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1. УВОД 

 

Основну  Школу „Богосав Јанковић“ Кремна, чине Матична школа која се налази у Кремнима 

и три издвојена одељења: 

- у Биосци - осморазредна школа  

- у Мокрој Гори - осморазредна школа  

- у Кесеровини - четвороразредна школа 

 

Рад свих издвојених одељења усклађен је са радом у матичној школи. Програм школе  је 

јединствен и обавезан за све запослене у  школи. 

 

2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ  УСЛОВИ   РАДА  

 

2.1 MATИЧНA ШKOЛA 

 

Основна школа "Богосав Јанковић" 31242 Кремна, телефон/факс: 031/3808-495, e-mail: 

osbjankovic.kre@mts.rs 

 

 

Р.БР. 

 

ПРОСТОРИЈА БР. ПРОСТОРИЈА НАМЕНА ПОВРШИНА 

1. Учионица 10 Извођење наставе 544m2 

2. 
Учионица  за 

предшколско 
1 

Не користи се јер 

нема групе 
54 m2 

3. 

Просторија за физичко 

васпитање 

(2 учионице) 

1 

Извођење наставе 

108 m2 

4. 
Библиотека 

1 
За издавање књига 

ученицима 

 

54 m2 

5. Информатика 1 Извођење наставе 54 m2 

5. 

Ђачка кухиња 

2 

Не ради 

(користи се за 

полагање завршног 

испита и припредбе) 

100 m2 

6. Спортски полигони 3 За извођење наставе 1250 m2 

7. 

Остале просторије 

(подрум,канцеларије, 

шупа за смештај огрева) 

5 

 

200 m2 

 

 

2.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ БИОСКА 

 

Основна школа "Богосав Јанковић" Кремна, Издвојено одељење Биоска 31241 

Телефон: 031/3807-230 

 

Р.БР. 

 
ПРОСТОРИЈА БР.ПРОСТОРИЈА НАМЕНА ПОВРШИНА 

1. 
Учионице 

6 
Извођење 

наставе 
324 m2 

2. 
Библиотека 

1 
За издавање 

књига учен. 
54 m2 
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3 
Спортски полигони 

2 
За извођење 

наставе 
900 m2 

4. 

Учионица за 

предшколско 
1 

Реализација 

припремног 

предшколског 

програма 

50 m2 

5. 

Остале просторије 

(канцеларије, шупа за 

смештај огрева) 

4 

 

90 m2 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ МОКРА ГОРА 

 

Основна школа "Богосав Јанковић" Кремна, Издвојено одељење Мокра Гора, 31243  

телефон: 031/800-329 

 

Р.БР. 
ПРОСТОРИЈА 

 
БР.ПРОСТОРИЈА НАМЕНА ПОВРШИНА 

1. Учионица 7 Извођење наставе 400 m2 

2. Радионица за ТО 1 Извођење наставе 108 m2 

3. 

Учионица за 

предшколско 
1 

Реализација 

припремног 

предшколског 

програма 

54 m2 

4. Фискултурна сала 1 Извођење наставе 115 m2 

 

5. 

 

Библиотека 1 

За издавање књига 

ученицима  

30 m2 

6. Ђачка кухиња 1 Не ради 100 m2 

7. 
Спортски полигони 

3 
За извођење 

наставе 
1100 m2 

8. 

Остале просторије 

(канцеларије, шупа, 

разглас) 

5 

 

90 m2 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ КЕСЕРОВИНА 

 

Основна школа "Богосав Јанковић" Кремна, Издвојено одељење Кесеровина, 31241 

Биоска, телефон: 031/3807-231 

 

Р.Б

Р. 
ПРОСТОРИЈА БР.ПРОСТОРИЈА НАМЕНА ПОВРШИНА 

1. 
Учионица 

2 
Извођење наставе 

96 m2 

2. 
Учионица за 

предшколско 
1 

Не користи се јер 

нема групе 27 m2 

3. 
Остале просторије 

(канцеларије,шупа) 
2 

 
30 m2 

 

Школа располаже једном пољопривредном парцелом која се налази у матичној школи у 

Кремнима, а која је задужбина. 
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3. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

 

3.1. MATИЧНА ШKOЛA 

 

 

НИЖИ 

РАЗРЕДИ 

СТАРИЈИ 

РАЗРЕДИ 

% ОПРЕМЉЕНОСТ ОПШТИМ 

НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

 

 

 

 

 

50% 

Српски језик 50%  

 

 

 

55% 

 

 

 

 

Руски језик 35% 

Историја 50% 

Географија 50% 

Математика 30% 

Физика 20% 

Биологија 40% 

Хемија 20% 

Техничко образовање 60% 

Ликовна култура 20% 

Музичка култура 40% 

Физичко васпитање 60% 

 

 

 

3.2. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ БИОСКА 
 

 

НИЖИ 

РАЗРЕДИ 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ % ОПРЕМЉЕНОСТ ОПШТИМ 

НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

 

 

 

 

 

60% 

Српски језик 50%  

 

 

 

 

50% 

 

Руски језик 50% 

Историја 60% 

Географија 60% 

Математика 50% 

Физика 20% 

Хемија 20% 

Биологија 50% 

Техничко образовање 60% 

Физичко васпитање 60% 

Ликовна култура 20% 

Музичка култура 50% 

 

У оквиру програма „Дигитална школа“, ИО Биоска има један преносни рачунар и један 

пројектор. 
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3.3. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ МОКРА ГОРА 

 

 

НИЖИ 

РАЗРЕДИ 

СТАРИЈИ 

РАЗРЕДИ 

% ОПРЕМЉЕНОСТ ОПШТИМ 

НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 

 

 

 

 

 

 

60% 

Српски језик 50%  

 

 

 

 

 

53% 

Руски језик 50% 

Историја 50% 

Географија 55% 

Математика 60% 

Физика 30% 

Хемија 30% 

Биологија 60% 

Техничко образовање 60% 

Физичко васпитање 60% 

Музичка култура 50% 

Ликовна култура 20% 

 

У оквиру програма „Дигитална школа“, ИО Мокра Гора има један преносни рачунар и један 

пројектор. 

 

3.4. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ КЕСЕРОВИНА 

 

 

НИЖИ РАЗРЕДИ ИО КЕСЕРОВИНА 60% 

          

У оквиру програма „Дигитална школа“, ИО Кесровина има један преносни рачунар и један 

пројектор.        

 

 

3.4.1. ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

 

Број књига ученичке библиотеке износи 14618, 5748 у матичној школи, 5950 у И.О. Мокра 

Гора  и 4540  у И.О. Биоска, а број књига наставничке библиотеке 1640. 

Школа  се претплатила на 4 стручних листова и часописа. 

Постоји могућност да школска библиотека прерасте у медијатеку, али због недостатка 

материјалних средстава и техничких помагала нисмо у могућности да сада то реализујемо.  

 

3.5. СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ И ДРУГА ВОЗИЛА 

 

Школа поседује у државини и корисник је службеног путничког моторног возила марке 

Застава 101 Скала 55, регистарски број UE – 004- LL, број шасије VX1128A0001110081, број 

мотора 128A0641606734, година производње 2006. Аутомобил је у неисправном стању. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

 

 

 У протеклој школској години од планираних инвестиционих улагања, реализовано је 

следеће: 

 

Време  Место  Начин Носиоци 

2018/2019. Матична школа Ограђивање шклског двришта и 

санирање ограде око школског 

игралишта 

Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. Матична школа Реконструкција санитарног чвора Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. ИО Биоска 

ИО Кесеровина 

Постаљене нове кoшаркашке табле Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. Матична школа Урађена мрежна покривеност 

интернетом у свим кабинетима 

Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. ИО Кесеровина Делимична санaција кровнe 

конструкција 

Буџет локалне 

заједнице 

2018/2019. Матична школа Санција справа за рекреацију у 

шклском дворишту 

Буџет локалне 

заједнице 

 

 

5. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

                     

5.1. НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи) 
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Љубица 

Станић 

Проф.раз.наст. Раз.настава  29 ДА 100 ДА - 

Мирјана 

Радовановић 

Проф.раз.наст. Раз.настава 28 ДА  100 ДА - 

Милијанка 

Лазић 

Проф.раз.наст. Раз.настава 39 ДА 100 ДА - 

Мирослав 

Радовановић 

Наст.раз.наст. Раз.настава 31 ДА 100 ДА - 

Мира 

Богдановић 

Наст.раз.наст. Раз.настава 33 ДА 100 ДА - 

Милановић 

Владимир 

Проф.раз.наст. Раз.настава 36 ДА 100 ДА - 

Марина 

Марчета 

Проф.српског 

језика 

Српски језик 16 ДА 94 ДА - 

Драгана 

Шимшић 

Проф.српског 

језика 

Српски језик 28 ДА 94 ДА - 

Грујо 

Тешевић 

Наст.српског 

језика 

Српски језик 35 ДА 94 ДА - 

Снежана 

Даничић 

Проф.раз.наст. Математика 18 ДА 89 НЕ - 

Иван 

Јевтовић 

Наст.математик

е 

Математика 23 ДА 89 НЕ - 
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Светлана 

Вујовић 

Магистар 

математике 

Математика 25 НЕ 89 ДА - 

Бранка  

Вукић 

Професор 

руског језика и 

књижевности 

Руски језик 21 ДА 44 ДА 56% 

Јадранка 

Тукић-

Грубиша 

проф.руског 

језика 

руски језик 14 ДА 89 ДА - 

Mилан 

Антонијевић 

Проф.ликовне 

културе 

Ликовна 

култура 

10 ДА 50 ДА 50 % 

Бранка 

Бошковић 

Проф.разр.наст. Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

17 ДА 60 ДА - 

Јелена 

Радибратови

ћ 

Проф.енгл.језик

а 

Енглески 

језик 

9 ДА 100 ДА - 

Душица 

Кариманови

ћ  

Проф.енглеског 

језика 

Енглески 

језик 

5 НЕ 33 ДА 30 % 

Марија 

Миладинови

ћ  

Проф.муз.култ. Музичка 

култура 

1 НЕ 50 ДА - 

Биљана 

Лазаревић 

Проф.лик.култ. Ликовна 

култура 

8 ДА 25 ДА 60 % 

Лидија 

Цукавац 

Проф.историје Историја 29 ДА 100 ДА - 

Никола 

Тешовић  

Проф.историје Историја 10 НЕ 5 ДА - 

Зора 

Топаловић 

Проф.географиј

е 

Географија 15 ДА 100 ДА - 

Миливоје 

Богдановић 

Професор 

физике 

Физика 8 ДА 100 ДА - 

Данијела 

Мијаиловић 

Проф.биологије Биологија 17 ДА 45 ДА 60 % 

Ана 

Николић  

Проф.биологије Биологија 2 НЕ 45 ДА 20% 

Милева 

Рогић 

Проф.биологије Биологија 21 ДА 40 ДА 70% 

Светлана 

Милошевић 

Проф.хемије Хемија 8 ДА 60 ДА 20 % 

Јадранка 

Дуњић 

Проф.тех.образ. Техничко 

образовање 

24 ДА 100 ДА - 

Горан 

Гардић 

Проф.тех.образ. Техничко 

образовање 

10 ДА 45 ДА 55% 

Вукашин 

Арсовић 

Наст.физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 

39  ДА 100 ДА - 

Ана 

Браловић 

Проф.физ.васпи

тања 

Физичко 

васпитање 

6 ДА 60 ДА 40% 

Љубинка 

Селаковић 

Васпитач Припремни 

предшколск

и програм 

17 ДА 100 ДА - 
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Александар 

Петровић 

наст.физичког 

васпитања 

физичко 

васпитање 

2 НЕ 20 ДА 60% 

Милан 

Кнежевић 

Вероучитељ верска 

настава 

13 НЕ 55 ДА - 

Звјездана 

Мијаиловић 

Професор 

географије 

Географија 

Информатик

а и 

рачунарство 

12 да 20 ДА 20 % 

 

5.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР (директор, стручни сарадници, секретар, 

административно особље, техничко особље) 
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Драгица Лучић 

 

Проф.разр.наст. Директор 12 ДА 100 - 

Оливера 

Мисаиловић  

Проф.разр.наст. В.д. директора  

 

16 ДА  100 - 

Марија Аћимовић Дипломирани 

правник  

Секретар 1  ДА 100 - 

Божидар 

Глибетић 

Екон.техничар Шеф 

рачуноводства 

35 ДА 100 - 

Зоран Родаљевић КВ зидар Домар 39 ДА 100 - 

Видан Стаменић Машинбравар Домар   - 100 - 

Милена Томић Основна школа Хигијеничар 23 - 100 - 

Невена Чечарић Основна школа Хигијеничар 5 - 100 - 

Добринка 

Глибетић 

Кувар Хигијеничар 27 - 100 - 

Миланка Тешевић Хемијски 

техничар 

Хигијеничар 20 - 100 - 

Милица Делић Основна школа Хигијеничар 21 - 100 - 

Драгица Костић Основна школа Хигијеничар 22 - 100 - 

Вера Станић Основна школа Хигијеничар 20 - 100 - 

Марина Марчета Проф.српског 

језика 

Библиотекар 15 ДА 6 - 

Драгана Шимшић Проф.срспког 

језика 

Библиотекар 26 ДА 6 - 

Грујо Тешевић Наст.српског 

језика 

Библиотекар 34 ДА 6 - 
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Бранка Аџић Мастер педагог Стручни 

сарадник – 

педагог 

1 ДА 100 - 

Нада Мијатовић Мастер педагог Стручни 

сарадник – 

педагог  

 

1 ДА 100 - 

Видан Стаменић је примљен у радни однос 18.10.2018. године на радно место домара.  

Нада Мијатовић, педагог примљена је у радни однос 26.11.2018. године, са 100% радног 

времена, ради замене одсутне Бранке Аџић. 

На место в.д. директора школе 3.4.2019. године ступила је Оливера Мисаиловић. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

6.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

 

6.1.1. Матична школа 

 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 0,25 2 

2. 0,37 3 

3. / / 

4. 0,37 3 

5. 1 4 

6. 1 3 

7. 1 8 

8. 1 4 

УКУПНО: 5 27 

 

Неподељена школа 1., 2. и 4. разред. 

 

6.1.2. Издвојена одељења 

 

Издвојено одељење Мокра Гора 

 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 0,62 8 

2. 0,62 5 

3. 0,38 5 

4. 0,38 3 

5. 1 8 

6. 1 5 

7. 1 12 

8. 1 5 

УКУПНО: 6 51 

 

Комбинација у нижим разредима и то 1. и 3.;  2. и 4. разред. 

 

 

Издвојено одељење Биоска 

 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 0,25 2 

2. 0,25 2 
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3. 0,12 1 

4. 0,38 3 

5. 1 4 

6. 1 4 

7. 1 3 

8. 1 5 

УКУПНО: 5 24 

Неподељена школа 1. - 4. разреда. 

 

Издвојено одељење Кесеровина 

 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 0,43 3 

2. 0,67 4 

3. 0,57 4 

4. 0,33 2 

УКУПНО: 2 13 

 

Комбинација 1. и 3. разреда и 2. и 4. разред.  

 

6.1.3. Припремни предшколски програм у организацији школе 

 

Место Број група Број деце 

Матична школа Кремна / / 

ИО Мокра Гора 1 8 

ИО Биоска / / 

ИО Кесеровина / 2 

УКУПНО 1 10 

 

У издвојеном одељењу Кесеровина предшколски прпремни програм похађало је двоје деце у 

комбиниацији 1. и 3. разреда код учитеља. 

 

6.1.4. Одељења ученика са сметњама у развоју 

 

Два ученика ученик у ИО Биоска имају специфичне сметње у развоју. Један је ученик првог 

разреда, а други је ученик осмог разреда, и једна ученица осмог разреда у матичној школи са 

тим ученицима се радило по посебним индивидуалним програмима. Урађени су посебани 

планови за те ученике и исти су саставни део годишњег плана рада за школску 2018/2019. 

годину. 
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6.1.5. УКУПНО БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 10 ГОДИНА УНАЗАД 

(кретање броја ученика) 

 

 

Школска година Укупна број ученика у школи 

(матична школа и И.О.) 

2009/2010 219 

2010/2011 213 

2011/2012 209 

2012/2013 189 

2013/2014 184 

2014/2015 172 

2015/2016 140 

2016/2017 126 

2017/2018 117 

2018/2019 115 

 

 

6.1.6. Путовање ученика до школе 

 

Број ученика који 

путује аутобуским 

превозом 

Број ученика који пешаче у једном правцу 

3 – 5 км 6 – 10 км Преко 10 км 

29 17 1 / 

 

Школа је радила само у  преподневној смени. 

 

7. Школски календар значајнијих активности у школи 

 

Почетак школске године 

 

3.9.2018. 

Почетак редовне наставе 

 

3.9.2018. 

Јесењи распуст  од 9.11.2018. до 12.11.2018.  

 

Први класификациони период 

 

13.11.2018. 

Дан школе – школска слава Савиндан 27.1.2019. 

 

Крај првог полугодишшта 

 

31.1.2019. 

Подела књижица 

 

31.1.2019. 

Зимски распуст  

 

Први део 3.1.2019. – 8.1.2019. 

Други део 1.2.2019. – 26.2.2019. 

Почетак другог полугодишта 

 

27.2.2019. 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

 

12. и 13.4.2019. 

Трећи класификациони период 

 

15.4.2019. 
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Пролећни распуст 30.4.2019. – 3.5.2019. 

Завршетак наставе за ученике осмог разреда 31.05.2019. 

Припремна настава за осми разред (за полагање 

пријемних испита) 

3.6.2019. – 14.6.2019.  

Подела сведочанстава и диплома за ученике 

осмог разреда  

7.6.2019. 

 

Завршетак наставе за ученике од првог до седмог 

разреда 

14.06.2019. 

 

Завршни испит за ученика осмог разреда 

 

17.6.2019. – 20.6.2019.  

Летњи распуст  

 

17.6.2019. – 30.8.2019. 

Свечана подела ђачких књижица за ученике од 

првог до седмог разреда 

28.6.2019. 

 

 

Такмичења су реалиована у складу са календаром Министарства просвете, а уз сарадњу са 

Школском управом Ужице.  

Због неједнаког броја дана у седмици који је прописан школским календаром од стране    

Министарства за текућу годину школа је: 

- у среду 9.1.2019. године  је реализовала наставу по распореду од  петка, а у четвртак 

25.4.2019. године по распореду у петак.  

У суботу 1.12.2018. године реализована је настава од 31.12.2018. године. 

Због продужетка зимског распуста услед епидемије грипа, друго полугодиште је почело 

27.2.2019. године, а настава је надокнађена кроз наставне суботе. Укупно је било седам 

наставних субота и то следећи датуми: 9.3., 23.3., 30.3., 13.4., 20.4., 11.5., и 25.5  

 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

8.1. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

8.1.1. Реализација програма рада Наставничког већа 

 

Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Време 

реализације 

- Упознавање са календаром за школску 

2018/19. годину 

- Организација образовно-васпитног рада и 

доношење одлуке о одржавању допунског 

и додатног рада са ученицима 

- Доношење распореда часова 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

школских и припремног предшколског 

програма 

- Разматрање Извештаја о развојном плану 

школе 

- Разматрање Извештаја о самовредновању 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

годишњег плана рада школе 

- Разматрање предлога Годишњег плана 

рада школе за наредну школску годину 

- Именовање Стручног актива за развој 

школског програма 

Седница Директор 

школе педагог, 

наставници 

СЕПТЕМБАР 
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- Доношење одлуке о ослобађању од 

наставе физичког васпитања 

- Разматрање и предлог листе Савету 

родитеља часописа, новина и листова који 

би се користили у школи 

- Осигурање ученика у школској 

2018/2019. години 

 

- Анализа резултата завршног испита 

- Представљање Правилника о 

стандардима квалитета рада установе 

"Службени гласник РС - Просветни 

гласник", број 14 од 2. августа 2018. 

