
учешће у
образовним
програмима и
активностима
Неговање
социјалних
односа,
развијање
складних
међувршњач
ких односа у
разреду.
Вођење
рачуна о
правима,
потребама и
осјећањима
других
ученика те
радо пружа
помоћ
(солидарност,
толеранција)
.
Својим
понашањем
и
поступцима
доприноси
угледу
школе
чува
имовину
школе и
имовину
других
ученика.
На
школским
излетима и
манифестаци
јама се
понаша
примерено.

мај
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понашања, савети и
препоруке,
консултације са
родитељима
вођење педагошке
евиденције и
документације о
ученицима и
одељењу,праћење
начина вођења
осталих података о
ученицима

јун

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ VII1
Чланови одељенског актива
Р.Б.
1.
2.

Име презиме
Гроздана Алексић
Ученици VII1

Занимање
Одељењски старешина
Одељење у Бранковини

Сарадници у реализацији плана: Педагог школе
Циљеви рада: Часови одељењског старешине представљају основни оквир рада са
ученицима. Тачније, то је време посвећено систематском бављењу ученицима, њиховим
развојним потребама и интересовањима. Циљ ових часова је да подстакне код ученика
развој различитих вештина, развијање њихових ставовова и вредности које ће им бити
значајне за живот, реализујемо циљеве образовања и васпитања који превазилазе
садржаје појединих наставних предмета. У том смислу, часови одељењског старешине
посебно су погодни за постепено стицање и развој различитих компетенција ученика.
На часовима одељењског старешине, кроз понуђене активности, ученицима је
омогућено да стичу вештине учења, са циљем да постану све самосталнији у
прикупљању, анализирању, организовању, повезивању и коришћењу информација, уз
коришћење доступних информационих технологија. Ученици се кроз разноврсне
активности стављају у позицију да процењују ситуације, планирају поступке,
предузимају конкретне активности, а затим их и критички разматрају. Ови часови се
реализују једном седмично. Такође, у складу су са потребама ученика и прилагођени су
одређеним ситуацијама у току школске године.

АКТИВНОСТИ

-Распоред
часова

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
ПОСЛА

септембар

Одељењси
старешина

ЦИЉНА
ГРУПА
(са киме
се ради)
Ученици
и
њихови

Очекивани
ефекти и
предлог
критеријума
успешности за
план
-реализовање
часова

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана
Одељењски
старешина,
педагог
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-Почетак
школске
године-разговор
о уџбеницима и
правилима
понашања у
школи;
-Избор
руководства ОЗ;
-Лична и општа
хигијена;
-Будуће
занимање
(интересовања,
утицај
родитеља и
вршњака,
близина
-Школе, захтеви
тржишта,
будућност
занимања
-Агресивно
октобар
понашање и
како га сузбити;
-Зашто је
толеранција
добра и које су
њене границе;
-Осврт на прве
оцене у седмом
разреду;
-Анкета о
интересовањима
ученика (педагог)
-Успех,
новембар
дисциплина и
изостанци
ученика и
предлог мера за
побољшање
успеха;
-Од радозналости
до зависности;
-Шта мучи мене децембар
и моје вршњаке
-Заразне и полно
преносиве
болести;
-СИДА – куга 21.
века (педагог);
-Ментално
здравље младих

родитељ
и

Одељењски
старешина,
педагог

Ученици

Одељењски
старешина

Одељењски
старешина,
педагог

Ученици

Одељењске
заједнице;
-заједничке
активности
Одељењске
заједнице и
Ученичког
парламента;
-упознавање
ученика са
правилима
понашања у
школи,
обавезама и
дисциплински
м мерама за
неизвршавање
обавеза
ученика;
-обезбеђивање
непосредне
сарадње са
наставницима
који остварују
наставу у
одељењу;
-развијање
хигијенских,
културних и
радних навика
ученика;
праћење
индивидуалног
развоја сваког
ученика у
одељењу
(здравствено
стање, физички,
социјални,
емоционални и
интелектуални
развој,
економске,
социјалне и
породичне
прилике);
-подстицање
формирања
-саветодавни
и појачан
васпитни рад
са ученицима
појединачно,
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и шта ја могу да
учиним;
-Припреме за
прославу Нове
године
-Нови облици
зависности,
интернет и
видео игрице,
злоупотреба
интернета;
-Успех,
дисциплина и
изостанци
ученика;
-Припрема за
прославу
школске славе,
Светог Саве;
-Критички
однос према
вредностима
израженим у
мас-медијима и
непосредном
окружењу;
-Осврт на
понашање
ученика
-Притисак
вршњака;
-Конфликт и
мир;
-Психолошки
притисак на
појединца кроз
групу;
-Верске секте и
њихово дејство
на младе
(педагог и
вероучитељ);
-Анализа
додатне и
допунске
наставе
-Оцењивање у
нашој школи;
-Вршњачка
медијација
(педагог);

јануар

Одељењски
старешина

Ученици

фебруар

Одељењски
старешина

Ученици

март

Одељењски
старешина,
педагог

Ученици

април

Одељењски
стареина,
педагог

Ученици

групно или са
одељењском
заједницом;
-решавање
дисциплинских
проблема
насталих на
часовима
појединих
предмета;
-припремање
предлога
екскурзије
ученика,
извођење
екскурзије и
старање о
безбедности и
дисциплини
ученика на
екскурзији;
-припремање
седница
Одељењског
већа и
спровођење
одлука;
-припремање
и реализација
родитељских
састанака
најмање
четири пута
годишње;
-подношење
извештаја о
свом раду
Одељењском
већу најмање
два пута
годишње;
-вођење
педагошке
документације
.
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-Припреме за
дводневну
ескурзију
-Технике учења; мај
-Мој однос према
радној и животној
средини
-Помоћ другу у
учењу
-У здравом телу
здрав дух
-Успех и
дисциплина на
крају године
-Весели
растанак

Одељењски
старешина

Ученици

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ VII2 РАЗРЕДА
Чланови одељенског актива
Р.Б.
1.
2.

Име презиме
Светлана Мојић
Ученици VII2

Занимање
Одељењски старешина
Издвојено одељење у Голој Глави

Сарадници у реализацији плана: педагог школе
Циљеви рада: Часови одељењског старешине представљају основни оквир рада са
ученицима. Тачније, то је време посвећено систематском бављењу ученицима, њиховим
развојним потребама и интересовањима. Циљ ових часова је да подстакне код ученика
развој различитих вештина, развијање њихових ставовова и вредности које ће им бити
значајне за живот, реализујемо циљеве образовања и васпитања који превазилазе
садржаје појединих наставних предмета. У том смислу, часови одељењског старешине
посебно су погодни за постепено стицање и развој различитих компетенција ученика.
На часовима одељењског старешине, кроз понуђене активности, ученицима је
омогућено да стичу вештине учења, са циљем да постану све самосталнији у
прикупљању, анализирању, организовању, повезивању и коришћењу информација, уз
коришћење доступних информационих технологија. Ученици се кроз разноврсне
активности стављају у позицију да процењују ситуације, планирају поступке,
предузимају конкретне активности, а затим их и критички разматрају. Ови часови се
реализују једном седмично. Такође, у складу су са потребама ученика и прилагођени су
одређеним ситуацијама у току школске године.
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АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
ПОСЛА

-Распоред
септембар
часова
-Почетак
школске
године-разговор
о уџбеницима и
правилима
понашања у
школи;
-Избор
руководства ОЗ;
-Лична и општа
хигијена;
-Будуће занимање
(интересовања,
утицај родитеља
и вршњака,
близина Школе,
захтеви тржишта,
будућност
занимања)
-Агресивно
октобар
понашање и
како га сузбити;
-Зашто је
толеранција
добра и које су
њене границе;
-Осврт на прве
оцене у седмом
разреду;
-Анкета о
интересовањима
ученика
(педагог)
-Успех,
новембар
дисциплина и
изостанци
ученика и
предлог мера за
побољшање
успеха;
-Од радозналости
до зависности;

Одељењси
старешина

-Шта мучи мене
и моје вршњаке

Одељењски
старешина,
педагог

децембар

Одељењски
старешина,
педагог

Одељењски
старешина

Очекивани
ЦИЉНА ефекти и
ГРУПА
предлог
(са киме
критеријума
се ради)
успешности за
план
Ученици и -реализовање
њихови
часова
родитељи Одељењске
заједнице;
-заједничке
активности
Одељењске
заједнице и
Ученичког
парламента;
-упознавање
ученика са
правилима
понашања у
школи,
обавезама и
дисциплинским
мерама за
неизвршавање
обавеза
ученика;
Ученици -обезбеђивање
непосредне
сарадње са
наставницима
који остварују
наставу у
одељењу;
-развијање
хигијенских,
културних и
радних навика
ученика;
праћење
индивидуалног
развоја сваког
ученика у
одељењу
(здравствено
стање, физички,
социјални,
емоционални и
интелектуални
развој,
економске,
Ученици социјалне и
породичне
прилике);

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана
Одељењск
и
старешина
, педагог
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-Заразне и полно
преносиве
болести;
-СИДА – куга
21.-века
(педагог);
-Ментално
здравље младих
и шта ја могу да
учиним;
-Припреме за
прославу Нове
године
-Нови облици
јануар
зависности
(интернет и
видео игрице,
злоупотреба
интернета;
-Успех,
дисциплина и
изостанци
ученика;
-Припрема за
прославу
школске славе,
Светог Саве;
-Критички
фебруар
однос према
вредностима
израженим у
мас- медијима и
непосредном
окружењу;
-Осврт на
понашање
ученика
-Притисак
март
вршњака;
-Конфликт и
мир;
-Психолошки
притисак на
појединца кроз
групу;
Верске секте и
њихово дејство
на младе
(педагог и
вероучитељ);
-Анализа
додатне и
допунске
наставе

Одељењски
старешина

Ученици

Одељењски
старешина

Ученици

Одељењски
старешина,
педагог

Ученици

-подстицање
формирања
-саветодавни и
појачан
васпитни рад
са ученицима
појединачно,
групно или са
одељењском
заједницом;
-решавање
дисциплинских
проблема
насталих на
часовима
појединих
предмета;
-припремање
предлога
екскурзије
ученика,
извођење
екскурзије и
старање о
безбедности и
дисциплини
ученика на
екскурзији;
-припремање
седница
Одељењског
већа и
спровођење
одлука;
-припремање и
реализација
родитељских
састанака
најмање
четири пута
годишње;
-подношење
извештаја о
свом раду
Одељењском
већу најмање
два пута
годишње;
-вођење
педагошке
документације.
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-Оцењивање у
нашој школи;
-Вршњачка
медијација
(педагог); Припреме за
дводневну
ескурзију

април

-Технике учења; мај
-Мој однос
према радној и
животној
средини
-Помоћ другу у
учењу
-У здравом телу
здрав дух
-Успех и
дисциплина на
крају године
-Весели
растанак

Одељењски
стареина,
педагог

Ученици

Одељењски
старешина

Ученици

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ VIII1
Чланови одељенског актива
Р.Б.
1.
2.

Име презиме
Александра
Радовановић
Ученици VIII1

Занимање
Наставник српског језика и
књижевности
Одељење у Бранковини

Сарадници у реализацији плана: педагошка служба
Делокруг рада: породица, школа, здравље и безбедност ученика, припрема за упис
ученика у средњу школу
Циљеви рада:
 Развијање толеранције, поштовања, љубави и сарадње међу ученицима;
 Поштовање правила понашања у школи и ван школе;
 Развијање сарадње међу наставницима, родитељима и ученицима;
 Препознавање сопствених интересовања, жеља, могућности;
 Неговање здравог начина живота, одржавање личне хигијене и брига о околини;
 Развијање способности решавања проблема и прихватања сопствене
одговорности;
 Стицање знања о могућностима и условима уписа у жељену средњу школу;
 Подстицање на остваривање бољег успеха у школи;
 Припрема за успешно полагање завршног испита без страхова и стреса
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РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ
ПОСЛА

ЦИЉНА
ГРУПА
(са киме
се ради)

Припрема за
полагање
завршног испита

Друго
Предметни Ученици
полугодиште наставници, VIII1
педагошка
служба,
одељенски
старешина,
ученици

Решавање
актуелних
проблема
ученика

Током
школске
године

Одељенски
старешина,
родитељи,
психолог/п
едагог,
педагошки
асистент,
ученици

Ученици
VIII1

Исходи/
Показатељи
успешности
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Током другог
полугодишта
одржавана је
припремна
настава из
српског језика,
математике,
биологије,
хемије, физике,
историје и
географије.
Ученици су
редовно пратили
припремну
наставу.
Једанаесторо
ученика је
положило
завршни испит, а
један ученик ће
полагати у
августовском
року.
Педагу школе су
предати
извештаји о
реализацији
припремне
наставе и
резултатима
завршног
испита.
Током школске
године су
решавани
проблеми везани
за дисциплину и
учење ученика.
Међу ученицима
је владала добра
атмосфера и сви
проблеми су
успешно
савладани.
Решавању
актуелних
проблема

Оцена
успешности од
стране тима
или особе
задужене за
евалуацију
Активности су
успешно
реализоване.
Одржано је 34
часа
одељенске
заједнице.
Реализоване су
4 радионице
професионалн
е оријентације
са педагогом
школе.
Одржана је
припремна
настава за
ученике.
Одржана су им
3 предавања о
здрављу.
Учествовали
су у 3 спотрска
такмичења.
Ученици су
учествовали у
активностима
школе.
Посетили смо
3 средње
школе у
Ваљеву, а 2
средње школе
су припремиле
презентације у
просторијама
наше школе.
Сви ученици
су 8. разред
завршили са
позитивним
успехом,
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Развијање
међусобне
толеранције,
љубави и
поштовања

Током
школске
године

Одељенски
старешина,
ученици

Ученици
VIII1

Лична хигијена,
хигијена
простора, здрав
начин живота,
брига о свом

Током
школске
године

Одељенски
старешина,
ученици

Ученици
VIII1

посвећени су
часови
одељенске
заједнице.
Дисциплинске
проблеме је
пратио Тим за
превенцију
насиља,
злостављања и
занемаривања
(записници
Тима).
Одржавани су
индивидуални
родитељски
састанци и
разговори са од.
Старешином и
психилогом/
педагогом.
Међу ученицима
VIII1 влада добра
атмосфера.
Помажу једни
другима у
решавању
проблема, а
међусобну љубав,
толеранцију и
поштовање
показивали су
током наставе,
дружења,
екскурзије,
прославе матуре и
у другим
приликама.
На Дан
толеранције,
16.11.2018, у
току првог часа,
направили су
пано на тему
толеранције и
добрих
међусобних
односа.
Ученици су
водили рачуна о
личној хигијени,
уређењу
учионице и
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здрављу и
здрављу других

школског
дворишта.
Ученици су
чланови
Еколошке
секције.
Прихватали су
све савете о
здравом животу.
2.11.2018.
слушали су
предавање
Друштва за
целебралну
парализу.
7.11.2018.
учестовали су у
фудбалском
турниру у Голој
Глави.
20.12.2018.
слушали су
предавање
Завода за јавно
здравље ,,Дрога
– НЕ”.
Присуствовали
су часовима
грађанског
васпитања на
којима се
говорило о
опасносима које
доноси употреба
опојних
средстава.
Учествовали су
у обележавању
Дана јабука.
10.5.2019. су
учествовали у
Кросу РТС-а.
На часовима
одељенске
заједнице су
уређивали
учионицу.
Доказ наведених
активности су
фотографије и
извештаји.
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Учешће у
животу школе

Током
школске
године

Директор
Ученици
школе,
VIII1
одељенски
старешина,
предметни
наставници,
ученици

Постизање
бољих резултата
у учењу

Током
школске
године

Одељенски
старешина,
ученици

Ученици
VIII1

Ученици су
активно
учествовали у
свима
активностима
које је школа
оргаизовала.
У првој недељи
октобра су
учествовали у
разним
активностима у
оквиру Дечје
недеље, а тада су
се посебно
истакли у
спортским
такмичењима.
29.11.2018. смо
посетили
Фестивал науке
у Београду.
27.1.2019. су
присуствовали
прослави Дана
Светог Саве.
26.2.2019. је
петоро ученика
учествовало у
радионици
поводом Дана
школе.
27.2.2019. је
шесторо ученика
присуствовало
обележавању
годишњице
окупљања
устаника на
Бранковачком
вису.
Све поменуте
сктивности су
фотографисане.
Од 12 оцењених
ученика, на
крају првог
полугодишта је
позитиван успех
имало 7, а на
крају 2.
полуодишта –
свих 12 ученика.
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Поштовање
правила
понашања

Током
школске
године

Одељенски
старешина,
ученици

Ученици
VIII1

Професионалана
оријентација и
активности
везане за упис
ученика у
средњу школу

Друго
Одељенски
полугодиште старешина,
педагог,
ученици

Ученици
VIII1

О успеху
ученика вођени
су записници
одељенског
старешине.
Ученици су
усвојили
правила
понашања. У
случају
непоштовања
правила, вођени
су индивидуални
разговори са
родитељима и
ученицима и
вршен је појачан
васпитни рад.
На крају 2.
полугодишта, 9
ученика има
примерно
владање, а
тројица ученика
врлодобро
владање.
О владању
ученика вођени
су записници
Тима за
превенцију
насиља,
злостављања и
занемаривања.
Педгог школе је
одржала
радионице које су
помогле
ученицима да се
лакше определе
коју ће школу
уписати
(записници Тима
за професионалну
оријентацију).
У томе су им
помогле и посете
Пољопривредној,
Техничкој и
Економској
школи и
презентације
Медицинске и
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Средње школе
Коцељева.
Педагог и
одељенски
старешина су
ученике
обавештавале о
могућностима
уписа, потребној
документацији и
датумима за
упис, а ови
подаци су
изнети и
родитељима на
родитељским
састанцима.

ИЗВЕШТАЈ ТИМОВА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Чланови тима
Р.Б. Име презиме
1.
Александра
Радовановић
2.
Ана Ракић /
Невена Гајић /
Биљана Вукашиновић
3.
Татјана Бојанић
4.
Зоран Петровић
5.
Иван Бабић
6.
7.

Драган
Добрисављевић
Видосав Нешић

Занимање
Наставник српског
језика и књижевности
Психолог / педагог /
педагог

Функција у тиму
Координатор и записничар

Учитељ
Педагошки асистент
Наставник
математике
Учитељ

члан
члан
члан

Учитељ

члан

члан

члан

Циљеви рада тима:
 подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног
уважавања;
 идентификација безбедносних ризика у школи увидом;
 повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе на
препознавање насиља и злостављања;
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 унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и
ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање,
препознавање и решавање проблема насиља;
 оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у
понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање;
 пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у
учењу;
 изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном
реду;
 дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих
учесника у школском животу о томе;
 омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без
излагања опасности пријаве насиље;
 спровођење програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију,
самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних
вештина;
 сарадња са родитељима путем Савета родитеља, родитељских састанака,
индивидуалних и групних разговора;
 сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на
превазилажењу проблема насиља у школи;
 спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља;
 праћење и евидентирање врста и учесталости насиља;
 рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака;
 саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи
насиља

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формирање Тима

Август 2018.

Израда и усвајање Септембар 2018.
плана рада за
школску
2018/2019.

НОСИОЦИ

Директор
школе,
стручни
сарадник
Тим,
стручни
сарадник

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и шта
доказује
успешност)
Формиран је Тим
за превенцију
насиља,
злостављања и
занемаривања
- Решења, записник
Израђен је план
рада Тима за
школску
2018/2019.
годину. План је
усвојен на сатанку
Тима,
презентован је на
Наставничком
већу и Савету
родитеља и унет у

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Активности су
успешто
реализоване.
Вођено је 17
записника са
састанака Тима.
Вршене су
анализе владања
ученика на крају
сваког
класификационо
г периода.
Тим је реаговао
у 6 случаја
физичког и 2
случаја
вербалног
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Годишњи план
рада школе.
- Записници,
Годишњи план
рада школе за
школску
2018/2019. годину
Успостављен је
ланац
одговорности у
ситуацијама
насиља. Чланови
Тима и сви
запослени су
поступали према
протоколу.
- Записници Тима

Поштовање
Посебног
протокола за
заштиту деце
и ученика од
насиља,
злостављања
и занемаривања у
образовноваспитним
установама
Обезбеђивање
простора у
којима
бораве ученици
унутар школе и у
њеном
непосредном
окружењу

Август 2018.

Наставничк
о веће,
директор,
стручни
сарадник,
Тим

Током школске
2018/19.

Тим,
директор,
полиција,
дежурни
наставници

Дежурни
наставници
дежурају у
школским зградама
и дворишту.
Уграђен је видеонадзор школског
дворишта.
- Књига дежурства

Едукација (израда
паноа и флајера)
деце за
препознавање,
реаговање и
пријављивње у
ситуацијама
насиља

Фебруар/март
2019.

Тим

Активности
превенције

Током школске
2018/19.

Тим,
предметни
настаници

Ученицима су
подељени флајери
о облицима
насиља и
поступању у
случају насиља.
На часовима
грађанског
васпитања су
урађене
илустрације
различитих
облика насиља и
постављене су на
пано у школском
ходнику.
Часу су
присуствовали и
ученици који не
похађају часове
грађанског
васпитања.
- Фотографије,
пано
Борби против
насиља посвећени
су часови

насиља (сви 1.
нивоа).
Поштован је
Протокол о
поступању у
случајевима
насиља.
Организоване су
бројне
превентивне
активности.
Одржано је 8
предавања о
здрављу и
безбедности
деце.
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насиља кроз
редовну наставу

Организовање
ваннаставних,
културних и
јавних
активности у
простору школе

Током школске
2018/19.

Предметни
наставници,
учитељи.
директор

Предавања ПУ
Ваљево, Црвеног
крста, Завода за
јавно здравље,
Дома здравља

Током школске
2018/19.

Представни
ци ПУ
Ваљево,
Црвеног
крста,
Завода за
јавно
здравље,
Дома
здравља

одељенске
заједнице,
грађанског
васпитања и
физичког и
здравственоог
васпитања.
- Извештаји
одељенских
старешина,
извештаји о раду
У току школске
године
организоване су
многе културне,
ваннаставне и
јавме активности:
спортски турнири
(2), Дечја недеља,
Дан Светог Саве,
Дан школе,
Годишњица
окупљања
устаника у Првом
српском устанку,
8. март, Крос
РТС-а, матура,
завршна прослава
ученика 4. разреда
и дочек првака, а
учествовали смо и
на Сабору
народне традиције
Крчаг. Ученици
млађих разреда су
учествовали у
хуманитарној
акцији Најмлађи
за најмлађе
- Извештаји о раду
наставника,
извештаји секција,
извештаји Тима,
фотографије
У просторијама
школе је одржано
неколико
предавања:
Поступање у
случају пожара
(Ватрогасна служба
Ваљево), Тренутак
радости (Друштво
за церебралну
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Дежурство
наставника

Током школске
2018/19.

Дежурни
наставници

Правила
понашања

Септембар 2018.

Одељенске
старешине

Спортска
такмичења

Током школске
2018/19.

Тим,
наставници
физичког и
здравствено
г васпитања,
учитељи

парализу Ваљево),
Основе безбедности
деце и Безбедност у
саобраћају (ПУ
Ваљево), Дрога –
НЕ (Завод за јавно
здравље Ваљево),
Орално здравље
чувамо од
најранијег узраста
(Завод за јавно
здравље и Дом
здравље Ваљево),
Заштитимо се од
дувана (Завод за
јавно здравље
Ваљево),
Туберкулоза и њена
превенција (Дом
здравља Ваљево)
- Фотографије,
извештаји од.
старешина,
извештаји Тима
Дежурни
наставници
дежурају у школи
и школском
дроришту према
одређеном
распореду
- Књига дежурства
Свака одељенка
заједница је
донела правила
понашања у
школи и истакла
их у својим
учионицама
- Изложена
правила
понашања,
извештаји
одељенских
старешина
Одржана су
спортска
такмичења у
оквиру Дечје
недеље, два
фудбалска
турнира између
ученика из
Бранковине и
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Активности
наставника у
борби против
употребе дрога

Током школске
године

Одељенске
старешине,
наставници
биологије,
грађанског
васпитања,
физичког и
здравствено
г васпитања

Дан толеранције

16. новембар

Тим,
наставници,
учитељи

Дан Рома

8. април

Стручни
сарадници

Рад са
учесницима
насиља и
спровођење
појачаног
васпитног рада

Током школске
године

Чланови
Тима,
одељенске
старешине,
стручни
сарадник

Голе Главе, Крос
РТС-а и учешће
ученика 4. разреда
у Спортским
играма младих
- Фотографије,
извештаји о раду
наставника,
извештаји Тима
Овој теми су
посвећени часови
грађанског
васпитања и
подељени су
флајери
ученицима.
Ученицима
старијих разреда
је приказан филм
и одржано
предавање о
штетности дрога у
сарадњи са
психологом
школе.
- Фотографије
Сви учитељи и
наставници су
први час
посветили
разговору о овој
теми или изради
паноа и цртежа
- Извештај Тима,
извештаји о раду
нставника, радови
ученика
Обележен је Дан
Рома у матичној
школи
- Извештај
педагошког
асистента
Евидентирани су
случајеви насиља
и спроведен
појачан васпитни
рад према
евидентираним
пријавама.
Евидентирано је 6
случајева
физичког насиља
и 2 случаја
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Праћење
реализације
спровођења
планова заштите

Током школске
године

Чланови
Тима

Праћење ефеката
спроведених
планова заштите

На крју сваког
класификационо
г периода

Тим

Поштовање
Протокола о
поступању у
случајевима
насиља

Током школске
године

Наставничк
о веће

САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
КОЈЕ СУ
РЕАЛИЗОВАНЕ А
НИСУ ПЛАНИРАНЕ
Дан особа са
аутизмом

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Април 2019.

Учитељи
ИО Јошева

вербалног насиља.
Сви случајеви
спадају у 1. степен
насиља.
Педагошка
служба и
одељенске
старешине
вршили су појачан
васпитни рад са
ученицима.
Извршена је
анализа владања
ученика.
- Извештаји Тима
и одељенских
старешина
Регистроване
спроведене
активности
наведене у
плановима
заштите.
- 17 записника са
састанака Тима
Извршена обрада
и анализа ефеката
спроведених
планова заштите
евидентирана у
извештају Тима
- Извештај Тима
Испоштован је
Протокол у свим
случајевима
насиља
- Извештаји Тима
ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Одржана је
радионица за
Дан особа са
аутизмом
- Фотографије,
извештаји о
раду учитеља

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Активности су
успешно
реализоване у
матичној школи
и издвојеним
одељењима.
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Светски дан детета

20. новембар
2018.

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ КОЈИ
НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ

Учитељ у
продуженом
боравку
(матична
школа)

Обележен је
Светски дан
детета разним
активностима
деце
- Пано, радови
ученика,
извештај о раду
учитеља

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ
РЕАЛИЗОВАНИ

Едукација (израда паноа и флајера)
родитеља за препознавање, реаговање и
пријављивње у ситуацијама насиља
Формирање вршњачке мреже заштите од
насиља
Светски дан борбе против сиде

Тема је обрађена кроз активности које се тичу
борбе против употребе дрога

Дан девојчица

Почетак ускршњег распуста

Подносилац извештаја: Александра Радовановић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови тима
Р.Б. Име презиме
1.
Љиљана Ђурић
2.
Драган
Добрисављевић
3.
Јелена Павловић
4.
Маријана Митровић
5.
Биљана Крсмановић
6.
Предраг Радовић

Занимање
Наставник руског језика
Наставник разредне
наставе
Наставник историје
Наставник хемије
Стручни сарадник
Наставник техничког
образовања

Функција у тиму
координатор
записничар
члан
члан
члан
члан

Циљеви рада тима: Самосталност и флексибилност наставника, вредновање
постигнутих резултата, праћење потреба и могућности локалне заједнице
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РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Формирање стручног
актива за развој
школског програма
Усвајање годишњег
плана рада

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ (шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
постигнуто и
шта доказује
успешност)
август
Чланови
Израђен анекс
тима
школског
програма
август
Чланови
тима

Реализација анекса
школског програма

Током године

Чланови
тима

Реализација наставног
плана и програма, као
и пројектне наставе
Оцењивање другог
страног језика као
изборног предмета
Извештај и анализа
реализованих
активности школске
2018/2019
Културна
манифестација „Дан
малина”

Током године

Чланови
тима

Током године

Чланови
тима

Јун

Чланови
тима

Јун

Чланови
тима

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Реализовно без
одступања

Подносилац извештаја: Љиљана Ђурић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА ИОП
Чланови тима
Р.Б. Име презиме
1.
Гордана Аџић
2.
Гроздана Алексић
3.
4.
5.
6.

Гордана Радојчић
Љиљана Пајић
Жаклина Аџић
Ана Ракић

Занимање
учитељ
наставник физичког
васпитања
наставник математике
учитељ
учитељ
психолог

Функција у тиму
Координатор/ записничар
члан
члан
члан
члан
члан
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Циљеви рада тима: Унапређивање квалитета живота ученика са сметњама у развоју,
талентоване деце као и деце из социјалано маргинализованих група, као и подстицање
развоја потенцијала и задовољење потреба свих ученика наше школе.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ (шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
постигнуто и
шта доказује
успешност)
06. 09. 2018.
Чланови
Израђен и
тима
усвојен План,
именовани нови
чланови

Израда Плана рада
тима за ИОП, избор
нових чланова Тима,
сређивање списка
ученика који похађају
наставу по ИОП-у.
Напредовање ученика 19. 11. 2018.
током првог
године
тромесечја
(анализиран успех,
владање, изостанци,
ученика по ИОП-у) и
предлог за
укључивање и
прикупљање
документације за нове
ученике; Нови члан
тима за ИОП Невена
Гајић

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Реализација је
процењена као
веома успешна.

Чланови
тима

Израћени
Планови за
сваког ученика,
а они напредују
у складу са
својим
могућностима.

Реализација је
процењена као
веома успешна

5. 12. 2018.
године

Чланови
тима

Израћени План
за ученицу.

02. 2019.

Чланови
тима

Урађена
еваулација,
израђен план.