- Представљање Правилника о сталном 

стручном усавршавању и напредовању у 

звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника "Службени гласник РС", бр. 81 

од 31. августа 2017, 48 од 22. јуна 2018. 

- Предавање: Да школа буде училиште за 

рад и сарадњу 

- Упознавање са Правилником о васпитно – 

дисцилинској одговорности ученика 

- Измена распореда часова 

Седница Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

ОКТОБАР 

- Упознавање са извештајем о 

припремљености школе за рад  

- Анализа успеха и понашања ученика на 

крају првог класификационог периода и 

мере за побољшање успеха 

 

Седница Директор 

школе 

наставници 

НОВЕМБАР 

- Припреме за прославу Дана школе и 

Савиндана 

- Предавање: „Деца са развојним 

тешкоћама у разредној настави“ 

  

Седница Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

ДЕЦЕМБАР 

- Успеха и понашања ученика на крају 

првог полугодишта 

- Ефикасност допунског и додатног рада са 

ученицима – предавање  

- План припреме за завршни испит 

- Утврђивање календара такмичења 

ученика 

- Потребе за наставним средствима, 

училима и опремом 

Седница 

 

Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

ФЕБРУАР 

-  Анализа успеха и понашања ученика на 

крају првог полугодишта 

- Анализа резултата провере остварености 

прописаних стандарда постигнућа ученика 

- Разматрање реализације плана стручног 

усавршавања 

- Разматрање Извештаја о раду стручних 

већа, актива и тимова 

- Анализа реализације школских и 

припремног предшколског програма 

- Извештај о раду директора школе 

Седница 

 

Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

ФЕБРУАР 
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- Мреже школа 

- Реализација екскурзија  

- Бесплатни уџбеници 

- Разматрање предлога за вршиоца 

дужности директора школе 

Ванредна 

седница 

Наставници, 

педагог 

МАРТ 

- Припрема за извођење екскурзија и 

наставе у природи 

- Предавање: „Хват оловке и притисак 

током писања као детерминанте квалитета 

писања ученика разредне наставе“ –није 

реализвано 

 

Седница 

 

Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

АПРИЛ 

- Анализа успеха и понашања ученика на 

трећем класификационом периоду и мере 

за побољшање успеха 

- Анализа резултата пробног завршног 

испита 

- Обука запослених за коришћење 

електронског дневника 

Седница 

 

Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

АПРИЛ 

- Упознавање са уписним активностима 

ученика осмог разреда 

- Утврђивање предлога начина 

награђивања и похваљивања ученика 

- Предавање: „Улоге наставника у 

наставном процесу“ – тема реализовано 

- Избор носилаца Посебних и диплома 

„Вук Караџић“ 

- Избор ученика генерације 

- Избор уџбеника за други и шести разред  

Седница 

 

Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

ЈУН 

- Анализа успеха и понашања ученика на 

крају школске године 

- Анализа резултата провере остварености 

прописаних стандарда постигнућа ученика 

- Анализа резултата завршног испита 

- Разматрање Извештаја о реализованим 

екскурзијама 

- План поделе ђачких књижица и 

сведочанстава и реализације припремне 

наставе у августу 

 

Седница 

 

Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

ЈУН 

- Израда плана припремне наставе, 

поправних и разредних испита 

- Разматрање Извештаја о раду стручних 

већа, актива и тимова 

- Реализација школских и припремног 

предшколског програма 

- Реализација Годишњег плана рада 

- Разматрање Извештаја о стручном 

усавршавању 

- Разматрање Извештаја о реализованим 

екскурзијама 

- Разматрање плана и програма екскурзија 

за наредну школску годину 

 

Седница 

 

Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

ЈУН 
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- Давање мишљења о кандидатима за избор 

директора 

Посебна 

седница 

Сви запослени 

у установи 

ЈУН 

- Избор руководиоца стручних већа за 

наредну школску годину 

- Предлог наставничког већа о подели 

разреда на одељења и броју ученика у 

одељењима 

- Оранизација припремен наставе, 

пооравних и разредних испита 

- Организација рада стручних органа 

- Предлог Наставничког већаза одређивање 

одељенских старешина 

Седница  Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

АВГУСТ 

Именовање чланова Стручног актив за 

развој школског програма и предлози за 

чланове актива и тимова 

Избор представника запослених за члана 

Школског одбора 

План Наставничког већа за наредну годину 

Усвајање распореда часова за наредну 

школску годину 

Седница  Директор 

школе, 

педагог, 

наставници 

АВГУСТ 

 

 

8.1.2. Реализација извештаја ПРОГРАМА одељењских већа 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА од I разреда 

 

Веће реализовало Програм рада на 5 планираних седница у току шк. 2018/19. године и то: 

 

1. У августу су утврђени Планови рада: стручног већа,  редовне наставе, изборних 

предмета и ваннаставних активности, употребе стручне литратуре, распореда часова и 

распореда писмених провера. 

2. На крају сваког класификационог периода анализиран је и утврђиван успех и владање 

ученика и планирани родитељски састанци који су реализовани у току школске године. 

3. Веће је пратило реализацију Плана и Програма, а на седницама већа подношен је  

извештај.  

До краја наставне године реализовани су сви планирани часови редовне наставе, 

изборних предмета: верске наставе, чувара природе, народна традиција и од играчке 

до рачунара – по 36 часова, допунске наставе (из српског језика и математике) – 36 

часова, слободних активности – 36 часова.         

4. Остварена сарадња са  Педагошком службом школе, осим у ИО Кесеровина где нису 

реализоване планиране   радионице са ученицима..  

5. Организована је приредба поводом прославе Дана школе – Савиндана, реализован је 

културно-уметнички програм учешћем ученика у њему, вршене су припрема за 

извођење једнодневног излета.  

Анализирана реализација прославе Дана школе и закључено да је посета родитеља 

приредби у великом броју одраз добре организације, одговорности  ученика у 

припреми програма и добре сарадње породица – школа. Организоване приредбе за 

државне празнике, почетак и завршетак наставне године, обележавање Дечје недеље,  

изложбе ученичких радова за верске празнике, што је такође пропраћено посетом 

родитеља.  

6. Ученици су према својим способностима и залагањима савладали предвиђене 

садржаје. Ученици  првог разреда се описно оцењују. Укупно их има 15 ученика и то: 

у ИО Мокра Гора 8 ученика, Кремна – 2 ученика, ИО Биоска -2 ученика ,ИО 

Кесеровина -3 ученика. Сви ученици првог разреда добили су похвалнице за залагање 
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и рад. Владање свих ученика је примерно. Веће је дало предлог Наставничком већу да 

похвали и награди све одличне ученике у школској 2018/19. години. 

7. Сарадња са родитељима је добра и остварена је кроз индивидуалне разговоре и 5 

родитељских састанака у току године. 

8. У јуну је анализиран рад већа, анализирана реализација једнодневног излета написан 

извештај и предат педагогу  школе.  

 

Руководилац Одењенског  већа: Мирослав Радовановић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА од II разреда 

 

Веће реализовало Програм рада на 5 планираних седница у току шк. 2018/19. године и то: 

 

1. У августу су утврђени Планови рада: стручног већа,  редовне наставе, изборних 

предмета и ваннаставних активности, употребе стручне литратуре, распореда часова и 

распореда писмених провера. 

2. На крају сваког класификационог периода анализиран је и утврђиван успех и владање 

ученика и планирани родитељски састанци који су реализовани у току школске 

године. 

3. Веће је пратило реализацију Плана и Програма, а на седницама већа подношен је  

извештај.  

До краја наставне године реализовани су сви планирани часови редовне наставе, 

изборних предмета: верске наставе, чувара природе, народна традиција и од играчке 

до рачунара – по 36 часова, допунске наставе (из српског језика и математике) – 36 

часова, слободних активности – 36 часова.         

4. Остварена сарадња са  Педагошком службом школе, осим у ИО Кесеровина где нису 

реализоване планиране   радионица са ученицима..  

5. Организована је приредба поводом прославе Дана школе – Савиндана, реализован је 

културно-уметнички програм учешћем ученика у њему, вршене су припрема за 

извођење једнодневног излета.  

Анализирана реализација прославе Дана школе и закључено да је посета родитеља 

приредби у великом броју одраз добре организације, одговорности  ученика у 

припреми програма и добре сарадње породица – школа. 

Организоване приредбе за државне празнике, почетак и завршетак наставне године, 

обележавање Дечје недеље, изложбе ученичких радова за верске празнике, што је 

такође пропраћено посетом родитеља.  

6. Ученици су према својим способностима и залагањима савладали предвиђене садржаје 

и постигли на крају наставне године следеће резултате: од 14 ученика (Кремна – 3, ИО 

Мокра гора – 5, ИО Биоска 2, ИО Кесеровина 4 ученика) 10 ученика има одличан 

успех, 2 ученика врло добар успех и 2 ученика добар успех. Владање свих ученика је 

примерно.  

Веће је дало предлог Наставничком већу да похвали и награди све одличне ученике у 

школској 2018/19. години. 

7. Сарадња са родитељима је добра и остварена је кроз индивидуалне разговоре и 5 

родитељских састанака у току године. 

8. У јуну је анализиран рад већа, анализирана реализација једнодневног излета написан 

извештај и предат педагогу  школе.  

 

Руководилац Одењенског већа: Мирјана Радовановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА од III разреда 2018/19. г. 

 

У току шкоплске 2018/19. године одржано је 5 седница Одељенског већа 3. разреда по 

следећем распореду: 

-  прво Одељенско веће односило се на организацију образовно-васпитног рада за школску 

2018/19. годину, где је донет план рада, урађен распоред часова, утврђен план рада редовне 

наставе и ваннаставних активности и договорена употреба стручне литературе. 

 - друго, треће и четврто Одељенско веће сачињавају извештаји одељенских старешина у 

погледу реализације образовно-васпитног плана и програма на крају првог, другог и трећег 

тромесечја школске 2018/19. године, успех и дисциплина ученика, похвале и награде 

ученицима, сарадња са стручним сарадницима, припреме за прославу Дана школе – 

Савиндана, организовање приредбе, припрема извођења једнодневног излета. 

- пета седница Одељенског већа била је посвећена завршетку школске године. Одељенске 

старешине су поднеле своје извештаје о реализацији плана и програма  образовно-васпитног 

рада на крају школске 2018/19. године, успеху и дисциплини ученика, похвалама и наградама.  

Веће је дало предлог Наставничком већу да похвали и награди све ученике  са одличним 

успехом и примерним владањем у школској 2018/19. години. 

 

Руководилац Одењенског већа: Мира Богдановић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА од IV разреда 2018/19. г. 

 

У току шкоплске 2018/19. године одржано је 5 седница Одељенског већа 4. разреда по 

следећем распореду: 

-  прво Одељенско веће односило се на организацију образовно-васпитног рада за школску 

2018/19. годину, где је донет план рада, урађен распоред часова, утврђен план рада редовне 

наставе и ваннаставних активности и договорена употреба стручне литературе. 

 - друго, треће и четврто Одељенско веће сачињавају извештаји одељенских старешина у 

погледу реализације образовно-васпитног плана и програма на крају првог, другог и трећег 

тромесечја школске 2018/19. године, успех и дисциплина ученика, похвале и награде 

ученицима, сарадња са стручним сарадницима, припреме за прославу Дана школе – 

Савиндана, организовање приредбе, припрема извођења једнодневног излета. 

- пета седница Одељенског већа била је посвећена завршетку школске године. Одељенске 

старешине су поднеле своје извештаје о реализацији плана и програма  образовно-васпитног 

рада на крају школске 2018/19. године, успеху и дисциплини ученика, похвалама и наградама.  

Веће је дало предлог Наставничком већу да похвали и награди све ученике  са одличним 

успехом и примерним владањем у школској 2018/19. години. 

 

Сарадња са родитељима је добра и остварена је кроз индивидуалне разговоре и 5 родитељских 

састанака у току године. 

На састанке су редовно долазили сви чланови већа.  

Под текућим питањима током школске 2018/19. године, на седницама Одељенског већа 4. 

разреда дискутовало се о актуелној проблематици у образовно-васпитном раду. 

 

Руководилац  Одељенског већа 4. разреда  

Љубица Станић  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА од V разреда 

 

На почетку школске 2018/2019. године Одељењско веће размотрило је и усвојило 

План већа, анализирало календар рада и ускладило распоред писмених и контролних задатака. 

На крају првог класификационог периода констатовано је да у петим разредима нема слабих 

оцена и да се сви ученици примерно владају. На крају првог полугодишта ученици су 

показали следећи успех: 

- Матична школа Кремна: Од четворо ученика 2 ученице су са одличним успехом (Ивана 

Турудић и Мија Станић), 1 ученик је са врло добрим успехом (Срђан Терзић) и 1 ученица је са 

добрим успехом (Ања Шпирић). Средња оцена: 4,09. 

- ИО Биоска: Од четворо ученика 2 ученице су са одличним успехом (Ана Аћимовић и Ивана 

Рогић), 1 ученица је са врло добрим успехом (Милица Милутиновић) и 1 ученик је са 

недовољним успехом (Стефан Јанковић). Средња оцена: 4,12. 

- ИО Мокра Гора: Од осморо ученика 3 ученице су са одличним успехом (Вања Рајовић, 

Елена Милосављевић и Марина Тукић Грубиша), 2 ученице су са врло добрим успехом 

(Тамара Чечарић и Ружица Шијаковић), а 3 ученика су са добрим успехом (Стефан Тошић, 

Дејан Крсмановић и Давид Шарчевић). Средња оцена: 3,88. 

Сви ученици су са примерним владањем завршили прво полугодиште. 

На крају трећег тромесечја у Матичној школи у Кремнима није било ученика са слабим 

оценама; у ИО Биоска ученик Стефан Јанковић је са слабом оценом из математике док је троје 

ученика без слабих оцена; у ИО Мокра Гора ученик Давид Шарчевић је са једном слабом 

оценом из биологије док је седморо ученика без слабих оцена. Владање свих ученика је 

примерно. 

На крају школске године констатован је следећи успех: 

- Матична школа, Кремна: Од четворо ученика 2 ученице су са одличним успехом (Ивана 

Турудић и Мија Станић), 1 ученик је са врло добрим успехом (Срђан Терзић), а 1 ученица је 

са добрим успехом (Ања Шпирић). Средња оцена : 4,04. 

- ИО Биоска: Од четворо ученика 2 ученице су са одличним успехом (Ивана Рогић и Ана 

Аћимовић), 1 ученица је са врло добрим успехом (Милица Милутиновић) и 1 ученик је са 

добрим успехом (Стефан Јанковић). Средња оцена: 4,15. 

- ИО Мокра Гора: Од осморо ученика 3 ученице су са одличним успехом (Елена 

Милосављевић, Вања Рајовић и Марина Тукић Грубиша), 2 ученице су са врло добрим 

успехом (Тамара Чечерић и Ружица Шијаковић) и 3 ученика су са добрим успехом (Давид 

Шарчевић, Стефан Тошић и Дејан Крсмановић). Средња оцена: 3,09. 

Сви ученици су завршили наставну годину са примерним владањем. 

 

Руководилац Одењенског већа: Марина Марчета 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА од VI разреда 

 

Одељенско веће шестог разреда одржало је укупно 5 састанака. На првом састанку је усвојен  

план рада одељенског већа, разматран је календар рада за 2018/19. годину, усклађени су 

распореди писмених и контролних задатака. На наредним састанцима вршена је анализа 

успеха и понашања ученика на крају класификационих периода и полугодишта. Разматрана је 

реализација Годишњег плана и програма рада, органиацијом и реалиацијом допунске и 

додатне наставе и ваннаставних активности. У дугом полугодишту су раматрана питања 

ивођења екскурзије, успеха ученика на крају школске године и предлози за похваљивање и 

награђивање ученика.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА од VII разреда 

 

Одељењско веће седмог разреда је испунило план за школску 2018/2019. годину. 

Одржано је пет састанака. На првом састанку је усвојен план рада Одљењског већа осмог 

разреда, школски календар за предстојећу годину, дат је предлог дводневне екскурзије, 

усклађен распоред писмених и контролних задатака,а веће је упознато и са обавезним и 

изборним предметима који ће се изучавати. Други састанак је одржан након првог 

класификационог периода и на њему анализиран успех и владање учеика,а сходно томе 

предложене су и мере за побољшање успеха. На крају првог полугодишта  одржан је трећи 

састанак где се наставило праћење успеха и владања ученика и где су предложене мере за 

побољшање успеха. На четвртом сатанку, на крају трећег класификационог периода, поред 

анализе успеха и владања ученика и мерама за побољшање, дискутовало се и о предстојећој 

екскурзији на коју ће ићи ученици седмог разреда из све три школе. Реализација екскурзије је 

анализирана на последњем састанку, на крају школске године за осми разред. Извршена је 

анализа успеха и владања ученика на крају школске године и дати су предлози за похвале и 

награде истакнутим ученицима.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА од VIII разреда 

 

 

Одељењско веће осмог разреда је испунило план за школску 2018/2019. годину. 

Одржано је пет састанака. На првом састанку је усвојен план рада Одљењског већа осмог 

разреда, школски календар за предстојећу годину, дат је предлог дводневне екскурзије, 

усклађен распоред писмених и контролних задатака,а веће је упознато и са обавезним и 

изборним предметима који ће се изучавати. Други састанак је одржан након првог 

класификационог периода и на њему анализиран успех и владање учеика,а сходно томе 

предложене су и мере за побољшање успеха. Наглашено је да наставници из чијих предмета 

се полаже завршни испит посебну пажњу посвете припремању ученика руководећи се 

прописаним стандардима постигнућа. На крају првог полугодишта  одржан је трећи састанак 

где се наставило праћење успеха и владања ученика и где су предложене мере за побољшање 

успеха. На четвртом сатанку, на крају трећег класификационог периода, поред анализе успеха 

и владања ученика и мерама за побољшање, дискутовало се и о предстојећој екскурзији где је 

констатовано да ученици ИО Мокра Гора и ИО Биоска неће ићи пошто су се тако изјаснили 

приликом анкетирања. Такође, тада су презентовани и резултати са такмичења ученика. 

Реализација екскурзије је анализирана на последњем састанку, на крају школске године за 

осми разред. Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају школске године и дати 

су предлози за похвале и награде истакнутим ученицима а изабран је и ђак генерације. 

Чланови већа су упознати и са терминима полагања завршног испита. Одељењско веће је 

такође током године планирало и реализовало родитељске састанке на којима су родитељи 

били упознати са анализама и донетим одлукама а на неким састанцима презентовани су и 

извештаји са стручних усавршавања. 