Реализација је
процењена као
веома успешна
Реализација је
процењена као
веома успешна

16.04. 2019.

Чланови
тима

Напредовање ученика, 21.06. 2019.
еваулација рада
године
школске 2018/19.
године

Чланови
тима

Ученици
напредују у
складу са својим
могућностима,
одређени
наставници за
семинар у В.
Каменици
Ученици
напредују у
складу са својим
могућностима,
урађена
еваулација,

Израда ИОП-а за
Мануелу Савић 5.
разред Бранковина
Еваулација Програма
за 1. полугодиште;
План за 2.
полугодиште
Напредовање ученика,
набавка уџбеника за
ученике по ИОП-у,
идентификовање
наставника којима је
потребна обука

Реализација је
процењена као
успешна

Реализација је
процењена као
успешна

Подносилац извештаја: Гордана Аџић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА РПШ
Чланови тима
Р.Б.
1.
2.
3.
4.

Име презиме
Гордана Аџић
Данијела Митровић
Снежана Бирчанин
Ленка Срећковић

5.

Весна Бранковић

6.

Светлана Мојић

7.
8.

Милица Остојић
Ана Ракић

Занимање
учитељ
учитељ
учитељ
Наставник енглеског
језика
Наставник
информатике
Наставник српског
језика
директор
психолог

Функција у тиму
Координатор - записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

ЦИЉЕВИ РАДА ТИМА:
 Унапређење наставе и учења кроз професионално усавршавање наставничког
кадра, осавремењавање наставних средстава, метода и облика рада и стварање
бољих услова за рад;
 Развој подршке ученицима кроз подизање нивоа безбедности ученика и
побољшање спољашњих односа кроз подизање угледа и побољшање промоције
школе.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

Именовање
чланова стручног
актива и израда
Плана рада тима
за РПШ;

06. 09. 2018.

Чланови
тима

Анализа
Акционог плана
за 1.полугодиште,
успеха на крају 1.
полугодишта,
самовредновање;

02. 2019.

Чланови
тима

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и шта
доказује
успешност)
Акциони план
реализације
активности
предвиђених
РПШ, део је
Годишњег плана
рада школе
Планирани
садржаји су
реализовани;
Постигнућа су
боља у односу на
исти период
прошле године;
Вреднована је
област Етос.
Оцена је 4.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
100% успешно,
оцењено од
стране
координатора
тима
100% успешно,
оцењено од
стране
координатора
тима
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Анализа
реализације
Акционог плана
током 3.
тромесечја

16. 04. 2019.

Анализа
активности на
крају 2.
полугодишта,
самоеваулација
рада тима за
РПШ.

21. 06. 2019.

Чланови
тима

Чланови
тима

Акциони план се
реализује према
плану, порадити
више на задатку
бр. 2 из Развојног
циља 10 ШРП-а.
Планирани
садржаји су
реализовани

100% успешно,
оцењено од
стране
координатора
тима
100% успешно,
оцењено од
стране
координатора
тима

Подносилац извештаја: Гордана Аџић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА ИЗРАДУ ПЕДАГОШКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Чланови тима
Р.Б. Име презиме
1.
Бојана Лаловић
Милановић
2.
Андријана
Ранисављевић
3.
Ана Ракић
4.
Невена Гајић
5.
Биљана
Вукашиновић

Занимање
Библиотекар /
помоћник директора
Професор разредне
наставе
Психолог
Педагог
Педагог

Функција у тиму
координатор
записничар
члан
Члан
Члан

Циљеви рада тима: праћење израде школске и педагошке документације, формирање
електронске базе података
РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Формирање Тима

Прикупљање
документације за
израду Извештаја о
раду школе за
школску 2017/2018.
годину

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ ИСХОДИ/
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
септембар
Директор
Решење о
школе,
именовању
чланови
Тима
Прва половина
Чланови
На време
септембра
Тима
израђен
Извештај о раду
школе

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
Остварени
очекивани
исходи
Остварени
очекивани
исходи
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Прикупљање
документације за
израду Годишњег
плана рада школе за
школе за школску
2018/2019. годину
Формирање
електронске базе
оперативних и
глобалних планова за
школску 2018/2019.
годину
Евиденција о учешћу
ученика на
такмичењима,
конкурсима и
смотрама
Прикупљање
документације за
израду Извештаја о
раду школе за
2018/2019. годину

Прва половина
септембра

Чланови
Тима

На време
израђен
Годишњи план
рада

Остварени
очекивани
исходи

Септембар

Чланови
Тима

Формирана база
планова

Остварени
очекивани
исходи

Током године

Чланови
Тима

Формиран
списак
постигнућа

Остварени
очекивани
исходи

Јул-Август

Чланови
тима

На време
израђен
Извештај о раду
школе

Остварени
очекивани
исходи

Подносилац извештаја: Бојана Лаловић Милановић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА
Чланови тима
Р.Б. Име презиме
1.
Ивана Лазић
2.
3.
4.
5.
6.

Жаклина Аџић
Данијела Митровић
Видосав Нешић
Иван Бабић
Немања Радојичић

7.

Ненад Јовановић

Занимање
Професор енглеског
језика и књижевности
Учитељ
Учитељ
Учитељ
Наставник математике
Професор ликовне
културе
Вероучитељ

Функција у тиму
Координатор и записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан

Циљеви рада тима:
1. Подићи ниво подршке ученицима који имају потешкоће у учењу кроз допунски и
саветодавни рад и идентификовање ученика којима је неопходна индивидуализација у
раду на основу анализе успеха
2. Подићи ниво подршке ученицима у прилагођавању школском животу
3. Унапредити понуду ванаставних активности
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4. Унапредити социјални развој ученика кроз избегавање и међусобно решавање
конфликта
5. Унапредити информисање ученика и родитеља о актуелним дешавањима у школи

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

Формирање тима
и израда плана
рада тима

Септембар

Координатор

Реализација
активности у
оквиру Дечије
недеље

Октобар

Чланови тима

Учешће у
Децембар
школском пројекту
„Најмлађи за
најмлађе“

Чланови тима

Aнализа рада
тима у току првог
полугодишта

Чланови тима

Јануар

Прикупљање
Фебруар-април
средстава за
ученике слабијег
материјалног
статуса (одласци
на екскурзију)
Сарадња са
Током године
Центром за
социјални рад
Колубара Ваљево
и Центром за
хранитељство
Ваљево
Посета породицама Током године
ученика који имају
већи број
изостанака и
слабијег
материјалног
статуса

Чланови тима

Чланови тима

Чланови тима

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)
План рада је део
Годишњег плана.
Показатељи
успешности рада
Тима су извештаји
о реализованим
активностима и
пројектима,
записници и
извештаји о раду
Тима.
Уопштено,
Дечија недеља је
обележена
бројним
активностима,
Најмлађи за
најмлађе су
прикупили
извесну
количину новца
и поклонили
Центру за
вантелесну
оплодњу у
Ваљеву, ученици
лошијег
материјалног
статуса су
добили
бесплатне
уџбенике и
школски прибор,
а било је и
гратиса за
екскурзије.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТ
И ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Тим је
задовољан
реализацијом
планираних
активности.
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Анализа рада
тима у школској
2018/2019. години
и израда
извештаја о раду
тима

САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
КОЈЕ СУ
РЕАЛИЗОВАНЕ
А НИСУ
ПЛАНИРАНЕ
Бесплатна посета
Русији, месту
Сочи, од стране
ученика наше
школе и једног
наставника
Доношење
индивидуалног
плана рада са
ученицом 5.
разреда
Мануелом Савић
због великог броја
изостанака и
дужег одсуства из
школе

Јун-август

Чланови тима

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

Јун

Чланови тима

Децембар

Чланови тима

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Троје ученика и
један наставник
наше школе су
провели 15 дана
бесплатно у
летовалишту
Сочи у Русији.
Боравак је
одлично прошао
и време је било
испуњено
бројним
активностима
организованим
од стране
домаћина.
Организатор
Град Ваљево.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Тим сматра да је
ова посета била
веома успешна
и корисна за
ученике.

Подносилац извештаја: Ивана Лазић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Чланови тима
Р.Б. Име презиме
1.
Марица Николовски
2.
Андријана
Ранисављевић
3.
Милица Пиваљевић
4.
Милош
Милутиновић

Занимање
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе

Функција у тиму
координатор
записничар

Наставник физике
Наставник историје

члан
члан

124

Извештај о раду за школску 2018/2019.
Циљеви рада тима: Процена квалитета рада школе кроз области дефинисане на почетку
школске године, а то су Етос и Подршка ученицима. Вредноване области одабране су из
Правилника о стандардима квалитета рада установе. На основу добијених резултата
приступа се изради Акционог плана у циљу унапређења квалитета рада школе у целини.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Подела задужења у
оквиру тима
Припрема материјала
за спровођење
процеса
самовредновања
Прикупљање и
анализа добијених
резултата за
вредноване области
Презентација
добијених резултата
свим интересним
групама у школи
(Наставничко веће,
Савет родитеља,
Школски одбор).
Израда извештаја о
раду тима за
самовредновање

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ (шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Септембар
Чланови
Израђен
2018.
тима
извештај о
самовредновању
за вредноване
Новембар
Чланови
области Етос и
2018/Март
тима
Подршка
2019.
ученицима.
Децембар
Чланови
Израђен
2018/Април
тима
Акциони план
2019.
унапређење
квалитета рада
Фебруар /Јун
Чланови
школе за
2019.
тима
вредноване
области.

Јун 2019.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Реализација је
процењена као
веома успешна
од стране
чланова тима.

Чланови
тима

Координатор тима Марица Николовски

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА ПРОФЕИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ
Чланови тима
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име презиме
Љиљана Пајић
Снежана Бирчанин
Горан Стојановић
Маријана Митровић
Ивана Лазић
Љиљана Ђурић

Занимање
професор разредне наставе
професор разредне наставе
професор разредне наставе
професор хемије
професор енглеског језика
професор руског језика

Функција у тиму
координатор
записничар
члан
члан
члан
члан
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Циљеви рада тима:
 Праћење , усвајање и примена савремених достигнућа у науци и праки, ради
остваривања задатака образовања и васпитања и унапређења васпитно-образовне
праксе;
 оспособавање за већу самосалност у планирању и извођењу васпитно-образовног
и стручног рада;
 стицање и иновирње стечених знања која су у функцији сталног професионалног
развoја у току рада;
 равијање спремности и оспособљавање за стални процес самовредновања,
праћења и унапређивања сопствене праксе;
 размена искуства, унапеђивање струке и напредовање у раду;
 унапређивање свог професионалног развоја и образовно-васпитног рада;
 упознавање запослених радника са Документом о вредовању сталног стручног
усавршавања.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
ВРЕМЕ
УСПЕШНОСТИ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
(шта је постигнуто
и шта доказује
успешност)

-Формирање тима;
-Усвајање
извештаја о раду
Тима за школску
2017/18.
-Израда и усвајање
плана за школску
2018/19.
Лични план
професионалног
развоја за школску
2018/19.

септембар

чланови
тима

-Формиран Тим за
професионални
развој запослених;
-Усвојен извештај
за претходну
годину о раду тима;
-Израђен и усвојен
план за школску
2018/19. годину;
-Подељења
задужења у оквиру
тима;
-Достављање
личних планова за
професионални
развој за наредну
школску годину.

-Сређивање
документације;
-Предлог семинара
за школску
2018/19. годину;
-Стручно
усавршавање у
установи и ван ње;

Октобар,
новембар

чланови
тима

-Сређена
документација и
прикупљени подаци
за све колеге који
ради у нашој
школи, архивирани
уз појединачне
личне планове о
стручном
усавршвању.
-Предложени
семинари од стране

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Све предвиђене
активности су
рализоване
потпуности на
нивоу Тима за
професонални
развој
запослених
-Одржано је
седам састанака
у току школске
године где смо
пратили
реализацију
стручног
усавршавања
како у установи
тако и ван ње.
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директора школе
који су реализовани
у нашој школи
(Коришћење
рачунара за
припрему
ефикасније наставе
и Појам и теоријске
концепције
даривотитости)
-Релизован
тематски дан Јесен
у мом сокаку (ИО
Јошева, ИО
Котешица, ИО Гола
Глава, наставник
енглеског језика)
-Реаализован
угледни час
Праисторија
(наставници
историје и
биологије), као и
радионица Дан
јабуке (наставница
биологије),
радионица Вук
Стефаноић
Караџић(учитељица
продужени боравак
и школски
библиотекар)
-Стручно
усавршавање у
установи и ван ње;
-Размена
искустава са
семинара;

Јануар

чланови
тима

-У нашој школи у
децембру је
реализован семинар
Коришћење
рачунара за
припрему
ефикасније
наставее, Центра за
стручно
усавршавање
Шабац.
-У току јануара
реализован је
онлајн семинар
Укључивање
финансијског
описмењавања у
систем образовања
и васпитања
Републике Србије.
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- Реализована је и
трибина и
саветовање у МШ
„Живојин Грбић“
Радионица
Новогодишња
чаролија и Дан
детета реализована
са ученицима
млађих разреда у
продуженом
боравку.
Пројекат Најмлађи
за најмлађе
реализован је са
ученицима млађих
разреда кроз
прављење
новогодишњих
украса и честитки и
продајом за Нову
годину у
хуманитарној
акцији која се
реализује кроз овај
пројекат.
-Реализација
стручног
усавршавања у
установи и ван ње;
-Писање
полугодишњег
извештаја.

фебруар

чланови
тима

- Реализација
стручног
усавршавања у
установи и ван ње;
Размена искуства
са стручних
усавршавања.

март

чланови
тима

-Обавештене колеге
да доставе спискове
семинара на којима
су присуствовали у
току првог
поугодишта, као и
угледне/огледне
часове, радионице,
тематске дане које
су реализовали , као
и припреме за исто.
Договорено је да се
до краја фебруара
достави
полугодишњи
извештај.
-Достављен
полугодишњи
изештај педагогу
школе.
Најављена обука за
електронски
дневник у априлу
месецу текуће
године.
Учитељица из
продужено боравка
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раализовала
Квизијаду
-Реализација
стручног
усавршавања у
установи и ван ње;

април

чланови
тима

-Реализација
стручног
усавршавања у
установи и ван ње;
-Писање извештаја
о СУ и анализа
рада Тима;
-Завршно
бодовање за
школску
2018/19.годину

Јун
Јул
август

чланови
тима

-Реалиована је
обука за елктронски
дневник за учитеље
и предметне
наставнике.
У ИО Јошева
реализована
радионица Разлике
нас спајају.
-Реализован
семинар Појам и
торијске
концепције
даровитости, др
Мирјана Николић.
-Реализован
тематски дан
Христис Васкрсерадост донесе(ИО
Јошева, ИО
Котешица у
сарадњи са
наставником
Верске наставе).
-Реализована
радионица Дан
планете
земље(учитељица у
продуженом
боравку).
-Договорено да се
годишњи извештај
о раду Тима преда
до краја јуна.
_Договорено да се
завршно бодовање
реализује када
колеге пошаљу свје
извештаје о
стручном
усавршавању.

Подносилац извештаја: Љиљана Пајић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Чланови тима
Р.Б.
1.
2.
3.
4.