 

Подносилац извештаја 

Зора Топаловић 
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8.1.3. Реализација извештаја стручних већа 

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВАСПИТАЧА  

 

На почетку школске године конституисано је Стручно веће васпитача, где је изабран 

руководилац већа, Љубинка Селаковић. 

Донет је Годишњи план рада и одабрани  семинари према индивидуалним плановима 

стручног усавршавања запослених. Oд планираних семинара реализован је семинар Зимски 

сусрети учитеља у Ариљу, Оснаживање наставника и васпитача за препознавање 

дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације и онлајн семинар 

Дигитално доба – Како се снаћи у свету интернета?! . 

Урађен је Годишњи план рада усмерених активности : Развој говора, Упознавања околине, 

ФПМП, Ликовног васпитања, Музичког васпитања и Физичког васпитања.. 

Договарано о одржавању родитељских састанака и  пригодних приредби поводом Златне 

јесени, Нове године, Савиндана, 8.марта, Дана пролећа и завршне приредбе. 

Васпитачи су одржали по једну или две  угледне активности са анализом , дискусијом и 

разменом искуства на стручном већу. 

Једнодневни излет је реализован 26. маја 2018. године,заједно са ученицима млађих разреда 

наше школе. 

Стручно веће васпитача у школској 2018/2019.години чинили су: 

1. Љубинка Селаковић-васпитач 

2.  Мирослав Радовановић – наставник разредне наставе 

  

Подносилац извештаја: 

Љубинка Селаковић 

 

Извештај о раду Стручног већа од  I-IV разреда у школској 

 

На седници Наставничког већа у августу 2018. године је донета одлука о конституисању 

стручног већа разредне наставе.  

Стручно веће разредне наставе чине:  

Мирјана Радовановић – председник Стручног већа разредне наставе,  

Владимир Милановић  

Мирослав Радовановић  

Љубица Станић  

Мира Богдановић  

Милијанка Лазић  

Бранка Бошковић, наставник енглеског језика  

Милан Кнежевић, вероучитељ  

Стручно веће је у току наставне 2018/19. године: 

 Урадило и усвојило план Стручног већа; 

 Планирало стручно усавршавање чланова у установи и ван ње; 

 Пратило учешће својих чланова у реализацији плана и програма усавршавања у 

оквиру већа; 

 Урађени су годишњи и оперативни планови за све облике рада и праћено је њихово 

остваривање; 

 Остварена је корелација и координација наставе међу предметима у највећој могућој 

мери; 

 Остварена је вертикална корелација и координација са осталим стручним већима кроз 

договор и сарадњу; предметни наставници су у 4. разреду одржали по два часа ради 

упознавања са ученицима и олакшавања прелаза у 5. разред; упознавање предметних 

наставника са ученицима 4. Разреда ИО  Кесеровина  није остварена по одобрењу 
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директора школе због  немогућности организовања путовања наставника из ИО  

Биоска у ИО Кесеровина.  

 Разрађивани су и усаглашавани критеријуми оцењивања знања и умења ученика 

руководећи се датим стручним упутствима; 

 Разматрана су стручна питања васпитно-образовног рада по питању увођења 

иновација; извршена је обука за ес-дневник; 

 На седницама је анализиран успех и владање ученика и договарано је о предузимању 

мере за пружање помоћи ученицима који заостају у раду и стимулисању ученика који 

брже напредују; 

 Утврђивани су тематски садржаји допунског, додатног рада и слободних активности и 

анализирани резултати рада; 

 Одржани су угледни часови и међусобне посете ради размене и преношења искустава 

у примени облика и метода рада и употреби иновација у настави; 

 Остварено је присуство угледним часовима других наставника у складу са 

могућностима и распоредом часова; 

 Одржана су стручна предавања и реализоване планиране теме у новембру, фебруару, 

априлу и јуну и вођена дискусија о њима:  

1. Да школа буде училиште за рад и сарадњу 

2. Деца са развојним тешкоћама у разредној настави 

3. Хват оловке и притисак током писања као детерминанте квалитета писања ученика 

разредне наставе 

4. Улоге наставника у наставном процесу 

 Праћено је остваривање сарадње са МУП-ом Ужице и реализовање планираних тема у  

4. разреду; 

 Подношени су извештаји или презентације са посећених семинара и вођена дискусија 

о њима; 

 Остварена је сарадња са стручним сарадницима – педагог школе је одржала радионице 

на часовима одељенског старешине, осим у ИО Кесеровина где није реализована 

ниједна радионице са ученицима; 

 Остварена је сарадња са културним установама у Ужицу – ученици су посетили  

изложбу слика Обрада Јовановића на Учитељском факултету, Музеј и Народну 

библиотеку;  

 Остварена је сарадња са Црвеним крстом – ученици 4. разреда су учествовали у Квизу 

(организација Црвеног крста); 

 Анализиран је рад већа и дат критички осврт: веће је реализовало план и програм.  

 

Руководилац већа: Мирјана Радовановић 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

 

Стручно веће српског језика и књижевности у школској 2018/2019. години 

реализовало је све планиране активности. У августу 2018 године изабран je руководилац већа, 

усвојен Годишњи план и програм и договорени темини састанака. Усвојен је нови школски 

програм за пети разред као и глобални и оперативни планови. Изабрани семинари за школску 

2018/2019. годину. Усаглашени планови писмених провера у току године са осталим 

предметима. 

У току школске године анализирана реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе, реализација драмске секције. Вршена је анализа успеха по стандардима, утврђене 

мере за побољшање. 

Стручно веће усклађивало тестове за проверу знањаи тестове за такмичења из српског 

језика и књижевности. 

Реализовани угледни часови. Делимично реализовано учешће на семинарима ( неки 

планирани семинари нису одржани). Анализирано учешће ученика на такмичењима и 
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констатовано да су постигнути добри резултати: пласман на окружно из језика и књижевности 

и пласман једног ученика на Републичо такмичење из књижевности. 

Анализирано стручно усавршавање наставника; у оквиру тога Марина Марчета, члан 

Стручног већа, презентовала је свој стручни рад „Значај књижевне публике у формирању 

националног идентитета“, који је објављен у Годишњаку Филолошког факултета у Београду. 

 

Руководилац већа: 

Марина Марчета 

     

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА  

 

Стручно веће спорта и физичког васпитања се редовно састајало и расправљало о текућим 

проблемима, такмичењима и организацији рада у настави физичког васпитања. Одржали смо 

10 састанака. 

 

Секције су одржане у свим издвојеним одељењима и то у Кремнима- фудбалска секција, 18 

часова, Мокрој гори- фудбалска секција, 18 часова и Биосци-одбојкашка секција, 30 часова. 

 

Недеља спорта одржана је 6-10.5.2019. играо се баскет 3 на 3, такмичење у малом фудбалу, 

стоном тенису,  деца су ишла на крос РТС- а. 

 

Чланови већа: 

 

1. Ана Браловић, подносилац извештаја 

2. Вукашин Арсовић 

3. Александар Петровић  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 

 

Стручно веће математике  радило је према плану за 2018/19. годину. Руководилац Стручног 

већа математике за 2018/19.  је  Светана Вујовић. 

          Што се тиче такмичења, ни један ученик није прошао ни на Општинско такмичење, али 

је зато и  ове године, у неколико одељења  у Мокрој Гори, организовано занимљиво 

такмичење из математике, тј. Међународна математичка смотра „Кенгур без граница“, које се 

одржава свуда у свету истога дана, у исто време и са истим задацима, који су спремани ове 

школске године у Вилњусу у Литваниј, неколико месеци раније, од стране Комисије, 

састављене од математичара из целога света. Задаци су занимљиви и нису толико тешки, већ 

су више за размишљање и развој интелигенције деце. За ово такмичење није потребна посебна 

припрема и могу учествовати сви ученици, који то желе. Учесници су добили мале поклоне од 

Друштва математичара Србије и заиста је било занимљиво. Учествовао је 21 ученик, а шест 

уч. имало је преко 59,75поена(највише 65), што су добри резултати, па закључујемо да су деца 

у Мокрој Гори интелигентна, јер је ово својеврстан тест интелигенције за ученике  и 

популаризација Математике. 

          Светлана Вујовић добила је на Конкурсу Министарства просвете лаптоп и пројектор у 

сврху дигитализације наставе и то је добило само три професора математике у Ужичком 

региону и учесница је Пилот пројекта „2000 дигиталних учионица за целу Србију“.  Одржана 

је и „Обука за дигитално компетентног наставника-дигитална учионица, увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ – три дана. 

           Светлана Вујовић је ишла још на четири семинара: “Интерактивна табла и развој 

дигиталних вештина“ (један дан),  „Државни семинар Друштва математичара Србије“ (2 дана 

– компетенција К1),  „Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у 

старијим разредима основне школе“ (један дан), „Праћење, вредновање и подстицање 

напредовања ученика у складу са образовним стндардима“ (један дан).   
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            Припремна настава из Математике за упис у средње школе за осми разред реализована 

је по плану и сви ученици су уписали жељене школе. Резултати на Пријемном су поправљени 

у ИО Мокра Гора у односу на Пробни пријемни са 3 на невероватних преко 8 поена у просеку, 

тј. Припремна настава је била ефикасна. 

 

                                                                                            Руководилац Стручног већа математике:  

                                                                          

Светлана Вујовић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Током школске 2018-2019. године састав Стручног већа страних језика се није мењао 

и чинили су га наставници енглеског (нижи разреди – Бошковић Бранка, виши разреди - 

Радибратовић Јелена, Каримановић Душица) и руског језика (Тукић Грубиша Јадранка и 

Вукић Бранка). 

Како чланови већа раде у више школа, састанци су се одржавали када и Седнице 

наставничког већа да би била обезбеђена неопходна већина за неометан и ефикасан рад. 

Одржано је укупно 10 званичних састанака, док су колеге биле у редовном контакту када год 

је то било потребно. Природна упућеност једних на друге и комбинација знања искусних 

колега, као и елана оних на почетку каријере резултирала је складном сарадњом која ће се 

сасвим сигурно наставити и убудуће. 

Школски план и програм испоштовани су у потпуности, уз мање измене 

проузроковане ванредном ситуацијом и продужетком зимског распуста. Часови допунске и 

додатне наставе одржани су у складу са индивидуалним потребама ученика, а редовно су 

рађене измене и допуне месечних, планова писмених провера и ИОП-а које су пратиле 

промене настале током другог полугодишта. 

Чланови су похађали све релевантне семинаре и конференције (близу 40) у жељи да 

испрате новине у методици, а стечена знања прилагођавали, примењивали и преносили како 

на остале чланове, тако и на остале активе. Стога не чуди чињеница да се веће удруживало са 

другим колегама, сарадницима, родитељима, ђацима, градским школама и локалним 

самоуправама како би наставу подигло на виши и пријемчивији ниво који ће потенцијално 

прерасти у традицију. Овде најпре мислимо на дане отворених врата, угледне и огледне 

часове, приредбе, тематске дане и пројектну наставу, којих је ове школске године било на 

претек. 

Оно на чему ће веће наредне школске године више радити је да код деце пробуди 

такмичарски дух, мотивише их да буду амбициознији, да се осамостале у раду и богате како 

речник страног, тако и матерњег језика. Употреба савремених технологија за рад и учење у 

учионици већ је присутна, а циљ је да се она у адекватној мери користи и код куће. 

Надамо се да ће веће наставити са добрим радом и сарадњом, што на интерном, што на 

екстерном нивоу, јер ће само тако бити обезбеђене генерације флуентних говорника са 

функционалним знањем страног језика. 

 

Руководилац стручног већа: 

Каримановић Душица 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ  НАУКА  

На почетку школске године конституисано је Стручно веће друштвених  наука и 

изабран је руководилац Стручног већа Лидија Цукавац  наставник историје. 

Усаглашен је распоред писмених и контролних задатака и реализовано је иницијално 

тестирање. Урађена је и анализа иницијалног тестирања која је смерница наставницима за 

даљи рад. Реализовани су часови у четвртом разреду са циљем што бољег упознавања ученика 

са градивом које их очекује у предметној настави у петом разреду, из историје. 

Идентификовани су ученици са тешкоћама у учењу и са њима је спровођен додатни рад у 

виду часова допунске наставе. 

Наставници друштвених  наука који су похађали семинаре, стручне скупове и 

трибине, уредно су извештавали Веће о томе. 

Организован је и спроведен тест остварености наставних стандарда на крају првог и 

другог полугодишта са циљем увида у постигнућа ученика. Приложен је табеларни приказ 

резултата теста остварености наставних стандарда и извршена је анализа истог са циљем што 

бољег увида наставника у постигнуто знање ученика. 

Организован је и спроведен пробни тест за ученике VIII разреда са циљем што боље 

припреме ученика за завршни тест на крају осмог разреда. Приложен је и табеларни приказ 

резултата пробног  теста и извршена је анализа истог по предметима са циљем што бољег 

увида наставника у постигнуто знање ученика и што бољу припрему за завршни тест. 

Из историје организована су школска и општинска такмичења и Већу су приложени 

извештаји и резултати са такмичења.  

Планирана је и спроведена ученичка екскурзија са акцентом на споменике културе. 

Редовно су спровођена анализирања успеха из предмета друштвених  наука на крају 

сваког класификационог периода и утврђиван успех ученика. 

Редовно су анализирани образовни стандарди и исходи за предмете друштвених  

наука, како листа стандарда за полагање заврчног испита тако и остали са листе потребни за 

V, VI, VII разред. 

Спроведен је завршни тест за ученике VIII разреда. Приложен је табеларни приказ 

бодова ученика по предметима. 

 

Руководилац Стручног већа друштвених  наука: 

Лидија Цукавац   

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА  

 

Имали смо укупно 7 састанака Стручног већа природних наука. Радили смо по програму рада 

и био је обухваћен сваки месец школске 2018/2019. године. Колеге су одрадиле проверу знања 

иницијалним тестом знања и приложиле завршну обраду и резултате иницијалног теста. 

Претходна директорка, а и садашњи Директор школе Оливера Мисаиловић су радили посете 

часовима, односно извршиле надзор рада колега наставника. Радили смо по да угледна часа 

током претходне школске године, уз присуство педагога, психолога и Директора школе. 

Ученици Сретен Турудић и Драгомир Стаменић покзали су одличне разултати на тестовима 

односно на такмичењима из географије и биологије, па су стога похваљени од стране 

Директорке Оливере Мисаијловић, педагога Наде  Мијатовић, као и од стране свих осталих 

колега, јер је то велики успех за школу.  

 

Руководилац Већа 

Светлана Милошевић 
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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ  СТРУЧНОГ  ВЕЋА  ВЕШТИНА   

 

На почетку школске године конституисано је Стручно веће вештина. Као руководилац већа 

изабрана је Биљана Лазаревић. Донет је годишњи план рада већа. 

Реализовани су часови у четвртом разреду са циљем што бољег упознавања и прилагођавања 

ученика за прелазак у пети разред. Наставници ликовне културе су одржали угледне часове са 

анализом и дискусијом. Наставници су се стручно усавршавали  ван установе, о чему су 

подносили извештаје и на тај начин допринели стручном усавршавању у оквиру установе.  

Редовно је анализиран успех ученика из вештина и упоређиван како у матичној школи, тако и 

у истуреним одељењима. 

Наставници вештина активно су учествовали у припреми школске славе и дана школе, као и у 

припреми осталих културних манифестација у школи, са хором виших разреда и изложбама 

ученичких радова. 

На Светосавском ликовном конкурсу 1. награду освојила је Невена Бјелић 4. разред ИО 

Мокра гора, 2. награду освојила је Николина Бешлић 5. разред Кремна и 3. награду 

освојила је Никола Чечарић 3. разред ИО Мокра Гора. 

Дат је предлог за промену уџбеника 6. разреда из наставе Ликовне културе, а где је за 

издавача изабран Креативни центар. Предлог је усвојен на састанку школског одбора уз 

мишљење савета родитеља. 

Редовно су анализирани образовни стандарди и исходи за предмете из области вештина. 

 

Стручно веће вештина у 2018/19. Чинили су: 

Наставници Музичке културе: Марија Миладиновић и Бранка Бошковић 

Наставници Ликовне културе: Биљана Лазаревић и Милан Антонијевић 

       

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА ОБЛАСИ 

ОБРАЗОВАНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Чланови Тима за самовредновање: 

 

1. Бранка Аџић, координатор тима (мења је Нада Мијатовић – педагог школе) 

2. Горан Гардић, наставник 

3. Мира Богдановић, учитељица 

4. Миливоје Богдановић, наставник 

5. Кнежевић Марина, представник Савета родитеља  

6. Данијела Мијаиловић, представник Школског одбора 

7. Сретен Турудић, представник Ученичког парламента 

 

Активности из Акционог плана самовредноване области Образовна постингнућа 

ученика су започете током септембра 2018. године. Са сарджајем Акциног плана су упознати 

директор, педагошки колегијум, наставно особље, а са реализацијом активности радило се на 

више нивоа: тимова, стручних већа,  педагошког колегиујма, интерних састанака унутар 

усанове. Ове школске године радило се на унапређењу обрасти Образовна постигнућа 

ученика.  

Већина наставника редовно прати и проверава оствареност образовних стандарда и у 

складу са тим планира унапређење образовно – васпитног рада. Током педагошко – 

инструктивног увида директор и педагог школе су указивале наставницима да се праћење и 

вредновање ученика води у складу са Правилником о оцењивању, да евиденције праћења 

успеха ученика садрже податке о проверама знања ученика, ангаживању током наставе и 

препорукама за напредвање.  
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Активности Начин реализације Време  

1.  Анализа резултата завршног испита. 

Узимање у обзир резултата са завршног 

испита при планирању образовно-

васпитног рада за наредну годину и 

резултата пробног завршног испита 

Презентација резултата 

завршног испита на седници 

Наставничког већа, 

педагошком колегијуму, 

Савету родитеља , састанцима 

стручних већа 

септембар – 

октобар 2018. 

 

април 2019.   

2. Организовање припремне наставе из 

предмета који се полажу на завршном 

испиту 

3. Освешћивање код ученика значај 

оствареног постигнућа на завршном 

испиту за наставак школовања 

Реализовани су часови 

припремне наставе из свих 

предмета, континуитано током 

другог полугодишта а две 

недеље пред заврши испит 

свакодневно.  

Током другог 

полугодишта 

(од марта до јуна 

2019.) 

4.  Обезбеђивање уједначене и јавно 

доступне критеријуме оцењивања 

усаглашене са образовним стандардима. 

Анализа образовних 

постигнућа ученика на крају 

сваког  класификационог 

периода и презентација успеха 

на Наставничком већу, 

педагошком колегијуму, 

одељењским већима и 

стручним већима. 

 

Током школске 

године 

5. Директор школе и педагог вршеле 

инструктивно-педагошки увид кроз 

посете часовима и увид у структуру и 

садржај писмених провера знања. 

Директор школе, педагог и одељењске 

старешине прате редовност оцењивања. 

 

Посета часовима и 

саветодавни рад са 

наставницима. Давање 

препоруке за праћење 

напредовања ученика и 

евидентирање бележака о 

ученицима у педагошким 

свескама и оценама у 

дневницима.  

Током школске 

године 

 6. Стручно усавршавање наставника за 

праћење, вредновање и подстицање 

напредовања ученика у складу са 

образовним стандардима  

Семинар за све запослене  јун 2019. 