Име презиме
Мирјана Ђурђевић
Љиљана Пајић
Ленка Срећковић
Светлана Мојић

5.
6.

Гордана Радојичић
Ана Мојић

Занимање
Проф. биологије
Проф. разредне наставе
Проф. енглеског језика
Проф.српског језика и
књижевности
Проф. математике
Педагог школе

Функција у тиму
координатор
записничар
члан
члан
члан
члан

Циљеви рада тима: реализовање различитих садржаја од стране два или више
предметних наставника у циљу развоја међупредметних компетенција ученика и
производња и пласирање различитих производа у циљу развоја предузетничког духа
ученика.
ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Решење о
именовању

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формиран тим

август

Директор
школе

Доношење плана
рада тима

август

Чланови
тима

План рада тима

Провера
усклађености
годишњих планова
за 1. и 5. разред

септембар

Чланови
тима,
учитељи и
наставници
1. и
5.разреда
Наставник
биологије,
ученици
нижих и
виших
разреда у
Бранковини,
родитељи

Планови за 1. и
5. разред

Реализација пројекта октобар
„Дан јабуке”
(међупредметне
компетенције
сарадња и одговоран
однос према
здрављу)

НОСИОЦИ

Промоција
здравих стилова
живота; писана
припрема,
презентација,
слике

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
У току ове
школске године
реализоване су
различите
активности на
пољу
међупредметних
компетенција и
предузетништва,
где су учитељи
били више
орјентисани ка
пројектној
настави, а
наставници ка
реализацији
већег броја
међупредметних
компетенција.
Тим је успешно
сарађивао и сви
планирани

130

Извештај о раду за школску 2018/2019.
Тематски дан
„Јесен у мом
сокаку”
(међупредметне
компетенцијесарадња)

октобар

Учитељи
ИО Јошеве,
Котешице и
Голе Главе
и наставник
енглеског
језика
Наставници
историје и
биологије

Реализована
активност,
извештај, слике

Угледни час из
историје и
биологије
„Праисторија“
(међупредметне
компетенцијесарадња)
Представа „Наша
мала башта”
(међупредметне
компетенцијеодговоран однос
према здрављу)

октобар

октобар

Учитељ из
продуженог
боравка,
ученици
4.разреда,
ученици ИО
Јошева и
Котешица
са
учитељима,
Завод за
јавно
здравље и
Црвени
крст,
Ваљево

Реализована
представа,
слике,
предавање,
извештај

Турнир „Човече не
љути се”
(међупредметне
компетенцијеучешће у
демократском
друштву)

октобар

Реализован
турнир, слике,
извештај

Наставни план и
програм на крају
првог тромесечја

новембар

Учитељ и
ученици
4.разреда
школе у
Бранковини,
учитељи и
ученици
4.разреда
ОШ у
Поћути
Учитељи и
наставници,
стручни,
чланови
тима

Пројекат „Најмлађи
за најмлађе”
(међупредметне
компетенције
сарадња и

децембар, март

Учитељи и
ученици
млађих
разреда
школе

10.Направљени
новогодишњи
украси, продаја
и донирање
средстава
Центру за

циљеви су
остварени.

Одржан час,
презентација,
слике,
евалуација часа

Реализован
наставни план и
програм на крају
првог тромесечја,
записници
одељенских већа
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естетичка
компетенција)

вантелесну
оплодњу
Ваљево, слике

Угледни час из
веронауке
(међупредметне
компетенцијесарадња)

јануар

Учитељ,
ученици
3.разреда у
Бранковини,
вероучитељ

11.Направљен
славски колач,
слике

Пројектна настава
„Свети Сава” и
„Бакама на дар”

јануар

Учитељи и
ученици
млађих
разреда
школе

Цртежи,
поклони, слике и
извештаји

Наставни план и
програм на крају
првог полугодишта

јануар

Учитељи и
наставници,
стручни,
чланови
тима

Сајам привреде
„Спрег”
(међупредметне
компетенцијепредузимљивост и
орјентација ка
предузетништву)
Наставни план и
програм на крају
трећег тромесечја

март

Учитељи и
ученици ИО
Јошева и
Котешица

Реализован
наставни план и
програм на крају
првог
полугодишта,
записници
одељенских већа
Додељена
награда за
литерарни
конкурс, слике,
извештај

април

Учитељи и
наставници,
стручни,
чланови
тима

Тематски дан
април
„Христос воскресе
радост донесе”
(међупредметне
компетенцијесарадња и
естетичка
компетенција)
Радионице поводом април
обележавања Дана
планете Земље
(међупредметне
компетенцијесарадња и одговоран
однос према
околини)

Учитељи
ИО
Котешица и
Јошева,
вероучитељ,
ученици
нижих
разреда
Учитељ из
продуженог
боравка,
наставник
биологије,
стручни
сарадник
библиотекар

Реализован
наставни план и
програм на крају
трећег
тромесечја,
записници
одељенских већа
Обојена и
исцртана
ускршња јаја и
остали украси,
слике, извештај

Изложба цртежа,
презентација,
квиз, слике,
извештај
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Радионица
„Разлике нас
спајају” ,
обележавање Дана
деце са Дауновим
синдромом
(међупредметне
компетенцијесарадња и
одговоран однос
према здрављу и
одговорно учешће
у демократском
друштву)
Пројекат
“Вашарске
дрангулије”
(међупредметне
компетенцијесарадња и
предузимљивост и
орјентација ка
предузетништву)
Квизијада пројектна настава

април

Учитељ и
ученици ИО
Јошева

Цртежи, слике,
презентација,
извештај

април

Учитељи,
ученици
млађих
разреда и
родитељи

Направљени
ускршњи украси
и њихова
продаја,
извештај

мај

Реализован квиз,
слике, извештај

Излетом до знања пројектна настава

мај

„Ал` се некад
добро јело” –
радионица
(међупредметне
компетенције
сарадња и
одговоран однос
према здрављу)
„Недеља здравих
зуба и борба
против дуванског
дима”
(међупредметне
компетенције
сарадња и
одговоран однос
према здрављу)

мај

Учитељи,
ученици
млађих
разреда
Учитељи,
ученици
млађих
разреда
Учитељи,
ученици
млађих
разреда ИО
Јошева

Учитељи,
ученици и
наставници
матичне
школе у
Бранковини,
Поливалент
на служба
Дома
здравља и
Завода за
јавно
здравље,
Ваљево

Одржано
предавање,
презентација,
слике, извештај

мај

Реализован
излет, слике,
извештај
Реализована
радионица,
слике, извештај
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Сабор народне
традиције „Крчаг”
у Накову

јун

„Дан малина“
(међупредметне
компетенције
сарадња и
одговоран однос
према здрављу,
предузимљивост и
орјентација ка
предузетништву)
Наставни план и
програм на крају
другог
полугодишта

јун

Извештај тима

јун

САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
КОЈЕ СУ
РЕАЛИЗОВАНЕ А
НИСУ ПЛАНИРАНЕ
Пилот пројекат
„Укључивање
финансијског
описмењавања у
систем образовања и
васпитања Републике
Србије” –
међупредметне
компетенције рад с
подацима и
информацијама и
предузимљивост и
орјентација ка
предузетништву

јун

Учитељи и
ученици
млађих
разреда
Учитељи и
ученици
матичне
школе у
Бранковини,
родитељи,
наставници
и директор
школе
Учитељи и
наставници,
стручни,
чланови
тима
Чланови
тима

Учешће на
сабору, слике,
извештај
Одржана
приредба,
послужени
домаћи
производи,
слике, извештај

Реализован
наставни план и
програм на крају
другог
полугодишта,
записници
одељенских већа
Урађен извештај

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ (шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
постигнуто и
шта доказује
успешност)
јануар
Учитељи
Реализована
обука и
извештај

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Напредак у
развоју
компетенција за
рад наставника
разредне
наставе

Подносилац извештаја: Мирјана Ђурђевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Чланови тима
Р.Б.
1.

Име презиме
Александра
Радовановић

2.

Ана Ракић /
Невена Гајић /
Биљана Вукашиновић
Милица Остојић
Гордана Крсмановић

3.
4.

Занимање
Наставник српског језика и
књижевности,
одељенски старешина VIII1
Психолог / педагог / педагог

Функција у тиму
Координатор и записничар

Директор
Наставник географије,
одељенски старешина VIII2

члан
члан

члан

ЦИЉЕВИ РАДА ТИМА:
 Подстицање професионалног развоја ученика
 Упознавање ученика са образовним профилима у средњим школама и бројем
потребних поена за упис
 Помоћ ученицима да формирају реалну слику о својима интересовањима,
способностима и особинама како би одабрали и уписали одговарајућу средњу
школу.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Формирање Тима

Израда и усвајање
плана рада за школску
2018/2019.

Планирање радионица
за ученике 8. разреда

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ (шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Август 2018.
Директор
Формиран је
школе,
Тим за ПО
стручни
- Решења,
сарадник
записник
Септембар
Чланови
Усвојен план
2018.
Тима
рада за школску
2017/2018.
годину
- Записници,
Годишњи план
рада школе за
школску
2018/2019.
годину
Новембар 2018. Чланови
Испланиране су
Тима
радионице за
ученике 8.
разреда које ће
се реализовати у
току ове
школске године

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Одржано је 10
састанака Тима
за
професионалну
оријентацију.
Све планиране
активности су
успешно
реализоване.
Ученици су
посетили 3
средње школе.
Представници 2
средње школе
су имали
презентацију у
просторијама
наше школе.
Педагог школе
је одржала 4
радионице.
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- Записник Тима
Извештај о
реализованим
радионицама

Мај 2019.

Чланови
Тима

Урађен је
извештај о
реализованим
радионицама
- Записник Тима

Анализа рада Тима на
крају првог
полугодишта

Фебруар 2019.

Чланови
Тима

Усвајање плана
посета средњим
школама за школску
2018/19. год.
Извештај о посетама
средњим школама

Фебруар 2019.

Чланови
Тима

Април и мај
2019.

Чланови
Тима

Анализа тестирања и
разговора ученика са
педагогом школе

Мај 2019.

Чланови
Тима

Анализиран је
рад Тима на
крају првог
полугодишта
- Извештај и
записник Тима
Усвојен план
посете средњим
школама
-Записник Тима
Презентоване
информације о
посетама
средњим
школама
- Записник Тима
Извршена је
анализа
тестирања и
разговора
ученика са
педагогом
- Записник Тима

Пружање додатне
подршке ученицима

Друго
полугодиште

Чланови
Тима

Извештај рада Тима

Јул 2019.

Чланови
Тима

Извршено је и
анализирано
тестирање
ученика и
обављени су
индивидуални
разговори.
Ученицима и
родитељима су
пружене све
информације о
упису и упианој
документацији.

Пружене су
додатне
информације
ученицима о
упису у средњу
школу
- Записници
Тима
Извршена је
евалуација рада
Тима и анализа
резултата
завршног
испита и уписа
ученика у
средње школе
- Записник Тима

Подносилац извештаја: Александра Радовановић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И
РАЗВОЈА УСТАНОВЕ
Чланови тима
Р.Б. Име презиме
1.
Весна Бранковић
2.
3.
4.

Милица Остојић
Милош
Милутиновић
Марица Николовски

Занимање
наставник Информатике и
Технике и технологије
директор
наставник историје

Функција у тиму
координатор

наставник разредне
наставе

члан

записничар
члан

Циљеви рада тима:
 стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада
установе
 прати остваривање школског програма
 прати и утврђује резултате рада ученика
 израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развој школе

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ШКОЛСКИ
ПРОГРАМ
Израђен је ИОП1
за по 2 ученика
трећег. и четвртог
разреда и за по
једног ученика
другог, петог и
осмог разреда.
ИОП 2 је израђен
за по једног
ученика другог и
седмог разреда у
матичној школи и
за једног ученика
трећег разреда у
Јошеви.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

септембар

НОСИОЦИ

Тим за ИОП
и Педагошкопсихолошка
служба,
наставници
предметне и
разредне
наставе

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Успешно

Ученици су
напредовали у
складу са својим
могућностима
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Израђени су
критеријума за
ИОП
НАСТАВА И
УЧЕЊЕ
Реализовани су
огледни и
угледни часови
чија
документација је
у стручним
службама
Реализована је
диференцирана
настава
Ученици су
подстицани да
припремају
предавања
Одржаване су
радионице
а) „Коришћење
енциклопедије и
интернета“
б) „Технике
решавања тестова
знања“
в) Дигитални
наставник и
коришћење
мултимедије у
настави
ОБРАЗОВНА
ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
Направљени су
планови додатне
и допунске
наставе
Направљени су
планови
припреме за
полагање
завршног испита
Организована је
припремна
настава, прилози
у дневницима
Одржан је пробни
завршни испит

Успешно

Током школске
године

Предметни
наставници

Омогућено је
међупредметно
повезивање

Током школске
године
Предметни
наставници
Током школске
године
Ученици
Током школске
године
Предметни
наставници
Реализовани су
часови додатне,
допунске и
припремне
наставе

Септембар и
октобар

Предметни
наставници

Успешно

Ученици су
показали велико
интересовање за
наведене
активности

Септембар
Предметни
наставници

Успешно

Током првог
полугодишта

12. и 13. април

Предметни
наставници
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ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА
Реализоване су
слободне и
ваннаставние
активности
Посећен је сајам
књига
Посећен је
фестивал науке
Oрганизована су
учешћа на
изложбама
ученичких
ликовних радова
Организовани су
хуманитарни
вашари (колачи,
играчке,
рукотворине)

Током школске
године

Предметни
наставници
Ученици

Октобар 2018.
Децембар 2018.

29.март

2.април

3.април

17.април

-Уметнички
студио
„Радован
Трнавац
Мића“
изложба
„Дечја
уметност“
- Завод за
јавно здравље
Ваљево
наградило је
најбоље
радове
ученика на
ликовном и
литерарном
конкурсу
"Заштитимо
се од дувана".

Код ученика се
развија
одговоран однос
према околини и
здрављу

-Центар за
вантелесну
оплодњу,
хуманитарна
акције
"Најмлађи за
најмлађе".
-У ИО Јошева
интересантно
м
радионицом
обележен 2.
април, Дан
особа са
аутизмом.
-У сусрет
обележавању
Дана планете
Земље, 22.

Успешно

Објављени су
сви важни
догађаји и
активности у
школи
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априла,је
организована
еколошка
радионица

ЕТОС
Организоване су
бројне трибине и
дебате за ученике
и родитеље на
различите теме
(насиље,
пубертет,
васпитавање,
болести
зависности)

Током другог
полугодишта

континуирано
Примерни и
успешни ученици
су истакнути и
похваљени кроз
књигу
обавештења
Организован је
спортски дан
Украшен је хол
за Дан школе и
Матурско вече
-Дан школе
-Матура
-Дан малине у
Бранковини
- Медицинско
село и ове године
у Бранковини.

10.мај

26.фебруар
6.јун
23.јун
30.јун

Представници
Полицијске
управе Ваљево
говорили о
безбедности
деце у
саобраћају.
-Предавање
Поливалентн
е патронажне
службе Дома
здравља. о
туберкулози
и њеној
превенцији.
-одржана
централна
манифестациј
а поводом
Светског дана
борбе против
дуванског
дима, који се
обележава
31.маја.