 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 

У школској 2018/19. години процесом самовредновања обухваћена је област Подршка 

ученицима.  

Испитивање остварености стандарда спроведено је на узорку од 63 ученика (од 5 до 8 

разреда), 30 наставника и 34 родитеља ученика. Испитивање је вршено током априла месеца 

уз помоћ упитника састављених за потребе истраживања. Присутност одређених стандарда 

квалитета је испитана помоћу анализе документације: Годишњи план рада, Извештај Тима за 

подршку новоуписаних ученика, нових наставника и приправник у прилагођавању на 

школски живот, Извештај Тима за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања, Тима за 

инклузивно образовање. Самовредновање је вршено током другог полугодишта 2018/19. 

године.  

На основу података добијених из анкете спроведене са ученицима, родитељима и 

наставницима, наше школе можемо истаћи следеће: 

- Школа реализује програме и активности који за подршку ученицима у учењу (учење 

техника учења, подстицање и развијање мотивације код ученика за учење, пружање 
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подршке у превазилажењу неуспеха, организовање додатне и допунске наставе, 

саветодавни рад са ученицима); 

- Школа редовно информише родитеље/законске заступнике о успеху, понашању 

ученика. Али према подацима и упитника у недовољној мери се остварује сарадња 

школе и породице у превазилажењу тешкоћа које ученици имају у учењу. Што зачи да 

се учешће родитеља у подршци ученицма у учењу завршава на њиховом 

информисању о успеху ученика, слабије су укључени у решавање проблема у учењу 

ученика.  

- Ученици нису довољно упознати са ваннаставним активностима које школа 

организује и њихова укљученост је слабија него претходне школске године. 

- У школи се кроз разноврсне активности и у свакодневној комуникацији негује и 

подстичу позитивни одности (ненасилна комуникација, сарадња, кооперативне 

активности, учење, подршка, комуникацијске вештине). Школа редовно похваљује и 

награђује позитивне поступке и успех ученика. 

- У школи се на часовима редовне наставе (биологија, хемија, физичко и здравствено 

васпитање, страни језици) и ваннаставних активности промовишу здрави стилови 

живота и очување животне средине (развијање еколошке свести код ученика). 

- На нивоу школе постоји Тим за професионалну оријентацију који пружа подршку 

ученицима приликом избора занимања и средње школе. У школу се сваке године 

организују промоције средњих школа за ученике осмог разреда. Ученици посећују 

дане „отворених врата“ у средњим школама где добијају све потребне информације. 

На часовима одељенског старешине реализују се радионице Професионалне 

оријентације. А професионални развој ученика се остварује и кроз индивидуални, 

саветодавни рад одељенских старешина и педагога школе са ученицима.  

- Наставници пружају подршку ученицима уколико имају тешкоће у учењу и раду. Чак 

71% наставника истиче да даје ученицима информације о техникама учења. Такође 

реализују активности ван редовне наставе у циљу напредовања ученика.  

- У школи се редовно прати успех и постигнућа ученика, већи број наставника чак 83 % 

истиче користи похвале и разне начине да мотивише ученике. Али наставници у мањој 

мери подстичу ученике да врше самопроцену својих способности, знања, на чему би 

требало радити у будуће. Треба развијати механизме самопроцене код ученика и 

подстицати да једни друге оцењују и вреднују током наставе.  

- Постоји свест о томе да у школи треба да се негују позитивни социјални односи и да 

се ученици подстичу на толеранцију,  међусобно поштовање и сарадњу. Чак 80 % 

наставника који су анкетирани, сматра да представља пример у понашању за све 

актере из окружења.  

- У школи функционише Тим за подршку новоуписаним ученицима, новим 

наставницима и приправника као и Тима за инклузивно образовање који идентификује 

ученике којима је потребан неки облик додатне подршке у образовању и васпитању, а 

за поједине ученике се израђују индивидуални образовни планови. Иако се на основу 

резултата упитника стиче утисак да поједини наставници нису у довољној мери 

упознати са активностима које се спроводе пружања подршке појединим ученицима, 

као ни о облицима сарадње са релевантним институцијама.  

- У школи не постоје довољно развијени механизми за идентификовање ученика који 

показују изузетне способности напредак, углавном се то одвија кроз додатни рад и 

припрему за такмичења.  

- У школи се кроз разноврсне активности промовишу здрави стилови живота током 

редовне наставе (физичко васпитање, биологија, хемија, свет око нас), ван наставних 

активности, тематски дани, затим кроз сарадњу са здравственим службама. 

- У школи се промовише заштита животне средине, тако што се код ученика подстичу 

позитивне вредности и развија свест о важности очувања околине. 
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Кључне снаге: 

- Информисаност ученика о врстама подршке које школа пружа  

- Сарадња са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима 

- Спровођење активности које су усмерене на заштиту околине  

- Промоција здравих стилова живота 

- Подршка ученицима у професионалној оријентацији 

- Комуникација са породицом 

Кључне слабости: 

- Укљученост ученика у ваннаставне активности 

- Укљученост родитеља у превазилажењу потешкоћа у учењу 

- Самопроцењивање знања и способности ученика 

 

Током протекле школске године наша школа је била обухваћена процесом самовредновања 

помоћу СЕЛФИ инструмента, које има за циља испитивање дигиталних капацитета школе. За 

ово самовредновање формиран је мањи Тим од три члана: директор школе, стручни сарадник 

и наставник (информатике). Процес самовредновања је реализован у периоду од 8. до 12. 

априла. Чланови СЕЛФИ Тима су прошли онлајн обуку за коришћење СЕЛФИ упитника. 

Овим процесом самовредновања обухваћено је 20 наставника, 35 ученика предметне наставе и 

руководилац школе – директор. Након попуњавања упитника, добијен је извештај са 

резултатима који су анализирани и на основу тога сачињен је план унапређења.  

На основу добијених резултата може се закључити следеће:  

- Према мишљењу наставника највише ефекта у њиховом професионалном развоју 

имају акредитовани програми, онлајн стручно усавршавање и сарадничко-кооперативно 

учење, а најмање је било студијских посета. 

- 55% испитаних наставника истиче да има самопоуздање приликом примене 

дигиталних технологија, 25 % да има много самопоуздања, док је 15 % наставника истакло да 

донекле има самопоуздања. Што значи да наставници немају бојазан приликом коришћења 

дигиталних технологија у свом раду. Наставници највише користе дигиталне технологије у 

комуникацији у раду и припремању наставе, док у незнатно мањој мери користе дигиталне 

технологије у самој настави.  

- Руководилац, као и наставници најчешће прихватају дигиталне технологије када и 

већина колега. Док трећина испитаних наставника истиче да су углавном међу првима 

корисницима дигиталних технологија уколико виде јасне користи.  

- Ученици најчешће користе дигиталне технологије код куће а забаву, а најмање за 

учење ван школе. Охрабрујући податак је да само 9 % испитаних ученика користи дигиталне 

технологије више од једног сата дневно.  

Фактори који ограничавају употребу дигиталних технологија: 

- Недостатак финансијских средстава 

- Недостатак дигиталне опреме 

- Непоуздана или спора интернет конекција  

- Ограничена ли непостојећа техничка подршка по мишљењу наставника 

- А донекле и низак ниво дигитални компетенција наставника 
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11. Реализација програма рада стручних актива и тимова 

 

11.1. Актив за развој Школског програма 

 

Нови Школски програм за други и шести разред и анекст Школског порграм за седми разред  

урађен је на период од 2019/2020. године. Донет је на седници Школског одбора 5.07.2019. 

године.  

 

Програм је реализован у потпуности. 

 

Током протекле школске године Актив је имао четири редовна састанка, а динамика рада се 

одвијала на следећи начин:  

 

Активности/теме 

 

Начин 

реализације 
Време 

Реализација школских и припремног предшколског 

програма 

Анализа резултата завршног испита 

Упоредна анализа писане провере остварености 

стандарда 

Предлози за унапређење наставног процеса 

Анализа 

реализације 

школског програма 

и давање предлога  

за унапређење; 

анализа резултета 

завршног испита и 

анализа провере 

остварености 

стандарда на 

састанку Актива 

Новембар 

2018.  

Реализација школских и припремног предшколског 

програма 

Анализа резултата рада ученика 

Предлози за унапређење наставног процеса 

Анализа 

реализације 

школског програма 

и давање предлога  

за унапређење 

наставног процеса 

на састанку Актива 

Март 2019.  

Анализа резултата пробног завршног испита 

Предлози за унапређење наставног процеса 

Анализа резултата 

са пробног 

завршног испита на 

састанаку Актива 

Мај 2019. 

Реализација школских и припремног предшколског 

програма 

Предлози за унапређење наставног процеса 

Анализа провере остварености прописаних 

стандарда и циљева учења 

Анализа резултата рада ученика 

Предлог руководиоца Актива за наредну школску 

годину 

Израда извештаја о раду Стручног актива за текућу 

школску годину 

Израда програма рада Стручног актива за наредну 

школску годину 

Израда новог Школског програма за други, шести 

и седми разред 

састанак  

Актива 
Јун 2019.  
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11.2. Стручни актив за школско развојно планирање 

 

Током претходне школске године стручни актив за развојно планирање је имао 4 редована 

састанка на којима су се разматрале следеће активности/теме: 

- Релизација Акционог плана за школску 2018/19. годину. 

- Анализа резултата завршног испита и спровођење мера унапређења и побољшања успеха 

ученика. 

- Анализа провере остварености прописаних стандарда и циљева учења.         

- Анализа извештаја о самовредновању. 

- Предлог мера за унапређење квалитета наставе, учења и школске климе. 

- Израда извештаја Стручног актива, израда извештаја о реализацији активности из Акционог 

плана, израда плана за наредну школску годину .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

11.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Педагошки колегијум је у претходној школској години одржао 6 састанака на којим са 

разматрало следеће: 

- Израђен је план рада педагошког колегијума. 

- Извршено је усвајање индивидуалних образовних планова и њиховo вредновања за ученике 

којима је потребна додатна подршка. 

- Разматрано је о стручном усавршавању наставника.  

- Педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимање мера за унапређивање и 

усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника. 

- Анлизирани су резултати завршног испита, успеха и понашања ученика на крају 

класификациних периода и полугодишта/школске године. 

- Предложене су мере за унапређивање образовно-васпитаног рада: ефикаснији рад додатне и 

допунске наставе. 

- Припрема ученика за такмичења, учешће на такмичењима и организација такмичења. 

- Анализиран је рад стручних органа. 

- Анализирани су резултати провере остварености прописаних стандарда постигнућа ученика. 

- Анализирана је реализација Школских програма. Констатовано је да је потребно урадити 

нови Школски програм за период од наредне четири године за други и шести разред и нови 

предшколски припремни програм. 

-  Анализиране су остварене активности из Школског развојног плана предвиђене за ову 

школску годину. 

 

11.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Током школске године 2018/2019. године додатна подршка пропраћена одговарајућом 

документацијом пружена је за 3 ученика. Сви ученици су имали подршку кроз мере 

индивидуализације, 2 ученика мере подршке кроз ИОП-1 и 1 ученик кроз ИОП-2. На почетку 

школске године извршене је увид у рад са децом која су у претходној школској години имала 

неки вид подршке. Сачињени су индивидуални образовни планови за сваког ученика коме је 

подршка потребна.  

У новембру месецу идентификовани су нови ученици којима је била додатна подршка  

формирани су Тимови за пружање додатне подршке, сачињени педагошки профили и одређен 

је вид подршке ученицима.  

На крају првог полугодишта извршено је вредновање резулатата постигнућа ученика 

који су наставу похађали по ИОП-у и за које су примењиване мере индивидализације, 

сачињени су индивидуални планови за друго полугодиште.  

Током априла месеца разматран је начин полагања завршног испита за ученике који 

наставу прате по ИОП-у и израђени су акциони планови за организацију и спровођење 

завршног испита за ученика осмог разреда којима је пружана додатна подршка.  

Вредновање свих поступака додатне подршке извршено је у јуну. На заједничком састанку 

Тима за инклузивно образовање и тимова за подршку урађена је општа процена о 
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постигнутим резултатима и даљим видовима подршке у следећој школској години за сваког 

ученика.  

За два ученика осмог разреда који су радила по ИОП-у са прилагођеним садржајем 

пружена је подршка на завршном испиту.  

Педагошки колегијум Школе, ИРК и родитељи редовно су извештавани о 

реализованим активностима и закључцима Тима. Школа је редовно сарађивала са 

Интересорном комисијом и Школском управом у вези пружања додатне подршке ученицима, 

одласка ученика на Здравсвену комисију због уписа у средњу школу по посебним условима.   

 

 

11.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

На седници Наставничког већа пре почетка школске године, директор школе је 

именовао чланове тима у саставу: директор школе, педагог, секретар, члан из реда учитеља, 

наставника, локалне самоуправе, Савета родитеља, као и ученичког парламента. 

Као и претходне школске године, у холу матичне школе и свих издвојених одељења 

постављене су кутије поверења у које ученици могу да оставе поруке на којима бележе било 

да су они жртве насиља или су присуствовали неком облику насиља. У холовима школа 

такође постоје и постери са дефиницијама и нивоима насиља, тако да ученици и родитељи 

могу да препознају одређени вид насиља. Уз постере постоје и обавештења о члановима тима 

за заштиту од насиља, као и бројеви СОС телефона. 

Тим је радио на превенцији насиља едуковањем ученика путем часова одељенских 

старешина, тематских паноа, кутије поверења, сарадњом са ученичким парламентом. Тим је 

током школске године имао 5 састанака и о предузетим мерама, праћењу и постигнутим 

резултатима, вођена је прописана документација и извештавано Наставничко веће, Савет 

родитеља и Школски одбор. На крају сваког класификационог периода вршена је анализа 

понашања ученика и разматране су мере за унепређење понашања ученика.  

Током школске године Тим је учествовао у решавању појединачних проблемских 

ситуација сарађујући са одељенским старешинама и родитељима. Пријављено је неколико 

случајева сумње на појаву насиља у школи. Све ситуације су детаљно испитане, пропраћене и 

спроведене су неопходне мере. За решавање случајева који превазилазе оквире деловања 

школе и Тима осварена је сарадња са надлежним институција.  

 

 

11.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Током протекле школске године Тим за самовредновање је одржао 5 састанака. У 

новембру месецу Тим је се упознао са новим Правилником о стандардима квалитета рада 

установе, одабрана је област  самовредновања Подршка ученицима. Такође су подељена 

задужења члановима Тима и одређени су рокови за реализацију самовредновања. Одређена је 

техника и инструмент којим ће се извршити прикупљање података о остварености стандарда 

квалитета. Током другог полугодишта извршено је анкетирање ученика, наставника и 

родитеља из наведене области. А на крају је извршена обрада података, анализа и сачињавање 

извештаја о самовредновању и Акционог плана унапређења области.  

У марту месецу формиран је мањи Тим који се бавио самовредновањем  помоћу 

инструмента СЕЛФИ, којим се испитује процена примене дигиталаних технологија у настави 

и процесу учења. А априлу је реализовано испитивање уз употребу овог инструмента, којим 

су били обухваћени ученици, наставници и руководилац. На основу добијеног извештаја 

сачињен је Акциони план унапређења употребе дигиталних технологија у настави и 

дигиталних компетенија школе. 
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11.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

 

У оквиру рада тима вршено је праћење одговарајућих сајтова ради аплицирања на 

жељене пројекте. Уз подршку раодиеља ученика првог разреда било је реци о покретању 

акције проналажења спонзора за инсталирање парног грејања у матичној школи у Кремнима. 

Пројекат није реализован. Школа је аплицирала на пројекат „Селфи“. Носиоци овог пројекта 

су наставник Горан Гардић као кординатор у Пројекту Селфи и кординатор Тима за израду 

пројеката и школски  педагог у школи Нада М. Као учесник пројекта пријављен је и 

руководилац школе вд директор Оливера Мисаиловић. Пројекат је реализован у периоду од 

18. марта 2019. године до 14. априла 2019. године. Пројекат је реализован у неколико корака, 

кроз обуку чланова тима који су реализовали овај пројекат и кроз припрему Плана 

спровођења самовредновања коришћењем Селфи инструмената. Овај пројекат се бави 

самовредновањем на тему информатичких технологија нјихове примене од старане ученика, 

наставника, родитеља и опремљености школе истим. Кроз упитнике на платформи European 

Commission, SELFIE 2018-2019, session 2 за Други циклус основног образовања и васпитања 

ученика – од V до VIII разреда (основна школа), анкетирано је 35 ученика, 20 наставника и 

један руководилац школе. Сви учесници након анкетирања имају одговарајући сертификат о 

учешћу у пројекту, наставници по 1 сат усавршавања. На основу добијених резултата Тим 

пројекта Селфи урадио је извештај и Акциони план унапређења. 

Кординатор тима 

Горан Гардић 

 

 

11.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕТАЦИЈУ 

 

Чланови Тима за професионалу оријентацију били су школски педагоги одељенске 

старешине седмог и осмог разреда.  Активности из области ПО реализоване су кроз редовну 

наставу, ваннаставне активности, предавања. Интензивиран је рад реализован је са ученицима 

VIII разреда, кроз саветодавне разговоре педагога и одељењских старешина о начину 

полагања завршног испита и условима уписа у средње школе. У складу са потребама ученика, 

реализовани су индивидуални разговори са оним ученицима којима је била потребна помоћ 

при избору занимања. 

Реализоване су радионице на часовима одељенског старешине из области 

професионалне оријетације из приручника Професионалан оријетација – пет корака до 

одлуке о школи и занимњу. Неке од радионица је реализовао школски педагог, као и редовне 

саветодавне разговоре са ученицима у вези одлуке о избору занимања и уписа у средњу 

школу.  

Одржане су презентације средњих школа из окружења за ученике осмих разреда 

(Техничка школа из Ужица, Угоститељско туристичка школа из Чајетине и Техничка школа 

Радоје Љубичић из Ужица). Ученици су имали прилику да посете „Дан отворених врата“ у 

Медицинској школи и презентацију ИТ одељења у Гимназији. Није реализована посета 

предузећима због организационих неприлика и слабе заинтересованости ученика.  

 

 

11.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 

У току школске 2018/2019. године одржане су 4. редовне седнице Тима за маркетинг 

школе. Током школске године прикупљане су све значајне активности у настави као и 

активности значајне за саму школу. На порталу школе објављивана су значајна обавештења за 

родитеље, ученике и запослене, сва потребна документација, као и одговарајуће активности 

на часовим, као и објаве битне за завршни испит ученика 8. разреда. Овим објавама 

промовисали смо рад наше школе и остварили лакшу сарадњу и комуникацију са родитељима 

ученика. Сајт школе ажурира са новим садржајима кординатор тима наставник технике и 

технологије и информатике и рачунарства Горан Гардић. Сви запослени у школи сарађују са 

нашим тимом кроз своје тимове, стручна већа или индивидуално кроз давање и прикупљање 
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информација и активности значајних за нашу школу. Све важне активности у нашој школи су 

пропраћене на нашем сајту и Летопису школе или кроз локалне или државне новине и 

локалне и државне тв станице. 

Кординатор тима 

Горан Гардић 

 

11.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Током протекле школске године је одржао пет састанака и на којима су разматрана 

кључна питања из ове области. Тим је се између осталог бавио израдом Плана стручног 

усавршавања васпитача, наставника, стручних сарадника за школску 2018/19. годину, израдом 

Плана рада Тима. На почетку школске године је извршен одабир семинара за све запослене у 

установи из Каталога на основу компетенција које је потребно развијати код већег броја 

наставника, васпитача и стручног сарадника, који је прошла већина запослених у јулу месецу. 

Тим се бавио и континуираним праћењем стручног усавршавања и извештавањем на 

седницама Педагошког колегијума и Наставничког већа. Током протекле школске године 

усвојен је Правилник о стручном усавршавању у установи о чему су упознати сви запослени. 

На састанцима су редовно разматрани и ефекти реализацију наставног процеса и квалитет 

знања ученика. 

Коордиатор тима 

Јелена Радибратовић 

 

11.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ НОВОУПИСАНИМ 

УЧЕНИЦИМА, НОВИМ НАСТАВНИЦИМА И ПРИПРАВНИЦИМА У 

ПРИЛАГОЂАВАЊУ НА ШКОЛСКИ ЖИВОТ  

 

Протекле школске године тим је радио на виђењу евиденције о новоуписаним 

ученицима и ученицима који су прешли са разредне у предметну наставу. Праћена је 

прихваћеност ученика у вршњачкој групи уз сталу коминикацију са одељенским старешинама 

ученика, родитељима и члановима тима. Није било већих проблема у процесу адаптације и 

социјализације ученика. Деца предшколске групе су посетила часове код учитеља ради 

упознавања новог простора и средине у којој ће они учити наредих година.  

Свим новим наставницима је пружена подршка у почетку, упознавани су са радом и начином 

финкционисања школе, одговорностима и задужењима. Укључени су у рад тимова, актива и 

већа. Приликом посете часова директор школе и педагог пружали подршку и давали корисне 

савете и информације.  

 

11.12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

  

 У складу са законским регулативама формиран је овај тим на почетку школске године. 

Направљен је оквиран план рада и предвиђене активности које ће тим реализовати. У 

протеклој школској години Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је радио на 

праћењу остваривања школског програма, проценом остварености прописаних стандарда 

постигнућа и успеха ученика. Затим теме дискусије овог тима си биле развијање компетенција 

ученика и наставника, као и целокупни рад и функционисање школе.  

На крају су анализирани резултати процеса самовредновања и предложене су мере за 

унапређење.  
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11.13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

 

На почетку школске године формиран је тим који чине учитељи првог разреда и 

наставници петог разреда и стручни сарадник школе. Сачињен је оквиран план рада тима и 

активности које ће се реализовати у циљу развијања међупредметних компетаницја и 

предузетништва. Тим је разматрао питање на часовима којих передмета је могуће развијати 

међупредметне компетенције и повезивање предмета који развијају сличне или исте 

компетенције код ученика. 

У оквиру активности рада овог тима реализоване су креативне радионице на којима су 

ученици израђивали украсне предмете. Ученици виших разреда у издвојеном одељењу Биоска 

су уз подршку наставнице физичког васпитања и енглеског језика организовали продају 

украсних предмета и од сакупљеног новца приредили Новогодишњу забаву.  

На крају је извршена анализа реализованих активности и предложене мере за унапређење рада 

тима у наредној школској години.  

 

12.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 
 

12.1.  Реализација програма рада директора школе 

 

Дректорка школе Драгица Лучић је поднела оставку у марту месецу 2019. године, а на 

место в.д. директора школе од 3.4.2019. године постављена је Оливера Мисаиловић и 

преузела послове дректора у складу са Закном. 

 

Послови  

утврђени законом 

Активности Време реализације Сарадници  у 

реализацији 

Планирање и 

организација 

остваривања програма 

образовања и васпитања 

 

 

 

 

 

 

Прегледање Школских 

програма 

и оперативних планова рада 

наставника 

септембар 2018. директор, актив за 

развој школског 

програма 

Вршење кадровске припреме 

за почетак школске године 

септембар 2018. секретар, 

Припремање нацрта 

Годишњег плана рада школе 

септембар 2018. секретар, директор, 

председници 

стручних већа, 

Подела предмета на 

наставнике у оквиру 40-

часовне радне недеље 

септембар 2018. секретар, 

Израда Годишњег плана 

рада школе 

септембар 2018. секретар, директор, 

Увид у достављање планова 

рада наставника и контрола 

уношења програмских 

основа васпитног рада у рад 

одељењских старешина, 

одељењске заједнице и 

Савета родитеља 

континуирано 

током првог 

полугодишта 

директор, 

наставници, 

Праћење реализације 

програмских основа 

васпитног рада 

континуирано 

током првог 

полугодишта 

директор, секретар 

Осигурање квалитета и 

унапређивање образовно-

васпитног рада 

Контрола припремљености 

просторија за рад у новој 

школској години 

септембар 2018. домар 
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 Обављени разговори са 

новоизабраним 

наставницима и пружање 

помоћи у раду 

континуирано 

током првог 

полуодишта 

директор, секретар 

 

 

 

Набавка рачунара септембар 2018. 

јун 2019. 

директор, наставници 

Набавка школског намештаја септембар 2018.  

Набавка наставних средстава током школске 

године 

библиотекар, 

наставници 

Контрола вођења 

документације 

током школске 

године  

директор, 

наставници 

Припрема анализе успеха 

ученика на крају 

класификационих периода 

новембар. 2018. 

фебруар. 2019. 

Април 2019. 

Јун 2019. 

 

директор 

Остваривање развојног 

плана школе 

 

Усмеравање рада Актива за 

развојно планирање 

током школске 

године 

чланови Актива за 

развојно планирање 

Спровођење активности из 

Школског развојног плана 

планираних за ову годину 

током школске 

године 

Актив за развојно 

планирање, Школски 

одбор, руководиоци 

стручних већа, 

директор 

Организација педагошко-

инструктивног надзора и 

предузимања мера за 

унапређивање и 

усавршавање рада 

наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марија Миладиновић Музичка култура директор и педагог 

Душица Каримановић Енглески језик директор и педагог 

Драгана Шимшић Српски језик директор и педагог 

Иван Јевтовић Математика директор и педагог 

Грујо Тешевић Српски језик директор и педагог 

Никола Тешовић Историја директор и педагог 

Зора Топаловић ЧОС директор и педагог 

Ана Браловић ЧОС директор и педагог 

Марина Марчета ЧОС директор 

Лидија Цукавац ЧОС директор и педагог 

Снежана Даничић Математика директор и педагог 

Александар Петровић Физичко васпитање директор и педагог 

Светлана Вујовић 

 

Присуство на више 

часова 

директор 

Снежана Даничић Математика директор и педагог 

Ана Николић Биологија директор 

Мирослав Радовановић Српски 

језик/математика 

директор и педагог 

Милијанка Лазић Присуство на више 

часова 

директор и педагог 

Звјездана Мијајловић Изборни предмет директор и педагог 

Никола Тешовић Час историје у 

петом разреду ИО 

Биоска 

директор и педагог 

Светлана Милошевић Час хемије у директор и педагог 
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седмом разреду 

Матична школа 

Горан Гардић Техничко и 

информатичко 

образовање 

директор и педагог 

 

Планирање стручног 

усавршавања запослених 

 

 

 

Анализа структуре 

похађаних семинара 

током школске 

године  

 

педагог, тим за 

стручно усавршавање 

Израда плана стручног 

усавршавања 

септембар.2018. стручна већа, тим за 

стручно усавршавање 

Праћење реализације 

угледних часова и посета 

угледним часовима 

током школске 

године 

педагог, тим за 

стручно усавршавање 

Упућивање запослених на 

семинаре 

током школске 

године 

педагог, руководиоци 

стручних већа 

Благовремено 

обавештавање 

запослених, стручних 

органа и органа 

управљања 

Информисање на седницама 

Наставничког већа, 

Школског одбора и Савета 

родитеља и путем огласне 

табле, школског сајта, 

електронском поштом 

 

током школске 

године 

секретар, 

председници 

Школског одбора и 

Савета родитеља 

Сазивање и руковођење 

седницама Наставничког 

већа 

Сазивање и руковођење 

садницама Наставничког 

већа  

(15 седница) 

 

 

 

20.08.2018. 

30.08.2018. 

12.09.2018. 

25.10.2018. 

19.11.2018. 

26.12.2018. 

1.02.2019. 

председавајући 

разредних већа, 

руководиоци 

стручних већа, 

секретар 

11.4.2019. 

25.4.2019. 

4.6.2019. 

26.6.2019. 

28.6.2019 

1.7.2019. 

19.8.2019. 

30.8.2019. 

Усмеравање и 

усклађивање рада 

стручних органа 

Увид у планове рада 

стручних већа 

током школске 

године 

руководиоци 

стручних већа, 

Педагошки колегијум 

Псрисуство седницама 

стучних већа  

током школске 

године 

руководиоци 

стручних већа, 

Рад на припреми и 

реализацији седница 

Педагошког колегијума  

 

током школске 

године 

Педагошки 

колегијум, педагог 

Сарадња са родитељима 

и другим организацијама 

  

Рад на седницама Савета 

родитеља (5 седница) 

септембар-октобар 

фебруар – мај – јун  

Председник Савета 

родитеља, секретар, 

педагог 

Сарадња са „Црвеним током школске представници 
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крстом“ године „Црвеног крста“ 

Ужице, 

Сарадња са Домом здравља 

Ужице 

 

током школске 

године 

Председници 

стручних већа, 

наставници биологије 

Сарадња са органима Града 

и локалне самоуправе 

током школске 

године 

Градска управа,  МЗ 

Кремна,  Биоска, 

Мокра Гора 

 

Поред наведених послова по месецима директор школе је била ангажована и у многим 

другим пословима и активностима које се тичу живота и рада Школе. 

 

Замењен је део ограде у матичној школи и реновирана је против прожарна инаталација 

у свим школама. 

 

Остварена је сарадња са: 

 Органима Града Ужица, 

 Градоначелником 

 МЗ Кремна, Мокра Гора и Биоска, 

 Министарство просвете РС – Школска управа у Ужицу, 

 Основним школама Општине, 

 Регионалним центром за стручно усавршавање запослених у образовању, 

 Црвеним крстом – Ужице, 

 Домом здравља – Ужице 

 Заводом за јавно здравље – Ужице, 

 Компанијом  Дунав осигурање АД – Ужице, 

 Градском библиотеком Ужице 

 Дирекцијом за изградњу Ужице 

 Центар за социјални рад Ужице 

 „Парк природе“ – Мећавник, Мокра Гора 

 Набављачима разних материјала, издавачима, произвођачима опреме, грађевинским 

предузећима, туристичким агенцијама итд. 

 

У школи је обављен редовни теренски инспекцијски надзор у октобру месецу 2018. 

године. 

Извршен је педагошко – инструктвини назор од стране просветних саветника из 

Школске управе Ужице у ИО Кесеровина и ИО Биоска 11.12.2018. године. Наставници су 

након надзора добили извештаје и упознати су са мерама за унапређења васитно – образовног 

рада.  

14.6.2019. године обављен је инспекцијски надзор од стран општинског просветног  

инспектора др. Миленије Марковић, јер се школа налази у процесу верификације. 

Школа је била домаћин прве ликовне колоније сликара „Кремна 2019“, која се 

одвијала под покровитељством Биљане Стаменић. 27.7. у просторијама школе одржана је 

изложба старих фотографија као и продајна изложба слика са колоније чији је приход 

намењен изградњи Парохијског дома у Кремнима.  

Фабрика воде у Кремима донирала је школи апарат за воду. Од „Парка прирде“ Мокра 

Гора дбијене су три беле табле у ИО Мкра Гора. 

 

 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину О.Ш. „Богосав 

Јанковић“ Кремна 

  40 

13. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД – ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА ИЗВЕШТАЈ ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Месец Редовна 

настава 

Допунска 

настава 

Додатна 

настава 

Слободне 

активности 

Изборни 

предмети 

Час 

одељенског 

старешине 

Октобар 4    1 2 

Новембар 3 1    2 

Децембар 4      

Март 3      

Укупно 14 1 / / 1 4 

 

 

 

 

Име и презиме 

наставника 

Облик наставе: редовна, додатни рад, 

допунска настава, секција, час одељењског 

старешине 

Време посете 

часа 

Душица Каримановић Час енглеског језика у петом разреду ИО Биоска 11.10.2018. 

Снежана Даничић Час математике у осмом разреду Матична школа 12.10.2018. 

Ана Николић Час биологије у седмом разреду ИО Мокра Гора 16.10.2018. 

Марија Миладиновић Час музичке културе у петом разреду Матична 

школа 

17.10.2018. 

Александар Петровић Час физичког и здравственог васпитања у 

шестом разреду Матична школа 

26.10.2018. 

Зора Топаловић Час одељењског старешине 26.10.2018. 

Ана Браловић Час одељењског старешине  30.10.2018. 

Мирослав Радовановић Час математика/српског језика 1. и 3. разред ИО 

Кесеровина 

30.11.2018. 

Лидија Цукавац Час одељењског старешине 26.11.2018. 

Милијанка Лазић Час ликовне културе 1-4. разред ИО Биоска 27.11.2018. 

Иван Јевтовић Час математике у петом разреду ИО Биоска 27.11.2018. 

Светлана Вујовић Допунска настава час математике ИО Мокра 

Гора 

29.11.2018. 

Марина Марчета Час одељењског старешине  3.12.2018. 

Горан Гардић Час информатике и рачунарства  у петом разреду 

ИО Биоска 

7.12.2018. 

Драгана Шимшић Час српског језика у петом разреду ИО Мокра 

Гора 

10.12.2018. 

Никола Тешовић Час историје у петом разреду ИО Биоска 25.12.2018. 

Звјездана Мијаиловић Час географије у петом разреду ИО Биоска 27.12.2018. 

Љубинка Селаковић Усмерена активност у предшколској групи 27.3.2019. 

Владимир Милановић Час математике/српског језика 1.,2., и 4. разред у 

Матичној школи 

26.3.2019. 

Светлана Милошевић Час хемије у седмом разреду Матична школа 25.3.2019. 
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14. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА УПРАВНИХ ОРГАНА 

 

14.1. Школски одбор 

 

Састав Школског одбора: 

Име и презиме Овлашћени предлагач 

Љубинко Јанковић  Скупштина града Ужица 

Милосав Шимшић Скупштина града Ужица 

Милија Богдановић Скупштина града Ужица 

Снежана Драгутиновић Савет родитеља школе 

Марија Костић  Савет родитеља школе 

Радивојевић Јелена Савет родитеља школе 

Данијела Мијаиловић, председник Наставничко веће школе 

Љубинка Селаковић Наставничко веће школе 

Вукашин Арсовић Наставничко веће школе 

Сретен Турудић Представник ученичког парламента 

 

Мандат чланова Школског одбора траје 4 године, а именовани су решењем број 610-23/16, 

10.11.2016. године. 

Током протекле школске године дошло је до промене два члана Школског одбора, 

представник родитеља Видан Стаменић је замењен са Маријом Костић, а предсатвник 

јединице локалне самоуправе Рајко Глибетић је замењен са Милијом Богдановић. 

 

Реализација програма рада Школског одбора 

 

Током протекле школске године одржао је 9 седница Школксог одбора, са следећим 

садржајем и актвностима.  

 

 

 

Активности/теме,садржаји Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Време 

реализације 

 

1. Усвајање извештаја о 

самовредновању 

2. Усвајање извештаја о реализацији 

развојног плана школе 

3. Усвајање извештаја о реализацији 

школских и припремног предшколског 

програма 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о 

раду у школској 2017/2018. години 

5. Именовање чланова Стручог актива 

за развојно планирање 

6. Избор члана Школског одбора у Тим 

за самовредновање 

7. Избор члана Школског одбора у Тим 

за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

8. Усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2018/2019. годину 

9. Доношење плана стручног 

усавршавања запослених 

Седница Школског 

одбора  

Директор 

 

Чланови Ш.О. 

 

Стручни актив за 

развој школског 

програма  

 

Педагог 

 

 

 

 

Септембар 
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1. Разматрање и усвајање предлога 

Aнекса Правилника о организацији и 

систематизацији послова у 

ОШ“Богосав Јанковић“ Кремна 

2. Разматрање и усвајање предлога 

Правилника о васпитно- 

дисциплинској одговорности ученика у 

ОШ“ Богосав Јанковић“ Кремна 

 

Седница Школског 

одбора  

Директор 

 

Директор и чланови 

Ш.О. 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

1. Разматрање записника о извршеним 

прегледима школе 

2. Избор комисије за попис 

3. Разматрање и усвајање предлога 

Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства у ОШ“ Богосав 

Јанковић“ Кремна 

4. Разматрање и усвајање предлога 

Правилника о обавезном стручном 

усавршавању наставника, васпитача и 

стручних сарадника ОШ“ Богосав 

Јанковић „ Кремна 

5.Разматрање и усвајање предлога 

Анекса Статута ОШ „ Богосав 

Јанковић“ Кремна  

6. Разматрање и усвајање предлога 

Анекса Годишњег плана рада школе за 

школску 2018/2019.годину 

Разматрање и 

усвајање  

 

Разматрање и 

усвајање 

Разматрање и 

усвајање 

 

Шеф рачуноводства 

 

Чланови Ш. О. 

Директор 

Секретар  

 

 

 

 

 

 

Новембар  

1. Договор о прослави Дана школе 

2. Сагласност на Уговоре о издавању 

школског простора 

 

 

Дискусија 

 

 

 

 

Директор и чланови 

Ш.О.  

Секретар  

 

 

 

Децембар 

1. Усвајање извештаја пописне 

комисије 

2. Разматрање и усвајање Завршног 

рачуна за 2018.годину 

3. Доношење Финансијског плана за 

2019.годину 

4. Усвајање предлога Плана јавних 

набавки за 2019. годину 

5. Разматрање плана припремне 

наставе за завршни испит 

7. Усвајање полугодишњег извештаја о 

сталном стручном 

усавршавању 

 

 

Разматрање и 

усвајање 

Разматрање и 

дискусија 

 

Директор и чланови 

Ш.О. 

Председник пописне 

комисије 

Шеф рачуноводства 

Педагог 

Секретар  

 

 

 

Јануар  

1. Упознавање чланова ШО о 

престанку дужности директора школе 

на лични 

захтев 

Дискусија Директор и чланови 

Ш.О. 

Секретар  

Март 

1. Упознавање вд директора Школе са 

члановима ШО 

2. Давање сагласности чланова ШО на 

Анекс Правилника о против-пожарној 

Разматрање и 

усвајање  

 

Директор и чланови 

Ш.О. 

 

Секретар  

 

 

 

 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину О.Ш. „Богосав 

Јанковић“ Кремна 

  43 

Заштити (Правила заштите на раду) и 

усаглашавање Статута школе са истим 

3. Давање сагласности вд директора 

школе за потписивање Уговора за 

једнодневни излет и дводневну 

екскурзију 

  

 

Април 

1. Разматрање молбе Биљане Стаменић 

о коришћењу школских просторија – 

свечане сале, за организовање изложбе 

старих 

фотографија и ликовне колоније. 