Наставничко
веће

Успешно

Наставници и
стручни
сарадници су
упознати са
коришћењем ел.
дневника

Рад школе је у
великој мери
оцењен оценом 4

Успешно

Ученици су и
ове године
учествовали у
традиционалн
ом Кросу
РТС-а.
Наставничко
веће

ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ШКОЛЕ И континуирано
РУКОВОЂЕЊЕ
Ажурира се
огласна табла,

1) Редовно се
ажурирају
сајт и фејсбук
страница
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сајт и фејсбук
страница
Праћење
конкурса за
развојне пројекте

4.јун

одакле су
преузети
подаци за
извештај

2) Град
Ваљево и
руски град
Сочи
потписали су
Споразум о
сарадњи у
области
туризма. .
Јединствену
прилику да
виде
олимпијски
град и да
представе
Ваљево и
Бранковину,
добили су и
ученици наше
школе.
РЕСУРСИ
Постојећа
наставна средства
се користе
плански по
потреби наставе
Организација
стручног
усавршавања
(похађање
семинара)

Организација
обуке наставника
и стручних
сарадника за
коришћење
електронског
дневника

континуирано

11.мај

април

Успешно

Акредитован
семинар
стручног
усавршавања
“Даровитост
у
предшколској
установи и
школи :
препознавање
и додатна
подршка".
школски
координатори
за
електронски
дневник
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ПРОЦЕНА
КВАЛИТЕТА
РАДА ШКОЛЕ
Спроведена је
анонимна анкета
међу
наставницима,
ђацима и
родитељима о
томе колико су
задовољни радом
школе
Процењен је
квалитет рада
школе на основу
извештаја о
самовредновању
Процењен је
квалитет рада
школе на основу
резултата са
такмичења
Процењен је
квалитет рада
школе на основу
резултата
годишњих
тестова
Процењен је
квалитет рада
школе на основу
резултата на
завршном испиту
Српски језик
5,94
Математика 3,64
Комбиновани
6,09

континуирано

Тим за
самовреднова
ње

Јун 2019.

Друго
полугодиште

септембар

Педагошкопсихолошка
служба

Јун 2019.

Процењен је
квалитет рада
школе на основу
извештаја Тима
за обезбеђивање
квалитета и
развој установе
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АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ КОЈИ
НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ
РЕАЛИЗОВАНИ

Није израђен ИОП-а за ученике који
показују посебна интересовања за
додатни рад
Није организован излет за запослене

Подносилац извештаја: Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА ИЗРАДУ ПЕДАГОШКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Чланови тима
Р.Б. Име презиме
1.
Бојана Лаловић
Милановић
2.
Андријана
Ранисављевић
3.
Ана Ракић
4.
Невена Гајић
5.
Биљана
Вукашиновић

Занимање
Библиотекар /
помоћник директора
Професор разредне
наставе
Психолог
Педагог
Педагог

Функција у тиму
координатор
записничар
члан
Члан
Члан

Циљеви рада тима: Благовремено и у договореном обрасцу вођена документација.
РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Формирање Тима

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

септембар

Прикупљање
документације за
израду Извештаја
о раду школе за
школску
2017/2018.
годину
Прикупљање
документације за
израду Годишњег
плана рада
школе за школе
за школску

Прва половина
септембра

Директор
школе,
чланови
Тима
Чланови
Тима

Прва половина
септембра

Чланови
Тима

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
Решење о
именовању

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ

На време израђен
Извештај о раду
школе

Остварени
очекивани
исходи

На време израђен
Годишњи план
рада

Остварени
очекивани
исходи

Остварени
очекивани
исходи
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2018/2019.
годину
Формирање
електронске базе
оперативних и
глобалних
планова за
школску
2018/2019.
годину
Евиденција о
учешћу ученика
на такмичењима,
конкурсима и
смотрама
Прикупљање
документације за
израду Извештаја
о раду школе за
2018/2019.
годину

Септембар

Чланови
Тима

Формирана база
планова

Остварени
очекивани
исходи

Током године

Чланови
Тима

Формиран списак
постигнућа

Остварени
очекивани
исходи

Јул-Август

Чланови
тима

На време израђен
Извештај о раду
школе

Остварени
очекивани
исходи

Подносилац извештаја: Бојана Лаловић Милановић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ TИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
Чланови тима
Р.Б. Име презиме
1.
Милица Остојић
2.
Бојана Лаловић
Милановић
3.
Татјана Бојанић
4.

Гордана Крсмановић

Занимање
Директор
Библиотекар / помоћник
директора
професор разредне
наставе
професор географије

Функција у тиму
координатор
записничар
члан
члан

ЦИЉЕВИ РАДА ТИМА: Повећати углед и промовисати рад школе, као и унапређење
сарадње са друштвеним партнерима

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Пријем ђака
првака

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар

Чланови Тима
Учитељи
Ученици

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
Стварање
позитивног
окружења за
ученике I разреда

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
Остварени
очекивани
исходи
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Представници
Града Ваљева

и њихове
родитеље

Сарадња са
Техничком
школом у оквиру
Професионалне
оријентације
Сарадња са
Пољопривредном
школом у оквиру
Професионалне
оријентације
Сарадња са
Медицинском
школом у оквиру
Професионалне
оријентације
Сарадња са
Одељењем
саобраћајне
полиције
Полицијске
управе Ваљево –
безбедност у
саобраћају
Организовање
хуманитарне
акције „Најмлађи
за најмлађе“

Мај

Чланови Тима
Чланови Тима
за ПО

Промоција рада Остварени
школе у вези са
очекивани
професионалном исходи
оријентацијом

Мај

Чланови Тима
Чланови Тима
за ПО

Промоција рада Остварени
школе у вези са
очекивани
професионалном исходи
оријентацијом

Мај

Чланови Тима
Чланови Тима
за ПО

Промоција рада Остварени
школе у вези са
очекивани
професионалном исходи
оријентацијом

Током године

Чланови Тима
Учитељи
Наставници
Полицијска
управа

Промоција рада
школе на
стварању
безбедног
окружења

Остварени
очекивани
исходи

Децембар

Чланови Тима
Учитељи
Ученици

Остварени
очекивани
исходи

Учешће на
Међународном
сабору народне
традиције
„Крчаг“
Праћење успеха
ученика на
такмичењима и
конкурсима,
награђивање
најбољих
Презентовање
рада школе кроз
медије
Континуирано
уређивање сајта и
Фејсбук странице
школе
Сарадња са
Матичном
библиотеком

Април - Мај

Чланови Тима

Током године

Чланови Тима

Развијање
позитивног
односа деце
према
хуманитарном
раду
Промоција
културних и
јавних
делатности
школе
Промоција рада
ученика и
њихових
постигнућа

Током године

Чланови Тима

Током године

Током године

Остварени
очекивани
исходи
Остварени
очекивани
исходи

Промоција
квалитета рада
школе
Чланови Тима
Праћење рада
Администратор наставника и
ученика школе

Остварени
очекивани
исходи
Остварени
очекивани
исходи

Чланови Тима

Остварени
очекивани
исходи

Остварена
сарадња
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„Љубомир
Ненадовић“
Ваљево
Представа
поводом Нове
године

Децембар

Чланови Тима

Представа
поводом Св. Саве

Јануар

Чланови Тима

Обележавање
Дана школе

Фебруар

Чланови Тима
Учитељи
Наставници
Ученици

Изведена
представа у
матичној школи
и ИО
Изведена
представа у
матичној школи
и ИО
Изведен
програм на Дан
школе

Остварени
очекивани
исходи
Остварени
очекивани
исходи
Остварени
очекивани
исходи

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ КОЈИ
НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ
РЕАЛИЗОВАНИ

Сарадња са Српском академијом наука и
уметности на пројекту „Продужена
делатност школе“
Сарадња са EUTA у оквиру пројекта
Strenght2Food

Ове године није било позива од САНУ као
организатора за састанке
Школа није обухваћена делом пројекта који се
реализовао у току школске 2018/19. године

Подносилац извештаја: Милица Остојић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈА
УПИСНА КОМИСИЈА
Р.Б.
1.
2.
3.

Име презиме
Милица Остојић
Милан Ђурић
Бојана ЛаловићМилановић

4.

Биљана Вукашиновић

Занимање
Директор школа
секретар
Стручни
сарадник/заменик
директора
Стручни сарадник

Функција у тиму
преседник
Члан
члан

Завршни испит регуларно спроведен, по инструкцијама МПНТ. Трајао од 17 до
20 јуна. Први дан на завршном тесту из српског језика приступило 14 ученика. На остала
два теста изашло 15 ученика. Обавештена ШУ „Ваљево“. Листу жеља 13 ученика
попунило 28 јуна. Један ученик није имао право у овом уписном року да приступи јер
није приступио завршном испиту, други није желео да настави школовање без обзира
на предузете све мере.
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ БЕСПЛАТНИХ
УЏБЕНИКА
Р.Б.
1.
2.
3.

Име презиме
Гордана Аџић
Горан Стојановић
Бојана ЛаловићМилановић

Занимање
Проф.разредне наставе
Проф.разредне наставе
Библиотекар

Функција у тиму
преседник
Члан
Члан

У току септембра месеца 2018. године 54 ученика, који су пријављени у току
претходне школске године, је добило бесплатне уџбенике. У мају месецу 2019. године
спроведена је процедура прикупљања неопходне документације и пријављивања
ученика за бесплатне уџбенике за школску 2019/20. годину. Кроз информациони систем
Министарства просвете „Доситеј“ пријављено је 53 ученика.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Р.Б.
1.
2.
3.

Име презиме
Милан Ђурић
Мира Бошковић
Бојана ЛаловићМилановић

Занимање
секретар
Шеф рачуноводства
Стручни сарадник
/заменик директора

Функција у тиму
преседник
Члан
Члан

У току школске 2018/19. године успешно су спроведене две јавне набавке мале
вредности – услуга превоза ученика и набавка угља за грејање. Конкурсна
документација као и уговор уредно су објављени на Порталу јавних набавки и званичном
сајту школе.
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ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА СРПСКИ ЈЕЗИК
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА И
ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ

НИВО И ПЛАСМАН

Српски језик
Јелена Вићентијевић
(VII1) – Српски језик и
језичка култура
Софија Ковачевић (VII1)
- Српски језик и језичка
култура
Никола Урошевић (VII1)
- Српски језик и језичка
култура
Вања Штулић (VI1) –
Смотра рецитатора

школско
1

општинско окружно републичко
3
3

1

3

2

учешће

1

5

учешће

2

учешће

Подносилац извештаја: Александра Радовановић
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ПРЕДМЕТ
Техника и
технологија

Техничко и
информатичко
образовање

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА И
ОДЕЉЕЊЕ
1.Анђела
Мијаиловић 52
2. Никола Мићић
52
3.Сања Марковић
52
4.Марија Пајић
52
5.Анђела Мићић
62
6.Ивана
Марјановић 82

НИВО И ПЛАСМАН
школско
I

општинско
I

окружно
III

републичко
хниучешће

I

II

III

учешће

II

учешће

III

учешће

I

учешће

I

I

I

учешће

Подносилац извештаја: Весна Бранковић
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ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА СРПСКИ ЈЕЗИК- ИО ГОЛА ГЛАВА
ПРЕДМЕТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊЕ

Српски језик
Анђела Мијаиловић V/2
Лазар Домчић VI/2
Анђела Мићић VI/2
Ивана Марјановић VIII/2
Сања Миливојевић VIII/2
Ивана Трипковић(Смотра
рецитатора) VI/2
Ивана
Марјановић(Смотра
рецитатора) VIII/2

НИВО И ПЛАСМАН
школско
1.
1.
2.
1.
1.
1.

општинско окружно републичко

1.
1.
3.

2.

Подносилац извештаја: Светлана Мојић
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ФИЗИКА
ПРЕДМЕТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
И ОДЕЉЕЊЕ

Физика

НИВО И ПЛАСМАН
школско општинско окружно републичко

Трипковић Ивана

1 место

учешће

учешће

-

Мићић Анђела

2 место

учешће

-

-

Подносилац извештаја: Пиваљевић Милица

резултати такмичења
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
српски језик

рецитатори
школско

општинско

тахничко
окружно

физика

републичко
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Закључак:
На такмичењима учествовало 19 ученика или 10.98 % од укупног броја ученника.
Из Српског језика 11 ученика, Техничког 6 и из Физике 2 ученика. Освојено шест првих
места,једно друго место, четири трећа места као седам учешћа на општинском нивоу
такмичења. На окружном нивоу освојено једно друго место , три трећа и четири учешћа.
На републичком нивоу такмичења има три учешћа. Неопходно је мотивисати ученике за
веће учешће у такмичењима.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА СВИХ СЕКЦИЈА И ДРУГИХ ВИДОВА
СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ
Чланови секције
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Име презиме
Душан Митровић
Никола Мићић
Марија Пајић
Лазар Домчић
Анђела Мићић
Ивана Типковић
Ивана Марјановић
Сања Миливојевић

Одељење
V2
V2
V2
VI2
VI2
VI2
VIII2
VIII2

Циљеви рада секције:
 упознавање са основама драмског стваралаштва,
 развијање стваралачке способности,
 богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења,
 стицање способности лепог, течног и креативног изражавања,
 стицање искуства и навика за колективни живот и рад
 емоционално сазревање,
 подстицање интересовања за истраживање
 развијање импровизације.
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РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формирање
драмске секције

Новембар

Одабир текста и
читалачке пробе

Новембар

Проба са
костимима и
реквизитима

децембар

Увежбавање
текста и мимике

Децембар

Проба са хором

Јануар

Прослава школске
славе

Јануар

Анализа
светосавске
приредбе

Фебруар

НОСИОЦИ

Наставник
српског
језика и
чланови
драмске
секције
Наставник
српског
језика и
чланови
драмске
секције
Наставник
српског
језика и
чланови
драмске
секције
Наставник
српског
језика и
чланови
драмске
секције
Наставник
српског
језика и
чланови
драмске
секције
Наставник
српског
језика и
чланови
драмске
секције
Наставник
српског
језика и
чланови
драмске
секције

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и шта
доказује
успешност)
Код ученика се
пробудила љубав
према
позоришту,уметно
сти. Развила се
култура говора.
Подстакла се
креативност,
слобода
изражавања.
Круна њиховог
рада је представа
„Свети Сава у
мојој кући“, као и
представа „Моја
породица“.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТ
И ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Сматрам да је
драмска секција
испунила своје
основне циљеве,
јер су ученици
прошли кроз све
фазе прављења
позоришне
представе, радо
су долазили на
часове и веома
активно
учествовали.