2. Разматрање жалбе и приговора 

радника школе  

Разматрање и 

усвајање  

 

 

 Јун  

1. Подношење извештаја Изборне 

комисије о спроведеном поступку за 

избор 

директора 

2. Гласање о избору за кандидата који 

испуњавају услове конкурса за избор 

директора 

3. Именовање комисије за утврђивање 

запослених за чијим радом је престала 

потреба 

4. Инвестициона улагања – реализација 

и план приоритета за наредну годину 

5. Анализа успеха и понашање ученика 

на крају школске године 

6. Анализа резултата провере 

остварености прописаних стандарда 

постигнућа ученика 

7. Анализа резултата завршног испита 

8. Усвајање извештаја о остваривању 

стручног усавршавања запослених 

9. Кадровска питања 

10. Усвајање извештаја са 

реализованих екскурзија и наставе у 

природи 

11. Извештај о раду директора Школе 

12. Усвајање Школског програма за 

други, шести и седми разред 

13. Давање сагласности на закључење 

Уговора о закупу школског стана у ИО 

Биоска  

14. Разматрање жалбе и приговора 

радника школе  

15. Именовање комисије за преглед 

школских станова 

Разматрање и 

усвајање  

 

 

Директор 

 

Директор и чланови 

Ш.О. 

 

Педагог 

 

Секретар  

Јул  
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15. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

Израђен је извештај о планираним и одржаним часовимасвих облика образовно васпитног 

рада у школској 2018/2019. години. (Извештај је архивиран код педагога школе) 

 

 

16. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

16.1. Успех ученика на крају школске године у матичној школи и издвојеним 

одељењима 

Матична школа од другог до осмог разреда 

 

Разред Број 

ученика 

Одличних Врло добрих Добрих Довољних 

Други 3 3 - - - 

Трећи - - - - - 

Четврти   3 1 2 - - 

Пети 4 2 1 1 - 

Шести 3 2 1 - - 

Седми 8 3 2 3 - 

Осми 4 2 - 2 - 

У к у п н о 25 13 6 6 - 

 

 

Издвојено одељење Биоска од другог до осмог разреда 

 

 

Разред Број 

ученика 

Одличних Врло добрих Добрих Довољних 

Други 2 1 1 - - 

Трећи 1 - - 1 - 

Четврти 3 1 2 - - 

Пети 4 2 1 1 - 

Шести 4 -             4 - - 

Седми 3 2 1 - - 

Осми   5 - 4 1 - 

У к у п н о 22 6 13 3 - 

 

Издвојено одељење Мокра Гора од другог до осмог разреда 

 

 

Разред Број 

ученика 

Одличних Врло добрих Добрих Довољних 

Други 5 5 - - - 

Трећи 5 1 3 1 - 

Четврти 3 2 1 - - 

Пети 8 3 2 3 - 

Шести  5 2 3 - - 

Седми  12 4 5 3 - 

Осми 5 1 3 1 - 

У к у п н о 43 18 17 8 - 

 

 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину О.Ш. „Богосав 

Јанковић“ Кремна 

  45 

 

Издвојено одељење Кесеровина- од другог до четвртог разреда 

 

Разред Број 

ученика 

 

Одличних 

 

Врло добрих 

 

Добрих 

 

Довољних 

Други 4 1 1 2 - 

Трећи 4 1 3 - - 

Четврти 2 1 1 - - 

У к у п н о 10 3 5 2 - 

 

8.6. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И 

ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА 

 

 Одлични  Врло добри Добри Довољни  

Кремна 13 6 6 - 

И.О.Биоска 6 13 3 - 

И.О.М.Гора 18 17 8 - 

И.О.Кесерови

на 

3 5 2 - 

У к у п н о 40 41 19 - 

 

 

17.  БРОЈ И УСПЕХ УЧЕНИКА  НА  ЗАВРШНОМ ИСПИТУ  ПРИ УПИСУ  У  ПРВИ  

РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

 

Ш к о л а Б р о ј 

У ч е н и к а 

Српски језик 

и књижевност 

 

Математика 

Комбиновани 

тест 

Кремна 4 11,87 10,25 14,38 

И.О.Биоска 5 8,25 4,13 11,25 

И.О.М.Гора 5 10,1 8,3 10,3 

УКУПНО 14 10,08 7,54 11,98 

 

Завршни испит је радило укупно 14 ученика и сви су положили и уписали жељену школу, осим 

једног учника из ИО Биоска који није наставио даље школовање. 

У овој школској години носилац дипломе "Вук Караџић" и Ђак генерације  је ученик осмог 

разреда из Матичне школе Сретен Турудић. Ученици који су постигли резултате на 

такмичењима награђени су посебним дипломама. 

Сви одлични ученици су одлуком  Наставничког већа похваљени и уручене су им похвалнице, 

као и књиге за постигнут успех. 

 

 

 

18. ИЗВЕШТАЈ О ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА НА ОПШТИНСКИМ, ОКРУЖНИМ И 

РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА   

 

Име и презиме ученика  Одељење  Ниво такмичења 

Општинско Окружно Републично 

 

Географија  

Сретен Турудић 81 2. 2. - 

Драгомир Саменић 81 1. 3. - 

Младен Рогић 73 2. 3. - 
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Сара  Кнежевић 72 3. - - 

Техничко и информатчно образовање 

Ана Тукућ Грубиша 72 1. - - 

Биологија  

Сретен Турудић 81 2. - - 

Српски језик  

Ана Тукућ Грубиша 72 2. - - 

Српски језик – Књижевна олимпијада 

Милица Тодорић 71 - 3. учешће 

 

19. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

19.1. Реализација програма одељенских старешина 

 

Извештај о раду одељенског старешине –  I до IV разреда 

 

Одељенски старешина је у протеклој школској 2018/19. години реализовао следеће послове и 

задатке:  

 У односу на ученика појединца: 

 пријем и помоћ у адаптацији на школску средину 

 прикупљање релевантних података о ученику 

 систематско бележење података о развоју и школском напредовању ученика 

 посматрање понашања ученика у школи и ваншколским ситуацијама 

 саветодавни рад у решавању школских проблема 

 примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и осујећења 

негативног понашања 

 решавање конкретних проблема ученика из одељења  

 брига о здравственом стању и физичком развоју ученика 

 иницирање корективног рада са ученицима израда анализе успеха ученика 

 У односу на родитеље: 

 упознавање родитеља, породичног амбијента и прикупљање података неопходних за 

сарадњу 

 информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање 

њиховог детета 

 организовање родитељских и индивидуалних састанака 

 информисање родитеља о важним активностима школе 

 организовање заједничких разговора са наставницима и родитељима 

У односу на стручне органе 

 учешће у изради годишњег програма рада школе 

 израда програма рада одељенског старешине 

 остваривање увида у редовност наставе 

 сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичења 

 учешће у идентификацији ученика за додатни рад и допунску наставу 

 планирање, вођење и извештавање о раду одељенског већа 

 У односу на педагошку документацију: 

 сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања вођења    

педагошке документације 

 ажурно и прецизно вођење матичне књиге и дневника рада 

 садржајно вођење записника са састанка одељенских већа и родитељских састанака 

 

Програм рада је реализован на 36 часова одељенског старешине (1 час седмично).  

Организован је друштвено користан рад – уређење учионице и школског дворишта. 
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Остварена је сарадња са Полицијском управом Ужице кроз реализацију планираних тема на 

часовима одењенског старешине 

Реализовано је 5 родитељских састанака, а индивидуални разговори вођени једном седмично у 

складу са посетом родитеља. 

Родитељи су писмено обавештавани о успеху и владању ученика на крају првог и трећег 

тромесечја. 

Педагошка документација (дневник рада, матична књига и ђачке књижице) је уредно вођена.  

 

20. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

20.1.  Реализација програма одељенских старешина 

 

Програм рада одељењских старешина реализован је у потпуности, према садржајима 

приказаним у приложеним табелама. 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА V РАЗРЕДА 

 

Време реализације Садржај рада 

Септембар -Укључивање ученика у школске активности (распоред часова, 

предметни наставници, обавезе) 

-Упознавање са распоредом часова 

-Спровођење анкете о слободним активностима 

-Правила понашања у школи 

-Култура исхране, становања и одевања 

Октобар -Утицај породице на психосоцијални развој детета 

-Сараднички однос, развој сарадничке комуникације 

-Односи међу генерацијама 

-Активно, пажљиво слушање другог у комуникацији 

Новембар -Успех ученика на крају првог класификационог периода и мере за 

побољшање успеха 

-Динамика сукоба, стратегије и стилови понашања у сукобу 

-Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање 

проблема 

-Васпитање за правилну исхрану 

Децембар -Хранљиве материје 

-Болести неправилне исхране 

-Здравље и физичка активност 

-Организација квизова 

Јануар -Анализа успеха на крају првог полугодишта 

-Раст и развој 

-Полне карактеристике, пубертет 

-Хумани односи између полова 

Фебруар  

-Васпитавање за одржавање личне хигијене 

-Орално здравље 

Март -Понашање на јавним местима 

-Агресивно понашање, насиље у породици 

-Култура рада (радне навике, одговорност према раду, 

стваралаштву) 

-Средства масовне комуникације и њихов утицај на здравље 

(компјутерска зависност) 

Април -Успех ученика на крају трећег класификационог периода и мере за 

побољшање успеха 
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-Превенција алкохолизма 

-Злоупотреба дроге 

-Превенција наркоманије 

Мај -Моралне норме и вредности, позитивни примери 

-Организација екскурзија и излета 

-Однос појединца и друштва према човековој средини 

-Изложбе ученичких радова и обележавање Дана заштите животне 

средине 

Јун -Разговор о изведеној екскурзији 

-Анализа успеха на крају школске године, упућивање ученика на 

поправне испите, подела сведочанстава, књижица, диплома 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА VI РАЗРЕДА 

 

 

Време реализације Садржај рада 

Септембар 1. Школски календар и распоред часова 

2. Шта желим и шта могу 

3. Безбедност деце у саобраћају - МУП 

4. Конструктивно решавање конфликата 

5. Солидарност и осећања која нас покрећу на поступке 

солидарности 

Октобар 6. Посета Градској галерији 

7. Орална хигијена 

8. Полиција у служби грађана - МУП 

9. Исхрана - правилна и неправилна 

Новембар 10. Био сам срећан што сам тако поступио 

11. Анализа успеха и владања на крају првог тромесечја 

12. Правилно учење - како да учење буде игра  

13. Насиље као негативна појава - МУП 

Децембар 14. Радна атмосфера у одељењу 

15. Уважавање различитости 

16. Квиз такмичење 

17. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола - МУП 

Јануар 18. Сиромашан и богат 

19. Свети Сава - живот и дело 

20. Сређивање педагошке документације (дневник, књижице) 

Фебруар 21. Светски дан очувања енергије – 14.2. 

22. Анализа успеха и владања у првом полугодишту 

Март 23. Љубав у породици (поводом 8. марта) 

24. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа - МУП 

25. Светски дан шума – 21.3. и Светски дан воде – 22.3. 

26. Радионица: „Невербална комуникација“ – педагог школе 

Април 27. Злостављање деце у породици и заједници 

28. Анализа успеха и владања на трећем тромесечју 

29. Превенција и заштита деце од трговине људима - МУП 

30. Посета Народном музеју 
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Maj 31. Реаговање у случају насилног понашања 

32. Припреме за екскурзију 

33. Болести зависности 

34. Заштита од пожара - МУП 

Јун 35. Слободно време и шта са њим 

36. Заштита од техничко- технолошких опасности и природних 

непогода - МУП 

37. Какав смо успех постигли – анализа. 

 

На часу одељенског старешине у шестом разреду  сваког месеца одржано је по једно 

предавање из програма „Основе безбености“, која  су реализовали припадници МУП-а Ужице. 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА VII РАЗРЕДА  

 

време Активности / теме начин 

реализације 

носиоци 

реализације 

се
п

те
м

б
ар

 

1. Школски календар и распоред часова, избор 

руководства одељенске заједнице 

2. Усклађивање својих и туђих потреба, избор 

ученика за ученички парламент 

3. Радне навике, радна дисциплина 

4. Подстицање радног самопоуздања, упознавање 

и прихватање сопствених вредности 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

о
к
то

б
ар

 

5. Успостављање, неговање и развијање ненасилне 

комуникације 

6. Лична хигијена 

7. Правилна исхрана 

8. Однос међу генерацијама 

9. Радионица 7: Самоспознаја - аутопортрет 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

н
о
в
ем

б
ар

 

10. Радионица 1: Упознајем себе 

11. Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

12. Радионица 2:Професионална оријентација и 

договарање о начину рада 

13. Радионица 3: У свету интересовања 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

д
ец

ем
б
ар

 14. Радионица 4: У свету вештина и способности 

15. Радионица 6: У свету вредности 

16. Радионица 10: Мој тип учења 
радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ја
н

у
ар

 

17. Радионица 13: Слика савременог света рада 

18. Припреме за прославу Савиндана 

19. Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

20. Дан државности (15. фебруар) 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ф
еб

р
у

ар
 

21. Односи ученика у одељењу 

22. Рад на педагошкој документацији радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 
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м
ар

т 
 

23. Радионица 15: Повезивање области рада са 

занимањима 

24. Дан сећања на прогон на Косову (17. март 

2014.) 

25. Дан сећања на страдале у нато бомбардовању 

(24. март 1999.) 

26. Индивидуални разговори са ученицима 

 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ап
р

и
л
 

27. Радионица 17: Припреме за интервју 

28. Радионица: „Невербална комуникација“ – 

педагог 

29. Анализа додатног рада, допунске наставе и 

резултата такмичења 

30. Обележавање Дана планете Земље – 22. април 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

м
ај

 

31. Разговор о екскурзији 

32. Радионица 16: Путеви образовања и каријере 

33. Болести зависности 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ју
н

 

34. Анализа успеха ученика на крају године 

35. Сређивање педагошке документације 

36. Адекватно коришћење слободног времена  

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА VIII РАЗРЕДА 

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

СЕПТЕМБАР 

1. Школски календар и распоред часова, избор 

руководства одељењске заједнице 

радионица, 

разговор 

2. Усклађивање својих и туђих потреба, избор ученика 

за ђачки парламент 

3. Радне навике, радна дисциплина 

4. 
 

Успостављање, неговање и развијање ненасилне 

комуникације 

 

ОКТОБАР 

5. Oбeлежавање светске недеље дивљих животиња  и 

Дана пешачења 

радионица, 

разговор 

6. Лична хигијена, правилна исхрана 

7. Однос међу генерацијама 

8. Радионица 1: Упознајем себе 

НОВЕМБАР 

9. Посета Градској галерији радионица, 

разговор 
10. Радионица 2: У свету интересовања 

11. Анализа успеха и владања на крају првог 
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класификационог периода 

12. Радионица 3: Графикон интересовања 

ДЕЦЕМБАР 

13. Радионица 10: Слика савременог света и кључне 

компетенције за занимања 

радионица, 

разговор 

14. 10.12. Дан људских права 

15. Радионица 11: Образовни профили у средњим 

школама; Радионица 12: Мрежа средњих школа 

16. Радионица 13: Захтеви занимања- одговарајуће 

способности и контраиндикације 

ЈАНУАР 

17. Радионица 14: Сазнајем са интернета куда после 

ОШ 

радионица, 

разговор 

18. Радионица 15: Путеви образовања и каријере 

19. Припреме за учешће у прослави Дана школе 

20. Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

ФЕБРУАР 

21. Радионица 17: Опис занимања помоћу мапе ума радионица, 

разговор 

22. Радионица 18: Критеријум за избор школе 

МАРТ 

23. Адекватно коришћење слободног времена радионица, 

разговор 
24. Радионица 19: Испитивање ставова 

25. Радионица 21: Оријентација ствара јасну слику 

26. Радионица 24: Остварујемо учење путем реалних 

сусрета 

АПРИЛ 

27. Наркоманија радионица, 

разговор 
28. Радионица 20: Експерти у нашој школи 

29. Анализа успеха и владања на крају трећег 

класификационог периода 

30. Радионица 27.  Радионица 28. 

МАЈ 

31. Разговор о предстојећој екскурзији разговор 

32. Уређивање дворишта и обележавање 

интернационалног дана климе и међународног  дана 

птица 
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33. Посета Народном музеју 

34. Завршни испит. Сређивање педагошке 

документације 

 

 

 

20.2. Табеларни приказ рада вананаставних активности- секција у предметној 

настави 

 

 Табеларни приказ рада секција у предметној настави за 2018/2019. годину 

 

 

Назив активности 

 

Разред 

Планирано 

часова на 

годишњем 

нивоу 

 

Задужени наставник 

Драмска секција V-VIII 36 Драгана Шимшић, Марина 

Марчета, Грујо Тешевић 

Спортска секција-фудбал V-VIII 18 Вукашин Арсовић 

Спортска секција-одбојкашка VII,VIII 18 Вукашин Арсовић 

Спортска секција-кошарка V-VIII 18 Вукашин Арсовић 

Хор виших разреда V-VIII 18+18 Марија Миладиновић 

Ликовна секција V-VIII 36 Милан Антонијевић 

Руска секција V-VIII 12+12 Јадранка Тукић Грубиша 

Шаховска секција V-VIII 12 Светлана Вујовић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

  

Даровити ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда учествовали су у раду ликовне 

секције. Том приликом упознали су се са различитим врстама материјала и ликовних техника. 

Развијали лични однос према раду и истраживали поље својих афинитета кроз различите 

ликовне теме. Кроз анализе и дискусије градили су сопствено естетско мишљење, 

доживљавање и лични став. Естетско деловање остварили су и месечним одабиром ликовних 

радова и њиховом организацијом на паноима у холу школе. Учествовали на ликовним 

конкурсима. 

Наставник ликовне културе 

Милан Антонијевић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА  ШКОЛСКУ 

 

 

У школској 2018/2019. години реализована је већина планираних активности драмске секције 

 

Формирана је секција и усвојен годишњи програм рада.Одржаване су пробе на којима су 

увежбавани планирани  садржаји за школске приредбе (Дан школе, 8. март, Приредба за крај 

школске године). Ученици су се припремали и учествовали на такмичењу рецитатора. 

Реализовани су часови заједничког гледања ТВ драме. Пригодним програмом обележен 

Национални дан књиге (28.фебруар) са слоганом "Читајмо гласно". 

 

Анализом рада секције закључено је да је Годишњи план рада успешно реализован. 
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21. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗЛЕТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

За ученике разредне наставе и предшколце реализован је једнодневни излет 26.5.2019. 

године, на релацији Кремна – Кокин Брод – Радоињско језеро – Гостиље – Стопића пећина – 

Златибор – Кремна у аранжману туристичке агенције НАЦИОНАЛ из Ваљева.  

Током излета су реализовани планирани васпитно – образовни, спортско – рекреативни и 

културно – забавни садржаји који су овај излет учинили посебним и значајним за 

психофозички и социјални развој деце. Такође успешно су реализовани предвиђени циљеви 

излета: 

- Продубљивање, проширивање богаћење знања и искустава ученика; 

- Повезивање  практично примењивање знања и умећа; 

- Развијање љубави према отаџбини, њеној култури и историји и природним лепотама, као и 

неговање позитивног односа према суграђанима, њиховм националним, еичким и естетским 

вредностима. 

- Неговање солидарности, хуманости, другарства и осећаја заједништва. 

- Посматрање објеката и појава у природи. 