Подносилац извештаја: Светлана Мојић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Чланови секције Бранковина
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Име презиме
Сања Тешић
Катарина Дамњановић
Филип Пејатовић
Никола Перић
Стефан Симић
Ђорђе Ракић
Слађана Максимовић
Вања Штулић
Тамара Ралетић
Наташа Павловић
Никола Урошевић
Милица Ђурђевић
Јована Јеротић
Ивана Дамњановић
Софија Ковачевић
Александра Вићентијевић

Занимање
Члан (ученица V1)
Члан (ученица V1)
Члан (ученик VII1)
Члан (ученик V1)
Члан (ученик V1)
Члан (ученик V1)
Члан (ученица V1)
Члан (ученица VI1)
Члан (ученица VI1)
Члан (ученица VI1)
Члан (ученик VII1)
Члан (ученица VII1)
Члан (ученица VII1)
Члан (ученица VII1)
Члан (ученица VII1)
Члан (ученица IV1)

Циљеви рада секције:
 Развијање љубави према књижевности и изражајном говорењу;
 Развијање језичког осећања за изражајно читање, рецитовање и казивање
(говорење), поступно и систематско упућивање чланова у разне врсте уметничког
говора (нивои читања и приповедања за различите скупове, вођење дијалога и
дискусије, рецитовање и казивање напамет свих врста текстова са различитом
тематиком);
 Припрема програма за школске и месне свечаности;
 Извођење школског такмичења у читању, приповедању, рецитовању;
 Учешће на смотрама рецитатора.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Приредба за Дан
Светог Саве

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
(шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
постигнуто и
шта доказује
успешност)
27. јануар 2019. Чланови
Чланови
секције и
рецитаторске
Александра
секције су
Радовановић, својим
наставница
наступима
српског
обележили
језика и
важне
књижевности матифестације.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Ученици су
успешно
наступали на
манифестацијама
за које су се
припремали.
Показују
интересовање за
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Годишњица
окупљања
устаника
Смотра рецитатора

27. фебруар
2019.
26. март и 23.
април 2019.

Једна ученица
се пласирала на
Окружну
смотру
рецитатора, која
је одржана у
Мионици. Ове
године је члан
секције била и
једна ученица 4.
разреда, која је
наступила на
Општинској
смотри
рецитатора.
Докази су
фотографије са
ових догађаја.

рад секције и
озбиљно се
припремају.
Ипак,
незадовољавајући
је број часова
рада због
недостатка
времена за рад
(распоред часова,
одржавање
допунских и
додатник часова
и ограниченост
због поласка
ђачког аутобуса).

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ КОЈИ
НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ
РЕАЛИЗОВАНИ

Дечја недеља

План активности није укључивао наступ
ученика старијих разреда.

Дан школе

За Дан школе није припремљена приредба, већ
радионица у којој су учествовали ученици 4.
разреда и ученици старијих разреда.

Подносилац извештаја: Александра Радовановић

Чланови секције ИО Гола Глава

Р.Б. Име презиме
1.
Ивана Трипковић
2.
Ивана Марјановић

Одељење
VI/2
VII/2

Циљеви рада секције: оспособљавање ученика за изражајно говорење стихова, као и
развијање љубави према читању и писању поезије, која се доживљава као значајан део
живота сваког појединца. Секција треба да пробуди заинтересованост за рецитовањем и
јавним говорењем и развија вештине које се могу искористити у свакодневном животу.
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РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Формирање секције

Чиниоци изражајног
казивања,
Акценатске вежбе

Изражајно читање
одабраних песама,
Слушање и
коментарисање
професионалних
рецитација,
Акценатске вежбе и
вежбе интонације
Вежбе интензитета,
Положај
тела,покрети и
гестикулација,
Изрази лица
рецитатора и
контакт са
публиком,
Увежбавање за
наступ,
Савладавање треме

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
(шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
постигнуто и
шта доказује
успешност)
новембар
Наставник
Ученици су се
српског
на часовима
језика и
рецитаторске
чланови
секције
рецитаторске упознали са
секције
техникама
правилног
фебруар
Наставник
дисања и са
српског
правилним
језика,
изговором
чланови
рецитаторске гласова.
Научили су да
секције
правилно
март
Наставник
акцентују речии
српског
да јасно и течно
језика и
говоре.
чланови
Ученици су
драмске
научили да
секције
коментаришу
сопствена и туђа
извођења што
април
Наставник
доприноси
српског
развоју
језика,
критичког
чланови
рецитаторске мишљења.
Ученици су
секције
увежбали
адекватан
положај тела
током јавног
наступа.
О успешности
реализације
секције говори
чињеница да су
обе ученице
учествовале на
Општинској
смотри
рецитатора, на
којој је Ивана
Трипковић
освојила треће
место и
пласирала се на
Окружни ниво
такмичења.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Наставник
српског језика
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АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ КОЈИ
НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ
РЕАЛИЗОВАНИ

Сусрет са истакнутим глумцем
Позоришни сусрети

Немогућност организације
Због немогућности организовања превоза

Још часова вежбања

Немогућност одржавања осмих часова због
превоза ученика

Подносилац извештаја: Светлана Мојић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
Чланови еколошке секције
Р.Б. Име презиме
1.
Мирјана Ђурђевић
2.
Ученици старијих разреда у
Бранковини и Голој Глави

Занимање
Наставник биологије
-

Циљеви рада секције: односе се на побуђивање интересовања ученика за еколошке
теме и проблеме везане за загађење и заштиту животне средине.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

Oбележавање
Светског дана
заштите животне
средине

септембар

Предметни
наставник,
чланови
секције

Уређење
школског
дворишта

Октобар

Предметни
наставник,
чланови
секције и
остали
ученици

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и шта
доказује
успешност)
Одгледани кратки
филмови везани за
утицај на стање
животне средине,
направљен пано
биодиверзитета.
Чисто и уређено
школско
двориште у
Бранковини и
Голој Глави

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Обрађиване су
теме које су
ученицима биле
најинтересантни
је и то веома
успешно, што се
види по
активностима
које су
спроведене.
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Обележавање
Дана јабуке

октобар

Предметни
наставник,
чланови
секције,
ученици,
учитељи и
родитељи

Приказана
презентација
поводом
обележавања
Дана јабуке у
нижим и вишим
разредима,
послужене
посластице и
сокови од јабуке,
слике приказане
на страници
школе

Здрава исхрана и
хигијеске навике

октобарновембар

Предметни
наставник,
чланови
секције, и
родитељи

Анкетирани
ученици виших
разреда у
Бранковини и
Голој Глави у вези
са навикама у
исхрани, анкете и
сређени подаци,
касније приказана
презентација и
одржано
предавање о
значају здраве
исхране

Предметни
наставник,
чланови
секције.

Приказан
едукативни филм
на тему ХИВ-а,
начинима
превенције,
направљен пано
Направљени
новогодишњи
украси.

Обележавање
Светског дана
борбе против
ХИВ-а
Прављење
новогодишњих
украса од
прикупљених
шишарки
Обележавање
Светског дана
влажних
станишта

децембар

децембар

јануар

Предметни
наставник,
чланови
секције,
остали
ученици
Предметни
наставник,
чланови
секције

Ученичка
презентација и
дискусија,
извештај.

Обележавање
Светског дана
шума

март

Предметни
наставник,
чланови
секције

Ученичка
презентација и
дискусија.

Обележавање
Дана планете
Земље

април

Предметни
наставник,
чланови
секције,

Реализован квиз,
слике.
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ученици
старијих
разреда,
библотекар
школе
Еколошка башта

Уређење
школског
дворишта

април

јун

САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
КОЈЕ СУ
РЕАЛИЗОВАНЕ А
НИСУ ПЛАНИРАНЕ
Хуманитарна акција
„Чеп за хендикеп”

Предметни
наставник,
чланови
секције,
учитељи и
ученици
млађих
разреда
Предметни
наставник,
чланови
секције,
остали
ученици.

Плодови из
еколошке баште,
слике.

Чисто и уређено
школско
двориште у
Бранковини и
Голој Глави

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ (шта је
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Октобар-јун
Ученици,
Прикупљена
наставници, три џака чепова
учитељи и
остали
запослени у
школи.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Акција је и ове
године веома
успешно
реализована
што говори о
спремности
свих из школе,
нарочито
ученика, да
помогну онима
којима је то
потребно.

Подносилац извештаја: Мирјана Ђурђевић

157

Извештај о раду за школску 2018/2019.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Чланови информатичке секције
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име презиме
Весна Бранковић
Иван Бељић
Огњен Митровић
Анђела Мићић
Нада Панић
Урош Марјановић

Занимање
Проф.технике и информатике
Ученик 62
Ученик 62
Ученик 62
Ученик 62
Ученик 62

Циљеви рада секције: информатичка писменост и компетенције у области
програмирања

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Програмирање у
Скречу

Прво
полугодиште

Програмирање у
Пајтону

Друго
полугодиште

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Први нивоЗаинтересовани
Елементарно
ученици
разумевање
самостално раде
програмирања
примере на
-Познају алгоритме препорученим
и структуре податакасајтовима и
Други нивоостварују
Прегледање
значајан
туторијала и
напредак у
решавање
решавању
постављених
проблема и
задатака
задатака.
-употребљавају
математичке
компетенције
Трећи нивоСамосталан рад
пројеката
-целоживотно
развијају
дигиталне
компетенције
ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је постигнуто
и шта доказује
успешност)

Подносилац извештаја: Весна Бранковић
Закључак:
У секције укључено 43 ученика или 24.86 одсто ученика. Организација рада
секција отежана јер је 57,8 одсто ученика који путују.
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈА
ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ ЗА VII И VIII РАЗРЕД

РАЗРЕД

VII1, VII2,
VIII1, VIII2

ПЛАНИРАНА
РЕЛАЦИЈА

Бранковина –
Сирогојно – Златибор –
Тара – Дрвенград Бранковина

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И
ТРАЈАЊЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

23. и 24.4.2019.

Остварени су сви циљеви
екскурзије. Организатор
је Туристичка агенција
,,Егина”. Укупан број
ученика је 31. Првог дана
екскурзије смо обишли
Сирогојно и Златибор и
стигли на Тару, где је
преноћиште организовано
у хотелу ,,Бели бор”.
Другог дана смо обишли
Дрвенград и имали смо
вожњу Шарганском
осмицом. У Бранковину
смо стигли у предвиђено
време. Екскурзија је
протекла по плану и без
икаквих проблема.

ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ ЗА VI И VI РАЗРЕД

РАЗРЕД

V1 ,V2 ,VI 1 ,VI 2
Број ученика:36

ПЛАНИРАНА
РЕЛАЦИЈА

Бранковина-ЈагодинаБранковина

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И
ТРАЈАЊЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

24.5.2019.године
1 дан

Остварени су постављени
васпитно-образовни
циљеви.Посећени су
културно историјски
споменици манастир
Покајница и Музеј
воштаних фигура. Водич
је упознао ученике са
свим битним обележјима
посећеног града.
Посетили смо и зоолошки
врт у Јагодини.Задовољни
смо са радом туристичке
организације“Егина“.

Вођа пута: Гордана Радојичић
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ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ ЗА I И IV РАЗРЕД

РАЗРЕД

ПЛАНИРАНА
РЕЛАЦИЈА

Бранковина-ОпленацОрашац-Рисовачка
пећина-АранђеловацБранковина
(Реализатор:Агенција
Балканик)

1-4

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И
ТРАЈАЊЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

једноднодневна
екскурзија
10.06.2019

Посета културно
историјсих
споменика(Спомен
костурница, Место
почетка првог српског
устанка, Кућа Краља
Петра)
Посета природних
станишта човека из
Леденог доба - Рисовачка
пећина, Парк у
Буковичкој бањи.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА
ВАСПИТНОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Време
реализације
активности

Септембар

Октобар

Реализоване активности
Опредељење ученика за
похађање продуженог
боравка
Одржан родитељски
састанак
Организација рада
Обављен разговор са
психологом школедобијени су подаци о
ученицима првог разреда
Сарадња се учитељима
Израда домаћих задатака
Уредно вођена педагошка
документација
Израђен пано на тему
„Јесен у мом крају“
Изведена представа
„Наша мала башта“ у
циљу обележавања
Недеље здраве хране
Индивидуални разговори
са родитељима

Носиоци
активности

Исходи

Учитељи
Ученици
Родитељи
Стручна служба

Формирана група
продуженог боравка
са свим неопходним
подацима о ученицима

Учитељи
Ученици
Родитељи
Стручна служба
Едукативни
центар Дома
здравља

Успешно учешће
ученика у
изради паноа
Ученици успешно
рецитују и драмски се
изражавају
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Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Сарадња са библиотеком –
одржана радионица у
циљу обележавања датума
рођења Вука Стефановића
Караџића
Израђен пано на тему
„Дете није дете, играчка за
стрине и тете“- обележен
Дан детета
Редовно праћен рад
ученика који спорије
напредују
Стална сарадња са
учитељима и родитељима
Разговор на тему хигијене
и хигијенских навика,
уредности и бризи о
личним ставрима и
школском прибора
Разговор о дисциплини и
понашањ у продуженом
боравку у сарадњи са
педагогом школе
Израђени новогодишњи
украси и честитке
Новогодишња „Папир
јелка“
Одржана радионица „Новогодишња чаролија“

Учитељи
Ученици
Родитељи
Стручна служба
Библиотекар

Учитељи
Ученици
Родитељи
Стручна служба
Библиотекар

Обнављање наученог
Разговор на тему „ Живот
и дело Светог Саве“
поводом обележавања
школске славе

Учитељи
Ученици

Реализоване активност(
разговор, литерарни
састави...)- поводом
обележавања Дана школе
Сарадња са стручном
службом и родитељима
Израђене осмомартовске
честитке и букети мамама
на дар

Учитељи
Ученици

Уређен простор поводом
доласка пролећа
Разговор о значају воде,
ученички цртежи и
илустрације на дату тему

Учитељи
Ученици
Родитељи
Стручна служба

Учитељи
Ученици

Успешно учешће
ученика у радионици
Познавање живота и
дела Вука
Стефановића
Караџића
Активно учешће
ученика у изради
паноа
Успешна сарадња са
родитељима и
учитљима
Познавање основних
хигијенских навика и
бриге о личним
стварима
Познавање правила
понашања у школи и
продуженом боравку
Успешно
организована
новогодишња
продајна изложба
Познавање
новогодишњих
обичаја
Ученици су овладали
наученим садржајима
током првог
полугодишта
Познавање основних
појмова из живота и
дела Светог Саве
Ученици се успешно
усмено и литерарно
изражавају
Успешна сарадња са
стручном службом и
родитељима
Успешно учешће
ученика у изради
осмомартовских
частитки
Успешно уређен
школски простор
Познавање основних
својстава и значаја
воде
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Израђен пано поводом
обележавања светског
Дана планете Земље
Цртежи и разговор на
тему Ускршњи празници
Мај

Шетње околином, посета
КИК-у
Игроказ на тему
„Штетност дуванског
дима“

Јун

Гост на час- посета
наставника ликовне
културе и рецитовање уз
гусле
Разматрање рада и
постигнитих резултата у
учењу и дисциплини

Учитељи
Ученици
Стручна служба
Библиотекр
Дом здравља
Завод за јавно
здравље
Учитељи
Ученици
Наставник
Стручна служба

Познавање значаја
заштите и очувања
планете Земље
Успешно украшен
простор ученичким
радовима
Разгледање околине и
уочавање промена у
природи
Успешно сценско
изражавање ученика
Препознавање значаја
штетности дуванског
дима
Упознавање са
прошлошћу и
традицијом
Познавање основних
карактеристика гусли

Подносилац извештаја: Андријана Ранисављевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Чланови
Р.Б.
1.
2.
3.

Име презиме
Мирјана Ђурђевић
Ивана Марјановић
Лидија Симић

Занимање
Наставник биологије
Ученик VIII/2
Ученик VIII/1

Функција у тиму
координатор
записничар
члан

Циљеви рада тима: Побољшање положаја младих уз уважавање њихових потреба и
подизање нивоа свести за личну и социјалну одговорност у доношењу одлука.

РЕАЛИЗОВАНИ
САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
Одржани састанци
Одељенских
заједница ученика
7. и 8. разреда у

ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

септембар

Одељенске
старешине,
координатор
Ученичког

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је
постигнуто и
шта доказује
успешност)
Изабрани
представници за
Ученички

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ТИМА ИЛИ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
Рад Ученичког
парламента је од
стране самог
тима оцењен као
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Бранковини и Голој
Глави са циљем да
се изаберу
представници за
Ученички
парламент
Конституисан
Ученички,
парламента за ову
школску годину,
чланови упознати са
законским оквиром
деловања,
направљен план
рада
Активност у оквиру
Дечије недељедебата на тему
Развијање свести о
ученичким правима

парламента,
ученици 7. и
8. разреда

октобар

октобар

Предлози за
побољшање
реализације
наставног процеса
кроз квизове

новембар

Предлози за
побољшање
реализације
наставног процеса у
настави физичког и
здравственог
васпитања
Учешће у
оплемењивању
просторија школе у
време
новогодишњих и
божићних празника

новембар

Презентација и
дебата Права
младих,

март

Децембар,
јануар

парламент,
записник ОЗ

Записник са
састанка, план
Координатор, рада који је
ушао у
чланови
Годишњи план
Ученичког
рада школе
парламента
Ученици
упознати са
правима деце,
изнели своје
Координатор, виђење кршења
права детета,
чланови
извештај о
Ученичког
реализованој
парламента,
ученици 7. и активности,
слике.
8. разреда у
Извештај о
матичној
реализованим
школи
Координатор, квизовима,
слике
чланови
Обезбеђене
Ученичког
фудбалске и
парламента,
ученици 7. и одбојкашке
лопте
8. разреда у
матичној
школи
Координатор,
чланови
Купљене јелке,
Ученичког
направљен
парламента
новогодишњи
накит и
божићне
честитке, слике
Координатор,
чланови
Ученичког
парламента,
остали
ученици
виших
разреда у
матичној
Схватање
школи и
важности борбе
издвојеној
против
јединици у
дискриминације
Голој Глави
и бенефита
Координатор, јачања
чланови
толеранције.
Ученичког

успешан,
значајан за
развијање
свести ученика
у многим
сегментима
живота (права,
толеранција,
дискриминација,
опасности од
садржаја са
интрнета,
хуманитарне
акције и
здравље), као и
за боље услове
боравка и и
рада у школи.

163

Извештај о раду за школску 2018/2019.
дискриминација и
толеранција
Радионица Потребе
младих и опасности
које им прете преко
друштвених мрежа

мај

Евалуација рада
Ученичког
парламента

јун

САДРЖАЈИ/
АКТИВНОСТИ
КОЈЕ СУ
РЕАЛИЗОВАНЕ
А НИСУ
ПЛАНИРАНЕ
Учествовање у
хуманитарној
акцији Чеп за
хендикеп

Активност у
оквиру Недеље
здравља,
обележавање
Дана јабуке

парламента,
ученици 7. и
8. разреда
Координатор,
чланови
Ученичког
парламента,
ученици 7. и
8. разреда

Извештај о
презентацији и
дебати, слике
Прикупљање
података о
замкама које
деци прете
преко
друштвених
мрежа, како их
препознати и
адекватно на
њих одговорити,
извештај и
слике
Координатор, Анализа
чланови
реализованих
Ученичког
садржаја,
парламента
сугестије у вези
са тим шта
побољшати у
циљу прављења
још бољег плана
за следећу
школску
годину.

ОЦЕНА
УСПЕШНОСТИ
ОД СТРАНЕ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
ТИМА ИЛИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОСОБЕ
ЗАДУЖЕНЕ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈУ
октобар
Координатор, Постављене кутије Обе активности
чланови
за прикупљање
јако добро
Ученичког
чепова, прочитано осмишљене и
парламента,
обавештење
реализоване
остали
ученицима нижих
ученици
и виших разреда
школе и сви
да је хуманитарна
запослени
акција почела
Координатор, Ученици упознати
са значајем воћа,
октобар
чланови
нарочито јабука у
Ученичког
свакодневној
парламента,
ученици 7. и исхрани, извештај
о реализованој
8. разреда у
активности, слике
матичној
школи,
родитељи
ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ
УСПЕШНОСТИ
(шта је постигнуто
и шта доказује
успешност)

Подносилац извештаја : Мирјана Ђурђевић
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА
Активности су успешто реализоване. Вођено је 17 записника са састанака Тима.
Вршене су анализе владања ученика на крају сваког класификационог периода. Тим је
реаговао у 6 случаја физичког и 2 случаја вербалног насиља (сви 1. нивоа). Поштован је
Протокол о поступању у случајевима насиља. Организоване су бројне превентивне
активности. Одржано је 8 предавања о здрављу и безбедности деце. Кроз часове
одељенских старешина са ученицима обрађене теме везане за не насилну комуникацију,
насиљу, правима и обавезама ученика. Одржана једна радионица педагога школе у
издвојеном одељењу под називом „Немој да будеш љута птица“ везано за не насилну
комуникацију.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
План професионалне оријентације за ученике осмог разреда делимично испуњен.
Честа измена стручних сарадника је утицала да се неке планиране активности не
реализују. Већина радионица се одвијала у току месеца маја и на њима је ученицима
пружена помоћ да уоче разлику између образовног профила и занимања, да прођу модул
самоспознаје, као и да уоче проходност из одређеног образовног профила ка одређеним
занимањима или факултетима. Ученици тестирани Тестом професионалних
интересовања, предочени им резултати на индивидуалним консултацијама. Имали су
прилику да кроз реалне сусрете у школама домаћинима лично се увере шта их чека и
добију одговоре на сва питања везано за упис и наставак школавања. Да су ово ефикасне
методе и приступ говори да су се ученици у највећем проценту определили управо за
школе које посетили или које су биле у посети школи. Родитељи у оквиру родитељског
састанка обавештени о предузетим корацима, конкурсу и динамици завршног испита и
скренута пажња да помогну деци да ускладе жеље са могућностима. Ученицима
пружена адекватна помоћ у избору будућег занимања на шта указују и резултати уписа
у средњу школу.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ СПОРТА
Реализовани садржаји
Крос РТС-а

Време
реализације
мај

Турнир у фудбалу

јун

Показатељи успешности
Сви ученици од 1. до 8. Разреда у
матичној школи и свим издвојеним
одељењима су на теренима у
школама трчали крос РТС-а
Организован за ученике 7 и 8.
разреда из Бранковине и Голе Главе
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Реализовани садржаји
Учешће родитеља у
прослави Светог Саве

Излет са родитељима
млађих разреда ИО
Котешица и ИО Јошева
Родитељски састанци

Време
реализације
јануар

новембар
Током године

Показатељи успешности
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
Организован тематски дан и
дружење са родитељима у
дворишту ИО Јошева
Постигнути договор око извођења
екскурзија, излета, организације
матурске вечери. Подељене
информације у вези спровођења
завршног испита

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.
Реализовани садржаји
Уређење и ограђивање
школског дворишта

Време
реализације
Током године

Обележавање еколошки
важних датума

Током године

Прикупљање секундарних
сировина

Током године

Показатељи успешности
Спроведено је уређење школског
дворишта у Бранковини и Голој
Глави и посађено је украсно
биље.Уз помоћ родитеља редовно
је одржавана екобашта у
Бранковини.
Обележени су еколошки важни
датуми у току године кроз
активности еколошке секције,
продуженог боравка и часове
чувара природе у млађим
разредима.
Учешће у националној
хуманитарној акцији Чеп за
хендикеп, прикупљање пластичних
чепова на нивоу одељенске
заједнице и предаја на нивоу
школе.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Реализовани садржаји
Бесплатна ужина за
најугроженије ученике

Време
реализације
Током године

Бесплатна екскурзија за
најугроженије ученике

Јун

Бесплатно летовање за
социјално угрожене
ученике
Прикупљање обуће, одеће,
књига за најугроженије
ученике
Обезбеђена једнократна
финансијска помоћ од
стране центра за социјални
рад за најугроженије
породице
Обезбеђен школски
прибор за припаднике
Ромске националне
мањине

Јун
Током године
Током године

Почетак школске
године

Показатељи успешности
Делимично успешно, недовољан
број обезбеђених ужина за све
угрожене ученике
Из сваког одељења по један
социјално угрожен ученик ишао
бесплатно на екскурзију
9 ученика наше школе летовало је у
Црној Гори у организацији ЦСР
Колубара и локалне самоуправе
Прикупљана је помоћ у гардероби и
школском прибору за ученике који
живе у тешким условима
Обезбеђена новчана средства за
ученике чији су родитељи
корисници средстава Центра за
социјални рад.
За ученике Ромске националноти
обезбеђен школски прибор од
стране локалне самоуправе

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Реализовани садржаји
Бранковачки вис

Време
реализације
фебруар

Десанкини мајски
разговори

мај

Св дан без дуванског дима

мај

Дани малина

јун

Показатељи успешности
Успешно обележен Дан Устанка у
нашем крају, остварена сарадња са
МЗ Бранковина
Активности успешно реализованеу
сарадњи са Музејом града Ваљева,
библиотека „Љубомир Ненадовић“,
Реализована централна
манифестација у школи у сарадњи
са Заводом за заштиту здравља,
Домом здравља..
Уз сарадњу са месном заједницом
Бранковина, ученицима млађих
разреда, учитељима, узето учешће
кроз припремљен пригодан
програм
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Медицинско село

јун

Остварена сарадња на промоцији
здравља и превенцији болести са
Домом здравља Ваљева

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
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 шестом
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.
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.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНОГ РАДА
На почетку школске године директор школе обавестила је све наставнике о плану
посете часовима редовне наставе. Директор, психолог и педагог школе су у току
школске године заједно посетиле наставне часове у матичној школи и издвојеним
одељењима. Директорка школе је одржала групни родитељски састанак 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. Услови у којима се организују часови, простор
углавном одговара захтевима норматива (дидактички, хигијенски и естетски,
наставници су углавном користили таблу и креду од наставних средстава).
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
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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 СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
У школској 2018/19. години, у оквиру стручног усавршавања наставника у
установи одржано је:
 приказ студијског путовања-1
 радионица – 10
 угледни час – 6
 тематски дан – 3
 пројекат - 1
ДАТУМ
9.10.2018

16.10.2018
.

23.10.2018
.

Новембар,
Децембар
2018.

УЧИТЕЉ НАСТАВНИК
Мирјана
Ђурђевић
Милош
Милутиновић

ОБЛИК
АКТИВНОСТИ
Угледни час: Одлике
праисторије и развој
човека, живот људи у
праисторији

ПРИСУТНИ
НАСТАВНИЦИ
Бојана Лаловић
Милановић
Јелена Павловић
Гордана
Радојичић
Ана Ракићпсихолог
Гордана Аџић

Видосав Нешић
Снежана
Бирчанин
Данијела
Митровић
Марица
Николовски
Љиљана Пајић
Ленка Срећковић
Бојана Лаловић
Милановић
Мирјана
Ђурђевић

Тематски дан: Јесен у
мом сокаку

Тематски дан: Светски
дан јабуке

Андријана
Ранисављевић
Гордана Аџић
Гордана
Радојичић

Припрема,
Фотографије,
Извештај

Бојана Лаловић
Милановићкоординатор

ПројекатНајмлађи за најмлађе

Ана Мојићпсихолог
Горан
Стојановић
Милица
Остојићдиректор
Марица
Николовски
(реализатор)
Љиљана Пајић
(реализатор)

Фотографије,
извештај

ДОКАЗ
Припрема,
Фотографије,
Извештај

Припрема,
Фотографије,
Извештај
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Татјана Бојанић
(реализатор)
Андријна
Ранисављевић
(реализатор)
Данијела
Филиповић
Митровић
(реализатор)
Гордана Аџић
Жаклина Аџић
6.11. 2018.

Бојана Лаловић
Милановић

Угледни час: На слово ,
на слово

Ана Мојићпсихолог
Гордана Аџић
Гордана Аџић

Извештај
припрема

6.11.2018.

Андријана
Ранисављевић

Радионица:Дан рођења
Вука С. Караџића

20.11.2018
.

Андријана
Ранисављевић

Радионица:Светски
дан детета

Бојана Лаловић
Милановић

Андријана
Ранисављевић

Радионица:
Новогодишња чаролија

Ана Ракићпсихолог

Децембар,
2018.

Татјана Бојанић

Радионица: У сусрет
Новој години

26.2.2019.

Андријана
Ранисављевић
Александра
Радовановић
Милош
Милутиновић
Бојана Лаловић
Милановић
Александра
Радовановић
-асистент
Татјана Бојанић

Радионица: Квизијада

Угледни час: Царско
достојанство језика-српски језик5.-8.
разред

Ана Ракићпсихолог
Горан
Стојановић
Ана Ракићпсихолог
Бојана Лаловић
Милановић
Мирјана
Ђурђевић
Мирјана
Ђурђевић
Гордана
Радојичић

Припрема,
Евалуација
часа
Припрема,
Дипломе
фотографије
Фотографије,
Извештај

24.12.2018
.

Радионица: Мами на
дар

Горан
Стојановић

Фотографије,
Извештај

2.4.2019.

Милош
Милутиновић

Обука за електронски
дневник

Учитељи и
професори
разредне наставе
и предметни
наставници у
нашој школи

Извештај

2.4.2019.

Марица
Николовски
Љиљана Пајић
Бојана ЛаловићМилановић

Радионица:Разлике нас
спајају

27.2.2019.

Март,
2019.

16.4.2019.

Угледни час: Дан
планете земље

Припрема,
Евалуација

Припрема,
Фотографије,
Извештај
Припрема,
Фотографије,
Извештај

Извештај,
Фотографије..
Гордана
Радојичић

Припрема,
Фотографије,
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Мирјана
Ђурђевић
23. 4. 2019.

Април,
2019.

14.5.2019.

14.5.2019.
16.5.2019.

8.6.2019.

19.6.2019.