- Уочавање узроно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним појавама. 

- Упонавање са начином живоа и рада људи појединих крајева. 

- Развијање и практиковање здравих стилова живота. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 

ГОДИНИ 

 

Дводневна екскурзија је реализована 11. 05.  и 12. 5. 2019. године.  

 

У реализацији учествовали следећи разреди: 

- МАТИЧНА ШКОЛА:  VI, VII и VIII разред; 

- ИО МОКРА ГОРА: V, VI, VII разред; 

- ИО БИОСКА: VII  разред. 

 

Укупан број ученика 35  и 6 наставника. 

Организатор екскурзије је агенција  Национал травел из Ваљева. 

Релација: Мокра Гора, Кремна, Ужице, Чачак, Краљево, Крушевац, Параћин, Зајечар, 

Неготин, Кладово, Доњи Милановац, Велико Градиште, Смедерево, Велика Плана, 

Крагујевац, Чачак, Ужице, Мокра Гора. 

Време поласка: из Мокре Горе смо пошли 11. 5. 2019. у 6 часова, а вратили се 12. 5. 2019. у 22 

часа. 

 

II 

 

Остварени задаци и циљеви: 

- Развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама. 

Неговање позитивних односа према свим њеним грађанима, њиховим националним етичким и 

естетским вредностима; 

- Неговање солидарнсти, хуманизма, другарства и осећаја заједништва; 

- Успостављање непосреднијих односа између ученика и наставника међусобно; 

Циљеви: 

- Екскурзија као облик образовно васпитног рада јесте да допринесе остваривању 

циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и 

непосредно упознавање са појмовима и односима у природи и друштвеној средини са 

културним, историјским и духовним наслеђима и природним достигнућима. 
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IV 

 

Реализовани програмски садржаји 

У складу са наставним програмом реализовани следећи програмски садржаји: 

- Уочавање и посматрање облика рељефа и површинских вода у околини и природно–

географских облика Србије; 

- Панорамско разгледање  Овчарско – Кабларске клисуре и хидро система Међувршје; 

- Панорамско разгледање  Краљева и околине као и ауто стазе Берановац;  

- Посета цркви Лазарица у Крушевцу и краћи одмор; 

- посета римским локалитету Феликс Ромулијана код Зајечара; 

- посета Неготину , краћи одмор и ручак; 

- панорамско разгледање Неготинске крајине, ХЕ Ђердап 2, Кладова, ХЕ Ђердап 1; 

- панорамско разгледање Великог и Малог казана; 

Планирана посета локалитету Лепенски вир није реализована из следећег разлога:  

- у недостатку времена, јер је ноћење заказано у хотелу Голубац, а у Лепенски вир смо 

прошли у 20 часова, а посете трају до 17 шасова;  

- сутрадан, тј. у недељу, требало је да се вратимо у посету локалитета, па сам 

контактирао надлежне у Лепенском виру и они су одговорили да нису сигурни у пријем и 

време пријема; 

- са колегама сам се договорио и одлучили смо да не губимо време, већ уместо 

Лепенског вира посетимо комплекс манастира Тумане са зоолошким вртом. 

Ноћење са вечером, доручком и ручком обавили смо у хотелу Голубачки град у Голупцу. 

Панорамско разгледање Голубачке тврђаве. 

Посета Смедеревској тврђави. 

Панорамско разгледање Пожаревца и Велике Плане.  

Посета цркви Покајница. 

Панорамско разгледање Баточине и Крагујевца са краћим одмором на излазу из Крагујевца. 

Краћи одмор у Мојсињу код Чачка. 

Повратак у Мокру Гору у 22:00. 

За време путовања, разгледања и пауза за одмор ученика, није било никаквих проблема. 

Сарадња са  одељенским  старешинама је била одлична. 

 

 

22.  ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

22.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА И  ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

У школске току 2018/2019. године Тим за заштиту деце од насиља, дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања је упознао ученике, родитеље и запослене о врстама насиља, 

мерама заштите и превенције као и о начину реаговања уколико до насиља дође. Тим је 

поднео извештај са којим је упознато Наставничко веће, Школски одбор и Савет родитеља. 

Предложене су мере превенције и успешно се користи “кутија поверења“. На часовима 

одељењског старешине у децембру је писањем и упићивањем порука другарима из разреда 

обележена је Недеља лепих речи. Реализована је изложба дечјих радова на тему Пријатељства. 

Током спортских активности на редовним часовима физичке културе и вананставним 

активностима промовисане су озитивне вредности, тим дух и сарадња међу ченицима. Такође 

успешно су реализована предавања припадника МУП-а у оквиру програма „Основи 

безбедности“ за ученике 4. и 6. разреда укупно осам тема (предавања) а за ученике 1. разреда 

по једно предавање.  

Тим је током читаве године пружао подршку и информације о врстама насиља и последицама 

које оне носе ученицима, насавницима и родитељима. Благовремено се реаговало на појаву 

свих врста насиља и предузете су неопходне мере на нивоу школе, остварена је сарадња са 
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надлежним институцијама по питању појединих случајева насиља које превазилазе 

капацитете и надлежности школе. 

 

22.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕТАЦИЈЕ 

Током протекле школске године реализована је већина предвиђених активности. 

Успешно су реализоване планиране радионице професионалне оријетације на часовима 

одељењског старешине за ученике 7. и 8. разреда. Показало се да овакав начина рада веома 

доприноси ученицима приликом одабира средње школе и професије којом ће се бавити. 

Ученици су на овакав начин имали прилику да се препознају сосптвене потенцијале и искажу 

своја инеретересовања за одређено занимање. Такође добили су корисне информације о 

занимањима за која су показали заинтересованост, које предности и недостаци бављења 

одређеним послом. Ученици предметне наставе су на часовима ликовне културе различитим 

техникама приказивали себе крзо десет година, у одреном занимању.  

Остварено је неколико посета представника средњих школа и оджане су промоције 

образовних профила који заступљени. За ученике 8. разреда реализоане су промоције Средње 

туристичке школе из Чајетине, Техничке школе из Ужица, Техничке школе „Радоје Марић“ из 

ужица и промовисана су ИТ одељења која се образују у Гимназијама. 

Услед организационих немогућности нису реализоване посете ученика предузећима и 

установама. 

 

22.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 

 

Свечано обележен први дан ђака првака. Ученици II, III и IV разреда извели пригодан 

програм поводом поласка првакау школу.   

Дечја недеља обележена је прве недеље месеца октобра. Мото „Моје право је да живим срећно 

и здраво!“. У току Дечје недеље су одржане бројне манифестације са циљем да се најширој 

јавности скрене пажња на стварни положај детета у друштву, на права и потребе деце 

(Конвенција о правима детета – почетак првог часа у свим одељењима; разговор деце са 

директором школе о унапређењу положаја и решавању проблема деце; израда паноа „За сву 

децу света“; акција „Међугенерацијска пријатељства – мој допринос“; свечан пријем првака у 

Дечји савез; заједнички излет у природи; дечји дан – замена улога ученика и наставника; 

засаађено дрво генерације). 

У првом и другом  полугођу одржани турнири у малом фудбалу.  

Јесењи и пролећни крос одржани су на теренима школе, а победницима су уручене дипломе.  

Учешће у пројекат ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ”-носиоци пројекта Министарство просвете 

науке и технолошког развоја. 

Ученици учествовали на ликовним и литерарним конкурсима: „Железница очима деце“, 

„Пиши Деда Мразу“, и на,,Светосавском конкурсу “ наше школе.  

Пригодним приредбама, ликовним и литерарним конкурсима као и спортским такмичењима 

обележен је Дан школе и школска слава Свети Сава. 

Већина ученика учествовала у дечјим радостима поводом верских празника Бадње вечери, 

Божића и Васкрса. Организовано такмичење у украшавању Васкршњих јаја. 

Свечаним приредбама обележена Нова година , Осми март( ученици направили честитке и 

поклоне за маме)  и завршетак наставне године.  

У оквиру акције Културно стваралаштво деце Доситејево перо-деца су бирала  најбоље 

књиге  за децу међу омиљеним песницима Јован Јовановић Змај,Љубивоје Ршумовић, Душан 

Радовић,Десанка Максимовић и други и размењивала међусобно. 
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22.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

  

 

У августу је анализиран програм рада школске библиотеке послат у допису Министарства 

просвете од 14.6.2018. и његова прилагодљивост условима школе. Закључено је да се већина 

активности може успешно реализовати. 

Септембар: Ученици су се упознали са радом школске библиотеке, покренуте су секције у 

складу са интересовањима ученика (драмска) и одредила се динамика реализације њихових 

активности. Извршен је попис ученика првих разреда. 

Октобар: Планирана је набавка потребне литературе и периодичних публикација за ученике, 

наставнике и стручне сараднике. 

Новембар: Заинтересовани ученици учествовали су на конкурсу издавачке куће из 

Пожаревца "Српска кућа" под називом "100 младих талената". 

Децембар: Наручена, добијена и распоређена књижна грађа одобрена од Министарства 

просвете. 

Јануар: Обележио се Савиндан организовањем ликовних и литерарних радова као и 

пригодном приредбом. 

Фебруар: Обележио се Национални дан књиге (28. фебруар) и радионица "Читајмо гласно!" у 

виду заједничког часа читања поезије у библиотеци. 

Март: Припремање и учествовање ученика на рецитаторском такмичењу "Песниче народа 

мог". 

Април: Селектовање књижне грађе заједно са ученицима и лепљење поцепаних и оштећених 

књига. 

Мај: Организовала се посета ученика млађих разреда Градској библиотеци. 

Јун: Обавештавање ученика о задужењима и неопходности враћања књига и литературе пре 

краја школске године. Сређивање књижног фонда и анализа потребе за литературом, 

периодичним публикацијом за ученике, наставнике и стручне сараднике. 

 

 

22.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

 

 У протеклој школској години реализоване су ледеће културне активности школе: 

- Први дан у школи „ Добро дошли прваци“ 

- Прослава Нове Године 

- Програм поводом Дана школе 

- Обележавање 8. марта приредбама за маме и баке 

- Приредба за крај школске године 

 

 

22.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ 

НА РАДУ 

 

 У протеклој школској години програм безбедности и заштите је реализован кроз 

демонстрацију гашења пожара и евакуација, изведену од стране припадника ватрогасне 

јединице „Мокра Гора“. На предлог Савета родитеља покренута је иницијатива за постављање 

саобраћајне сигланизације у близини школе ради безбедности ученика. Редовно су одржавани 

прилази школи и школски објекти у зимском периоду. У школи се води брига о безбездности 

ученика и заослених. Води се рачуна о простору, унутрашњем и дворишном и благовременом 

отклањању потенцијално опасних ситуацијакиша, снег, клизави ходници и прилаз школе, 

оштећења школске имовине.  
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22.7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Програм социјалне заштите има за циљ идентификацију  социјално угрожене деце и пружање 

адекватне помоћи, а  реализовао се кроз следеће активности: 

 Формиран је  тима за социјалну заштиту деце који чине: директор, руководиоци 

одељењских већа и представници ђачког парламента 

 Прикупљање информација и евидентирање деце којима је потребна социјална заштита 

или материјална помоћ 

 Учествовање у хуманитарним акцијама прикупљања новчаних средстава за болесну 

децу са територије  наше општине 

 Упућивање примерних ученика којима је неопходна помоћ на летовање у Бечиће, у 

ужичко дечије одмаралиште, преко Црвеног крста 

 Сарадња са Центром за социјални рад у вези прружања адекване подршке ученицима 

из социјално угрожених породица 

 

22.8.  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Програм заштите животне средине у школској 2018/19. години је реализован кроз 

еколошке активности на часовима редовне наставе, часовима Чувара природе и часовима 

одељењског старешине. Ученици су током програмских активности се упознали са врстама 

отпада и начинима селекције отпада, важности рециклаже и очувања природе. Такође током 

школске године обележени с важни  еколошки датуми израдом паноа  учествовањем у 

тематским данима и раднионицама. Ученици су учествовали у акцијама чишћења и 

пошумљавања околине. 

 

 

22.9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

Школа је сарађивала са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, 

посебно у обављању лекарских прегледа деце која полазе у први разред, спровођењу редовних 

систематских лекарских прегледа и вакцинација и сл.  

 

23. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

Припремна настава није организована, јер није било ученика упућених на поправни испит у 

школској 2018/2019. години. 

 

 

24. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

 

У школској 2018/2019. реализоване су многобројне активности из програма сарадње са 

друштвеном средином. Школа има добру сарадњу и са Градском управом Ужице, основним и 

средњим школама, „Шарганском осмицом“, Дрвен градом „Мећавник“, „Црвени крст“ Ужице. 

- Сарадња са Скупшином опшине Ужице је била континуирана и обезбеђена су средства за 

средстава за текуће одржавање и осавремењавање школе, предлог чланова за Школски одбор. 

- Сарадња са Секретаријатом МУП-а Ужице је остварена кроз укључивање у програм рада за 

заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, реализацју предавња „Основи 

безбедности деце“ за ученике првог, четвртог и шестог разреда, контрола исправности 

аутобуса при реализацији ученичких екскурзија и излета. 

- Сарадња са Црвеним крстом је била веома успешна, пре свега кроз обуку екипе у пружању 

прве помоћи и организацију градског такмичења, учешће ученика седмог разреда на 
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такмичењу из пружања прве помоћи, одлазак ученика на летовање у организацији Црвеног 

крста, подела новогодишњих пакетића ученицима из маретијално угрожених породица. 

- Сарадња са Центром за социјални рад Ужице кроз редовно консултовање и извештавање о 

ученицима смештеним у хранитељске породице, лоших породичних односа, слабих 

материјалних услова. 

- Сарадња са Школском управом током школске године у вези организовања едукација и 

саветоданог рада са наставницима и стручним сарадником, координација спровођења 

завршног испита и уписа ученика усредње школе по посебним условима, континуиране 

консултације и размена информација о текућим питањима.  

- Сарадња са Домом здравља и патронажном службом је била интезивна током целе школске 

године и огледала се кроз организацију  предавања и радионица, а систематских прегледа, 

обавештавање ученика и родитеља о терминима вакцинације и прегледа и припреме екипе у 

пружању прве помоћи. 

- Сарадња са Градском управом за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности;  Интерресорном комисијем у вези пружања подршке ученицима који имају 

птребу за додатном подршком у учењу.  

- Сарадња са основним и средњим школама Златиборског округа кроз размену искуства и 

примера добре праксе са колегама и основних школа, промоција средњих школа, посета 

ученика осмих разреда срењим школама у оквиру „Оворених врата школе“.  

- Сарадња са МЗ Кремна, Мокра Гора, Биоска у организацији прославе Дана школе и школске 

славе, приредби, изложби, ликовне колоније. 

- Сарадња са туристичким насељем „Дрвенград“, посета ученика културним догађајима, 

изложбама, организација превоза ученика нижих разреда приликом посете Музеју града 

Ужица. 

 

25. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА И 

ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА 

 

Школа је сарађивала са родитељима у циљу побољшања успеха и владања ученика, 

праћење и унапређивање образовно-васпитног рада и укључивања родитеља у живот и рад 

школе. Она се у овој школској години континуирано одвијала кроз: 

- Индивидуалне  разговоре родитеља/других законских заступника и наставника и родитељске 

састанке (укључивање родитеља у праћење напредовања ученика и благовремено решавање 

проблема) 

- Организовање „Отворени дани школе“, када су родитељи сваког последњемг петка могли да 

посете часове уз претходну најаву. 

- Реализовање екскурзија и излета, избор уџбеника и других ваннаставних активности 

- Укључивање родитеља у израду Индивидуалних образовних планова  

- Савет родитеља и Школски одбор (Укључивање родитеља у организацију рада школе и 

доношење одлука) 

- Професионалну оријентацију и отворена врата у средњим школама  (Информисаност 

ученика 8. разреда и родитеља о средњим школама, смеровима и занимањима која се нуде и 

избор адекватног занимања) 

- Организација и спровођење завршног испита – родитељ посматрач. 

- Укључивање родитеља у процес самовредновања школе кроз анкетирање.  

- Превренцију насиља (Информисаност и активно учествовање родитеља у активностима 

Тима за превенцију насиља) 

- Саветодавни рад стручног сарадника са појединим родитељима. 
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25.1.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА САВЕТА РОДИТЕЉA 

У протеклој школској години одржано је укупно пет седница Савета родитеља на којима су 

разматране следеће теме: 

Активности/ теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Време  

1. Разматрање Извештаја о раду 

школе у школској 

2017/2018.години 

2. Разматрање предлога 

Годишњег плана рада за школску 

2018/2019. годину 

3. Разматрање Извештаја о 

реализацији Развојног плана 

школе 

4. Разматрање Извештаја о 

реализацији школских и 

припремног предшколског 

програма 

5. Разматрање Извештаја о 

самовредновању 

6. Избор осигуравајуће куће за 

осигурање ученика 

7. Предлог мера за осигурање 

квалитета и унапређивање 

образовно-васпитног рада 

8. Сарадња родитеља и школе, 

услова за рад и безбедност деце – 

анализа и мере за побољшање 

9. Давање сагласности на 

програм и организовање 

екскурзије и наставе у природи 

10. Одлука о висини дневница за 

екскурзије и наставу у природи 

11. Предлог члана Савета 

родитеља у Тим за 

самовредновање 

12. Предлог члана у Стручни 

актив за развојно планирање 

13. Избор родитеља у Тим за 

заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања  

14. Упознавање са принципима 

инклузивног образовања и 

врстама подршке које се пружају 

у школи 

Седница  Председник 

Савета родитеља, 

директор школе, 

педагог  

13.09.2018. г. 

1. Избор чланова Оштинског 

савета родитеља  

2. Анализа успеха на крају првог 

клласификационог периода  

3. Упознавање родитеља са 

планирраним излетима и 

екскурзијама 

Седница Председник 

Савета родитеља, 

директор школе, 

педагог 

3.12.2018.год. 
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4. Разматрање Анекса Годишњег 

плана рада  

1. Извештај о владању и успеху 

ученика на крају првог 

полугодишта  

2. План надокнаде часова  

3. Отварање понуде за екскурзију 

и излет 

4. Упознавање родитеља са 

одлуком Града поводом мереже 

школа 

Седница Председник 

Савета родитеља, 

директор школе, 

педагог 

28.02.2019. год. 

1. Разматрање извештаја о 

остварености програма 

екскурзија и наставе у природи 

2. Упознавање родитеља са 

уписним активностима 

3. Избор представника родитеља 

за праћење активности везаних за 

упис ученика у средње школе 

4. Изборни предмети за наредну 

школску годину 

5. Давање предлога чланова 

Савета родитеља за замену 

представника за члана ШО 

6. Листа уџбеничких комплета за 

наредну школску годину 

Седница Председник 

Савета родитеља, 

директор школе, 

педагог 

11.06.2019. год. 

1. Разматрање успеха и 

понашања ученика на крају 

школске године 

2. Анализа резултата провере 

остварености прописаних 

стандарда постигнућа ученика 

3. Разматрање резултата 

завршног испита 

4. Општи осврт на укупно 

функционисање и рад школе 

 

Седница Председник 

Савета родитеља, 

директор школе, 

педагог 

9.07.2019. год. 