Извештај

Катарина
Јанковић
Ненад Јовановић
Марица
Николовски
Љиљана Пајић
Татјана Бојанић

Тематски дан:
Христос Васкрсерадост донесе

Гордана Аџић

Припрема,
фотографије
Евалуација
часа

Радионица:Ускршње
чаролије

Горан
Стојановић
Жаклина Аџић

фотографије

Катарина
Јанковић
Марица
Николовски
Љиљана Пајић
Милош
Милутиноић
Александра
Радовановић
-асистент
Светлана Мојићасистент,
помоћник
Катарина
Јанковић
Марица
Николовски
Љиљана Пајић
Весна Бранковић

Радионица: Ал' се некад
добро јело

Угледни час: Отпор
Србије даљем
продирању Турака у
Европу

Фотографије
Извештај

Јелена Павловић
Мирјана
Ђурђевић
Годана Радојчић

Ликовна радионица на
Вазнесењским данима
у Крупњу
Калиграфија
Приказ студијског
путовања

Припрема,
Фотографије,
Извештај

Фотографије,
Извештај
диплома
Учитељи и
професори
разредне наставе
и предметни
наставници у
нашој школи
-наставничко
веће-

Извештај
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Списак семинара похађаних у периоду 1.9.2018.-31.8.2019. године
НАЗИВ
ШКОЛСКА БОДОВИ
УЧЕСНИЦИ
СЕМИНАРА ГОДИНА
Гордана Крсмановић
Коришћење
2018/2019.
08
Гордана Аџић
рачунара за
Љиљана Пајић
припрему
(14.12.2018.)
Мирјана Шијачић
ефективније
Весна Бранковић
наставе

Организатор

К

ПО

К2

ПО1

К1

ПО3

К1

ПО3

К4

ПО4

К1

ПО2

К

ПО3

Министарство
просвете, науке
Бојана Лаловић-Милановић
и технолошког
Драган Добрисављевић
развоја
Жаклина Аџић

Пут књиге у
школској
библиотеци

2018/2019
(23.11.2018)

08

Обука за
2018/2019.
наставу
(3.3.2019.)
Грађанског
васпитања
Безбедност
2018/2019.
деце и младих
на интернету

08

Обука
2018/2019.
наставника за
остваривање
програма
наставе и учења
оријентисаних
на процес и
исходе учења
Прати, процени 2018/2019.
и објективно
оцени

24

14

Горан Стојановић
Александра Радовановић
Ивана Лазић
Предраг Радовић
Ленка Срећковић
Гордана Радојчић
Андријана Ранисављевић
Светлана Мојић
Мирјана Ђурђевић
Немања Радојчић
Љиљана Ђурић
Милош Милутиновић
Иван Бабић
Гроздана Алексић
Миилица Пиваљевић
Невена Гајић
Бојана Лаловић-Милановић Центар за

образовање и
евалуацију
Филолошког
факултета
Бојана Лаловић-Милановић Центар за
стручно
усавршавање
Чачак
Бојана Лаловић-Милановић Агенција за
компјутерске
услуге НИТ
солутионс
Бојана Лаловић-Милановић
Мирјана Ђурђевић
Министарство
Гордана Радојичић
просвете,
Видосав Нешижћ
науке и

технолошког
развоја

08

Мирјана Ђурђевић
Гордана Радојичић

Министарство
просвете,
науке и
технолошког
развоја
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Заштита за све

Марица Николовски
Катарина Јанковић

2018/2019.

16

Појам и
2018/2019.
теоријске
концепције
даровитости
(Даровитост у
предшколској
установи и
школи:
препознавање
и додатна
подршка)

16

Гордана Крсмановић
Гордана Аџић
Љиљана Пајић
Мирјана Шијачић
Весна Бранковић
Драган Добрисављевић
Жаклина Аџић
Горан Стојановић
Александра Радовановић
Ленка Срећковић
Андријана Ранисављевић
Светлана Мојић
Мирјана Ђурђеви
Милош Милутиновић
Иван Бабић
Миилица Пиваљевић
Немања Радојчић
Катарина Јанковић,
Љиљана Пајић
Горан Стојановић
Снежана Бирчанин
Гордана Аџић

Сарадња
васпитнообразовне
установе са
породицом у
превенцији
вршњачког
насиља
Обука
наставника
страних
језика за
примену
општих
стандарда
постигнућа за
крај основног
образовања
Дечији
страхови као
инхибитори
развоја у
учењу и
напредовању
17th ELTA
Conference

2018/2019.

30

2018/2019.

08

2018/2019.

08

2018/2019.

06

Обука
наставника у
основнм
школама за
примену

2018/2019.

08

Весна Бранковић

Љиља Ђурић

Министарство
просвете,
науке и
технолошког
развоја
ЗУОВ

К3

ПО

К3

ПО

Савез учитеља
РС

К4

ПО4

Министарств
о просвете,
науке и
технолошког
развоја

К1

ПO2

ЗУОВ
К

Ивана Лазић

Ивана Лазић
Ленка Срећковић

ЕLTA
US Embassy
Serbia
Министарство
просвете,
науке и
технолошког
развоја

К3

ПО2

К1

ПО2
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општих
стандарда
постигнућа за
крај основног
образовања за
страни језик
Програм еобуке
наставника за
укључивање
финансијског
описмењавања
у систем
образовања и
васпитања
Републике
Србије –
основна школа
Савремена
историографи
ја и примена
у настави
историје-од
нових тема до
нових изазова
Методичка
радионица
додатна
настава и
математичка
такмичења у
млађим
разредима
Вођење
евиденције и
издавање
јавних
исправа у
ОШсаветовање
Улога
наставних
средстава и
веб алата у
савременој
наставитрибина
Програм обуке
наставника
информатике у
шестом и
седмом
разреду

2018/2019.

2018/2019.

2018/2019.

16

08

08

Горан Стојановић,
Татјана Бојанић,
Љиљана Пајић,
Снежана Бирчанин,
Катарина Јанковић
Марица Николовски
Андријана Ранисављевић
Катарина Јанковић
Милица Пиваљевић
Гордана Аџић
Катарина Синђић
Гордана Радојчић
Невена Гајић
Бојана Лаловић-Милановић
Јелена Павловић

Министарство
просвете,
науке и
технолошког
развоја

К2

ПО3

Центар за
К1
српске студије,
Филозофски
факултет у
Београду
К1

Горан Стојановић

ЗУОВ

2018/2019.

03

Горан Стојановић
Катарина Крунић
Љиљана Пајић

Савез
учитеља РС

2018/2019.

01

Горан Стојановић
Катарина Крунић
Љиљана Пајић

Друштво
учитеља
општине
Велико
Градиште и
Голубац

Весна Бранковић

Министарство
просвете,
науке и
технолошког
развоја, број
решења 610-

2018/2019.

16

К1

К1

К

ПО:
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Основног
образовања и
васпитања за
програмски
језик python
Програм
обуке за
запослене у
образовању
/дигитална
учионица/
дигитално
компетентан
Наставник –
увођење
електронских
уџбеника и
дигиталних
образовних
материјала
Координатор
школе за
електронски
дневник

0000247/1/201807
Весна Бранковић
Милош Милутиновић

Министарство
К2
просвете, науке
и технолошког
развоја, број
решења 610-0000247/1/2018-07

ПО:

08

Весна Бранковић

К

ПО:

2018/2019.

08

Милош Милутиновић

Министарство
просвете,
науке и
технолошког
развоја
Центар за
српске студије,
Филозофски
факултет,
Београд

К1

ПО:

2018/2019.

08

Јелена Павловић

Холокауст као 2018/2019.
стартна
позиција,
поређење и
дељење

16

Јелена Павловић

Савремена

2018/2019.

19,5

2018/2019.

историографија

и примена у
настави
историје – од
нових тема до
нових изазова
Основе
медијске
писмености у
образовању

Центар за
едукацију и
социјално
укључивање,
Лозница
Холокауст
меморијални
центар Скопље

К3

К1
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р.бр.

учитељ/наставник

ВАН УСТАНОВЕ

У УСТАНОВИ

БОДОВИ
остварено
плави
зелени

одржан час

24
44
/
45
36
16
48
24
51
/

36
4
/
4
4
4
/
4
/

1-ТД
/
/
/
/
1-ТД
3-Р, 2-ТД
/
3-Р, 1-ТД
/

48
48

/
/

67

43,5
63,5
36
46
24

-

47
48
4
36
25
/
39
16
47

3- УЧ, 1-Р

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Видосав Нешић
Гордана Аџић
Жаклина Аџић
Горан Стојановић
Татјана Бојанић
Снежана Бирчанин
Љиљана Пајић
Драган Добрисављевић
Катарина Јанковић
Катарина Синђић (породиљско
боловање)
Андријана Ранисављевић
Марица Николвски
Гордана Крсмановић
Весна Бранковић
Милош Милтинвић
Јелена Павловић
Мирјана Ђурђевић
Александра Радовановић
Предраг Радовић
Љиљана Ђурић
Ленка Срећковић
Гордана Радојчић
Иван Бабић
Маријана Митровић
Гроздана Алексић
Биљана Крсмановић
Немања Радојчић

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Александар Стајић
Ненад Јовановић
Ивана Лазић
Бојана Лаловић-Милановић
Светлана Мојић
Зоран Петровић

8
38
78
24

-

20
12
149
18

1-ТД
1-ТД, 3-УЧ
-

35.

Биљана Вукашиновић-педагог

32

1

50

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

24
32
46
32

-

20
36
/
12
18
40
150
15
94
/

154

4 Р, 1-УЧ
3-Р, 2-ТД

2-УЧ, 1-ТД
1-УЧ
1-ТД
-

Напомена: Наставници који нису доставили Тиму за стручно усавршавање потребну
документацију, нису узети у обзир, приликом израде Листе. Напомињем да је по
Правилнику о стручном усавршавању сваки наставник у обавези да одржи 1
угледно/огледни час или радионицу (без обзира на остварен број бодова у установи).
Подносилац извештаја: Љиљана Пајић
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САМОВРЕДНОВАЊА
Подаци о обављеном самовредновању
Вредноване области:
Подршка ученицима
Етос
Носиоци посла и сарадници:
Координатор: Марица Николовски
Чланови тима: Милица Пиваљевић
Милош Милутиновић
Андријана Ранисављевић
Учесници који су обухваћени истраживањем: Чланови Наставничког већа, ученици
старијих разреда у матичној школи у Бранковини и ИО Гола Глава, чланови Савета
родитеља и чланови Школског одбора.
Време у коме је обављено самовредновање: Самовредновање је обављено у две етапе:
за вредновану област Етос у току првог полугодишта (новембар-фебруар), а за
вредновану област Подршка уленицима у току другог полугодишта (март-јун).
Методе рада: Дескриптивна метода, анализа школске и педагошке документације,
групни интервју са ученицима.
Анализа садржаја: Школски програм, Годишњи план рада школе, Годишњи и
полугодишњи извештај о раду школе, Школски развојни план, Евиденција о раду
стручних тимова и стручних актив, Извештај о раду ученичког парламента, Евиденција
педагошког асистената, Извештаји o напредовању ученика који настaву похађају по
ИОПу.
Инструменти: Израђени су упитници за све интересне групе формирани на основу
Правилника о стандардима квалитета рада установе из 2018. Упитници су израђени за
интерну употребу.
Резултати обављеног самовредновања
Вреднована област: Етос
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.
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Слабе стране у овој области квалитета:
 У школи се јавно похваљују успеси ученика и наставника, али не постоји интерни
систем награђивања за постигнуте резултате
 Сарадња са родитељима у матичној школи није на задовољавајућем нивоу
 Недовољан број акционих истраживања у току школске године
 Родитељи нису довољно информисани о облицима и начинима превенције
насиља у школи
 Недовољан број активности везаних за рад Ученичког парламента у целини. Због
физичке одвојености ученици у матичној школи у Бранковини и у ИО Гола Глава
немају прилику да заједнички планирају и реализују активности.
Јаке стране у овој области квалитета:
 Остварени успеси и резултати ученика и наставника промовишу се на сајту
школе, фејсбук страници и у локалним медијима. Ученици остајају награде на
такмичењима, учествују на конкурсима и смотрама на републичком нивоу.
 Наставници имају јасно изражен негативан став према насиљу.
 Све активности у школи реализују се тимски уз уважавање и међусобно
поштовање запослених.
 Ученици, наставници и родитељи у међусобном односу показују поштовање.
 Правила понашања у школи су свима јасна и видљива. Правила понашања
истакнута су у свим просторијама у школским зградама.
Акциони план за приоритетну област Етос
Активности
Родитељски састанци са
циљем упознавања
родитеља са облицима
вршњачког насиља,
процедурама решавања
конфликата и
превентивним
активностима које се
реализују у школи
Израда интерног
Правилника о
похваљивању и
награђивању ученика и
наставника
Реализација акционих
истраживања на тему
унапређења међуљудских
односа
Организација трибина за
родитеље ученика у
матичној школи на тему
„Значај основног
образовања“

Време
реализације
Фебруар
Април

Носиоци
активности
Стручна служба и
одељењске
старешине

Начини праћења

Шк. 2019/20.
Година

Љиљана Пајић,
координатор тима
за професионални
развој запослених

Правилник о
похваљивању и
награђивању ученика и
наставника

Друго
полугодиште

Тим за развој
установе

Друго
полугодиште

Зоран Петровић,
педагошки
асистент

Извештај о реализованим
истраживањима
Предлог унапређења
односа са родитељима
Извештај о реализованим
трибинама, фотографије

Записници са
родитељских састанака у
Дневницима рада,
фотографије и извештај о
реализацији као део
Годишњег извештаја о
раду школе
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Вреднована област: Подршка ученицима
На основу анализе важности и присутности индикатора којима се процењује квалитет
области Подршка ученцима дошло се до следећих резултата и то узимајући у обзир све
интересне групе:
Просечна оцена остварености области Подршка ученицима: 4
Слабе стране ове области:
 Недовољан број ваннаставних активности за ученике. Ограничен простор и време
(рад само у једној смени и превоз већине ученика у 13.30) отежавају планирање
и реализацију различитих облика ваннаставних активности.
 Недовољна подршка ученицима на преласку из првог на други циклус
образовања.
Јаке стране ове области:
 Брига о учценицима из осетљивих група (Тим за подршку ученцима)
 Добра сарадња са релевантни институцијама (Центар за социјални рад, Мобилни
тим за инклузију Рома)
 Индивидуализован приступ настави; помоћ у учењу ученицима из осетљивих
група и ученцима који наставу похађају по ИОПу.
 У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развој
Акциони план за приоритетну област Подршка ученицима
Активности

Време реализације

Реализација радионица на
тему стилова учења за
ученике на преласку из
четвртог у пети разред
Реализација спортских
турнира и такмичења на
нивоу школе са циљем да
се укључе издвојена
одељења
Промовисање успеха на
смотрама, конкурсима и
такмичењима како би се
већи број ученика
укључио у секције и
додатну наставу
Унапређење рада Тима за
подршку ученицима

На почетку
школске године
У току пколске
године

Носиоци
активности
Стручна служба

Наставници
физичког и
здравственог
васпитања и
учитељи
Тим за
маркетинг,
стручна служба

У току школске
године

Школска 2019-20.

Координатор
Тима за
подршку
ученицима

Начини праћења
Извештај о
реализацији
радионица,
фотографије
Извештај о
реализованим
активностима,
фотографије
Обавештења, сајт и
фејсбук страница
школе

Извештај о раду тима

Подносилац извештаја: Марица Николовски
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
План школског маркетинга у потпуности реализован. Живот и рад школе праћен
је кроз Летопис школе, на школском сајту а сваке друге године и кроз часопис
„Бранковачко перо“. Најбитније догађаје из живота ученика, са излета, екскурзија
свечаности и прослава се прате и објављују редовно да би родитељи, чланови локалне
и шире заједнице имали прилике да стекну увид у рад школе. Најосмишљеније акције и
наступе ученика се објављују у стручним и локалним часописима као и кроз прилоге на
телевизијама.
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ЗАКЉУЧАК

Анализом Годишњег извештаја о раду школе за школску 2018/19. 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.
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