Родитељски састанци 

 

Током школске године свако одељење је реализовало најмање 5 родитељских 

састанака на којима су се анализирала постигнућа ученика, на класификационим периодима, 

дисциплина, као и остала питања од важности за функционисање школе. 

родитељски сасанви су реализовану током године (септембар, новембар, децембар-

јануар, март-април и јун месец). 

Поред наведеног Школа је у свом раду реализовала и тесну сарадњу са Саветом 

родитеља на реализацији следећих питања: 

-учешће у поступку предлагања изборних предмета; 

-разматрање услова за рад школе; 

-учешће у поступку прописивања мера из области безбедности деце; 

      - давање сагласности на програме екскурзија; 

- анализа успеха и владања ученика и како превазићи препреке у учењу; 

      - разматрање предлога о избору уџбеника за наредну школску годину. 
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Школа је сачинила распоред индивидуалних састанака и разговора са родитељима. Он 

садржати следеће елементе: име и презиме наставника, дан одређен за ову активност, време, 

просторија у којој се примају родитељи на индивидуалне разговоре.  

 

 

26.  РЕАЛИЗАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНОГ ПЛАНА РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

Врста активности Начин реализације Време рализације 

Израда уговора о раду,  и свих 

других врста уговора 

Самостално применом 

важећих прописа 

Током године 

Припремање предлога за 

измене и допуне општих аката 

школе и тумачење истих 

Самостално применом 

важећих прописа 

По потреби 

Праћење законских и других 

прописа и указивање на 

обавезе које проистичу из 

истих 

Самостално  Стално 

Присуство седницама 

руководећих органа школе и 

давање објашњења и тумачења 

Самостално Током године 

Припрема и обрада материјала 

за седнице органа управљања 

школе 

Самостално, сарадња са 

директором школе и 

председником органа 

управљања 

Током године 

Вођење записника и чување 

документације 

Самостално Током године 

Стручни и административно-

технички послови код 

спровођења конкурса за 

пријем радника 

Самостално По потреби 

Вођење кадровске евиденције 

за раднике школе 

Самостално Стално током 

године 

Пријава и одјава радника у 

надлежним службама 

Самостално По потреби 

Води евиденцију о обавези 

полагања испита за лиценцу 

наставника као и стручних 

испита осталих радника 

Самостално  Током године 

Контактирање са Градском 

управом и Школском управом 

ради решавања одређених 

правних питања из делатности 

школе 

У договору са 

директором школе 

По потреби 

Правно технички послови око 

избора органа школе, комисија 

и сл. 

Самостално применом 

важећих прописа 

По потреби 

Израда потврда, уверења, 

дупликата сведочанстава и сл. 

Самостално применом 

важећих прописа 

По потреби 

Прати прописе везане за 

вођење службене евиденције у 

школи и указује на обавезе 

које проистичу из прописа 

Самостално применом 

важећих прописа 

Током године 
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27. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПЕДАГОГА 

 

Стручни сарадник – педагог је у пртеклој школској години обављала послове у складу са 

предвиђеним планом. 

Преглед активности по областима 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада: 

- Учешће у изради Извештаја рада школе и остваривања плана рада 

- Учешће у изради Годишњег плана рада школе, изради плана рада Стручног актива 

за развој школског програма, изради Школског програма 

- Учешће у процесу планирања за самовредновање рада школе 

- Учешће у планирању рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

- Учешће у планирању рада Тима за инклузивно образовање, израда индивидуалних 

образовних планива за ученике по инклузивном приступу, учешће у раду са 

наставницимау припреми и изради индивидуалних образовних планова, 

- Израда личног годишњег и месечних планова рада 

- Учешће у праћењу и унапређивању реализације свих облика образовно васпитног 

рада са акцентом на прилагођеност програмских садржаја сазнајним могућностима 

ученика, оптерећеношћу ученика, њиховим индивидуалним напредовањем и 

мотивацијом за рад и учење 

- Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама- сарадње школе са окружењем, као и учешће у осмишљавању 

школе као пријатељског амбијента за дете 

- Учествовање у избору и планирању ваннаставних и ваншколских активности као и 

културних манифестација 

- Учествовање у планирању активности које се односе на сарадњу школе са 

родитељима ученика, образовним, културним и другим институцијама из локалне 

заједнице 

- Учешће у организацији завршног испита за ученике 8. Разреда 

2.  Праћење и вредновање образовно- васпитног рада школе: 

- Систематско праћење и вредновање наставног процеса развоја и напредовања 

деце, односно ученика 

- Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана 

- Учешће у праћењу реализације остварености стандарда постигнућа ученика 

- Праћење и анализа успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

као и предлагање мера за њихово побољшање 

- Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика 

3. Рад са васпитачем и наставницима: 

- Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима при постављању циљева, 

њиховом конкретизовању и операционализовању кроз задатаке васпитно – 

образовног рада 

- Присуствовање, реализација и анализа угледних часoва, тематских недеља 

- Пружање стручне помоћи васпитачима, односно наставницима наунапређивању 

квалитета васпитно – образовног рада, односно наставе увођењем иновација и 

иницирањем коришћења савремених метода и облика рада 

- Анализирање реализације праћених активности у школској установи, часова 

редовне наставе у школама и других облика васпитно – образовног, односно 

образовно- васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово 

унапређење 

- Праћење начина вођења педагошке документације васпитача и наставника 
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- Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима у осмишљавању рада са 

децом, односно ученицима којима је потребна додатна подршка 

- Пружање помоћи васпитачима односно, наставницима у реализацији огледних и 

угледних активности, односно часова и примера добре праксе, излагања на 

састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и родитељским 

састанцима 

4. Рад са децом и ученицима: 

- Праћење дечјег развоја и напредовања 

- Учествовање у изради педагошког профила детета, односно ученика за децу 

односно ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног 

образовног плана 

- Индивидуални рад са ученицима у погледу превазилажења тешкоћа у учењу и 

животу у школи 

- Реализација креативни и едукативних радионица са ученицима свих узраста 

- Организација тестирања будућих првака 

- Појачан васпитни рад са ученицима код којих се указала потреба  

 

5.  Сарадња са родитељима/ другим законским заступницима ученика: 

- Саветодавни рад са родитељима 

- Присуство и учешће на родитељским састанцима 

- Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно ученицима 

са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

- Саветодавно- инструктивни рад са родитељима ученика који имају потешкоћа у 

учењу, владању или имају неку од развојних тешкоћа 

 

6. Рад са директором и пратиоцем ученика: 

- Континуирана сарадња са директором школе на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду 

школе 

- Континуирана сарадња са директором школе на планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних компетенција 

- Сарадња са пратиоцима детета, односно ученика на координацији активности у 

пружању подршке деци/ученицима за које се доноси индивидуални образовни 

план 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима: 

- Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, предавања) 

- Учествовање у раду педагошког колегијума, и стручних актива за развојно 

планирање и развој предшколског, школског програма 

- Руковођење и учествовање у раду појединих тимова 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе: 

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно- образовног, 

односно образовно-васпитног рада установе 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање: 

- Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

- Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе 

- Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне 

податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога 
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- Стручно усавршавање: праћењем  стручне литературе, праћењем информација од 

значаја за образовање и васпитање  на интернету,  похађањем  семинара,  стручних   

скупова, 

 

28. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА И СТРУЧИХ САРАДНИКА 

 

 

 

Име и презиме 

наставника 

ВАН УСТАНОВЕ                   УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 
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Љубица Станић Обука наставника 

за остваривање 

програма наставе 

и учења (8) 

Дигитално доба – 

како се снаћи у 

свету интернета 

К4 П1(8) 

Интеграцијом 

наставних 

садржаја до 

функционалне 

писмености – К 2, 

П 3(32) 

Оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације 

К4 П4(24) 

 

 

+ 

+ 

 + + 

+ + 

+ + 

+  

+ +  Обука наставника 

за вођење ес-

дневника(5) 

Презентација 

уџбеника издавачке 

куће Вулкан 

знање(1) 

 

Тема за стручно 

веће,, Да школа 

буде училиште за 

рад и сарадњу“ 

предавач Мира 

Богдановић(1) 

,,Хват оловке и 

притисак  током 

писања као 

детеримината 

квалитета писања 

ученика разредне 

насаве“предавач 

Љубица Станић(4) 

Тема за Стручно 

веће разредне 

наставе ,,Улога 

наставника у 

наставном процесу“ 

предавач 

Радовановић 

Мирјана(1) 

 

72+ 67 

Мирјана 

Радовановић 

Семинар,,Програм 

обуке наставника 

за реализацију 

наставе 

оријентисане ка 

+ 

+ 

+ + + + 

+ 

+ + + Тема за стручно 

веће,, Да школа 

буде училиште за 

рад и сарадњу“ 

предавач Мира 

40+ 53 
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исходима 

учења“(8) 

Семинар''Оснажив

ање наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације'(8

) 

Радионица: 

Реализација 

наставних 

садржаја из 

математике и 

физике у 

разредној и 

предметној 

настави 

Зимски сусрет 

учитеља Семинар 

“Интеграцијом 

наставних 

садржаја до 

функционалне 

писмености“П3К2 

(24) 

 

Богдановић(1) 

Тема за 

Наставничко 

веће,,Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима 

,,предавач Тања 

Чолић (1) 

Деца са развијеним 

тешкоћама у нижим 

разредима основне 

школе – Милијанка 

Лазић(1) 

Обука наставника  

за  Ес- дневник(2) 

,,Хват оловке и 

притисак  током 

писања као 

детеримината 

квалитета писања 

ученика разредне 

насаве“предавач 

Љубица Станић(1) 

Тема за Стручно 

веће разредне 

наставе ,,Улога 

наставника у 

наставном процесу“ 

предавач 

Радовановић 

Мирјана(4) 

 

Милијанка Лазић ,,Интеграцијом  

наставних  

садржаја  до  

функционалне  

писмености“ (8) 

+ 

+  

+ + 

+ + 

+ + 

 + + + 

+ 

Тема за стручно 

веће,, Да школа 

буде училиште за 

рад и сарадњу“ 

предавач Мира 

Богдановић(1) 

Тема за 

Наставничко 

веће,,Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима 

,,предавач Тања 

Чолић (1) 

Деца са развијеним 

тешкоћама у нижим 

разредима основне 

школе – Милијанка 

Лазић(4) 

,,Хват оловке и 

притисак  током 

писања као 

8+48 
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детеримината 

квалитета писања 

ученика разредне 

насаве“предавач 

Љубица Станић(1) 

Тема за Стручно 

веће разредне 

наставе ,,Улога 

наставника у 

наставном процесу“ 

предавач 

Радовановић 

Мирјана(1) 

 

Мирослав 

Радовановић 

Семинар''Оснажив

ање наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације'(8

) 

Зимски сусрет 

учитеља Семинар 

“Интеграцијом 

наставних 

садржаја до 

функционалне 

писмености“П3К2 

(24) 

+ 

+ 

+ + + + + + + 

+ 

Тема за стручно 

веће,, Да школа 

буде училиште за 

рад и сарадњу“ 

предавач Мира 

Богдановић(1) 

Тема за 

Наставничко 

веће,,Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима 

,,предавач Тања 

Чолић (1) 

Деца са развијеним 

тешкоћама у нижим 

разредима основне 

школе – Милијанка 

Лазић(1) 

Обука наставника  

за  Ес- дневник(2) 

,,Хват оловке и 

притисак  током 

писања као 

детеримината 

квалитета писања 

ученика разредне 

насаве“предавач 

Љубица Станић(1) 

Тема за Стручно 

веће разредне 

наставе ,,Улога 

наставника у 

наставном процесу“ 

предавач 

Радовановић 

Мирјана(1) 

 

32+ 47 

Мира Богдановић 

 

 

Оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ + + Тема за стручно 

веће,, Да школа 

буде училиште за 

48+ 58 
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препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације 

К4 П4(8) 

Интеграцијом 

наставних 

садржаја до 

функционалне 

писмености – К 2, 

П 3(8) 

Дигитално доба – 

како се снаћи у 

свету интернета 

К4 П1(32) 

рад и сарадњу“ 

предавач Мира 

Богдановић(4) 

Тема за 

Наставничко 

веће,,Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима 

,,предавач Тања 

Чолић (1) 

Обука наставника  

за  Ес- дневник(2) 

,,Хват оловке и 

притисак  током 

писања као 

детеримината 

квалитета писања 

ученика разредне 

насаве“предавач 

Љубица Станић(1) 

Тема за Стручно 

веће разредне 

наставе ,,Улога 

наставника у 

наставном процесу“ 

предавач 

Радовановић 

Мирјана(1) 

 

Владимир 

Милановић 

Интеграцијом 

наставних 

садржаја до 

функционалне 

писмености –  К 2, 

П 3(8) 

Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима(8) 

+ 

+ 

 + + 

+ 

+ + Тема за стручно 

веће,, Да школа 

буде училиште за 

рад и сарадњу“ 

предавач Мира 

Богдановић(1) 

Тема за 

Наставничко 

веће,,Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима 

,,предавач Тања 

Чолић (1) 

Деца са развијеним 

тешкоћама у нижим 

разредима основне 

школе – Милијанка 

Лазић(1) 

,,Хват оловке и 

притисак  током 

писања као 

детеримината 

квалитета писања 

ученика разредне 

16+46 
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насаве“предавач 

Љубица Станић(1) 

Тема за Стручно 

веће разредне 

наставе ,,Улога 

наставника у 

наставном процесу“ 

предавач 

Радовановић 

Мирјана(1) Обука 

наставника за 

вођење ес-

дневника(2) 

Презентација 

уџбеника издавачке 

куће Вулкан 

знање(1) 

 

Драгана 

Шимшић 

Оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације 

К4 П4(8) 

Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима К2, 

П3(8) 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ + + + + 

+ + 

Да школа буде 

училиште за рад и 

сарадњу – предавач 

Мира 

Богдановић(1) 

Деца са развојним 

тешкоћама у 

разредној настави – 

предавач Маријана 

Ђоковић(1) 

Хват оловке и 

притисак током 

писања као 

детерминанте 

квалитета писања 

ученика разредне 

наставе – предавач 

Љубица Станић(1) 

Обука за 

ес.дневник(2) 

Улоге наставника у 

наставном процесу 

– предавач Мирјана 

Радовановић(1) 

Значај књижевне 

публике у 

формирању 

националног 

идентитета – 

предавач Марина 

Марчета(1) 

 

16+ 54 

Грујо Тешевић  +    Обука за е-

дневник(2) 

Стручно 

предавање: „Деца 

са развојним 

0+15 
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тешкоћама у 

разредној настави“ 

– Маријана 

Даничић (1) 

 

Марина Марчета 1. Семинар: Ка 

савременој 

настави српског 

језика  

и књижевности 

II( 8) 

2. Семинар: 

Републички 

зимски семинар  

( 24) 

ДАС III степена 

+ 

+ 

   2. Прегледач 

тестова на 

завршном испиту  

(12) 

3. Приказ стручног 

чланка      (6) 

4. Презентације 

уџбеника 

издавачких 

кућа Вулкан и 

Klett (1+1) 

 

32+ 44 

Бранка Бошковић The English book 

day(6) 

Парадокси 

Интернета(24) 

Standing out to be 

outstanding(3) 

Обука наставника 

у основним 

школама за 

примену општих 

стандарда 

постигнућа за крај 

псновног 

образовања  за 

страни језик(8) 

  Праћење , 

вредновање 

иостигнућа 

ученика и 

подстицањ 

напредовања у 

складу са 

образовним 

стандадима(8) 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ Супервизија 

завршног 

испита(12) 

49+ 59 

Јелена 

Радибратов –ић 

Семинар „Обука 

за примену 

постигнућа 

стандарда за 

предмет Страни 

језик за 

наставнике у 

основним 

школама“ 

(ЗУОВ)(8) 

 Семинар 

„Creative 

Methodology for 

+ + + 

+ 

+ +  + + +  

+ 

Дежурство на 

завршном испиту 

(8) 

Обука за е-

дневник(2) 

Слушање 

излагања:“Да 

школа буде 

училиште за рад и 

сарадњу“-излагач: 

Мира 

Богдановић(1) 

Слушање 

24+ 44 
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Maximising 

Student 

Engagement in 

EFL Classroom” 

(ELTA),(8)  

Семинар ,,Стрес у 

школи - 

превазилажење, 

промена”(8) 

 

 

 

излагања:“Деца са 

развојним 

тешкоћама у 

разредној настави“-

излагач:Маријана 

Ђоковић(1) 

“Selfie 2018-

2019,session2“ – 

самовредновање(1)  

Тема за 

Наставничко 

веће,,Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима 

,,предавач Тања 

Чолић (1) 

 

 

Лидија Цукавац 1 „Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима“(8) 

+ + + 

+ + 

+ + + Обука за е-

дневник(2) “Selfie 

2018-2019,session2“ 

– 

самовредновање(1) 

Стручно 

предавање: „Деца 

са развојним 

тешкоћама у 

разредној настави“ 

– Маријана 

Даничић (1)  

Тема за 

Наставничко 

веће,,Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима 

,,предавач Тања 

Чолић (1)  

Слушање 

излагања:“Да 

школа буде 

училиште за рад и 

сарадњу“-излагач: 

Мира 

Богдановић(1) 

 

 

8+ 32 

Зора Топаловић 
1.Семинар „Стрес 

у школи-

превазилажење,пр

омена“ К4 П4(8) 

2.Семинар 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + + + 
Слушање 

излагања:“Да 

школа буде 

училиште за рад и 

сарадњу“-излагач: 

Мира 

48+ 47 
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„Парадокси 

Интернета“ К4 

П1(24) 

3.Семинар 

„Пажња као 

предуслов 

успешне наставе“ 

К2 П3(8) 

4.Семинар 

„Праћење,вреднов

ање и подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима“ К2 

П3(8) 

Богдановић(1) 

Слушање 

излагања:“Деца са 

развојним 

тешкоћама у 

разредној настави“-

излагач:Маријана 

Ђоковић(1)  

Презентација 

уџбеника из 

географије 

„Вулкан“(1) 

.Презентација 

уџбеника из 

географије  

„Клет“(1) 

“Selfie 2018-

2019,session2“ – 

самовредновање(1) 

Звјездана 

Мијаиловић 

Обука за наставу 

географије 

оријентисану ка 

настави и учењу 

усмерених на 

исходе учења(24) 

Програм обуке 

наставника 

информатике у 6. 

и 7. разреду 

основног 

васпитања за 

програмски језик 

Пајтон(16) 

Планирање и 

реализација 

наставних метода 

по фазама часа(8) 

Праћење, 

вредновање и 

подстицањe 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима(8) 

Обука за наставу 

Грађанског 

васпитања(8) 

 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ +  Презентација 

уџбеника ,,Бигз,,(1) 

Презентација 

уџбеника ,,Вулкан 

знање,,(1) 

Презентација 

уџбеника ,,Дата 

статус,,(1) 

Презентација 

уџбеника 

,,Клетт,,(1) 

64+ 44 

Миливоје 

Богдановић 

„Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

  + + + +  Стручно 

предавање: „Деца 

са развојним 

тешкоћама у 

разредној настави“ 

– Маријана 

32+ 47 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=312
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=312
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=312
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=312
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стандардима“ (8) 

 

Обука за 

остваривање 

нових програма 

наставе и учења у 

општем 

образовању(24) 

Даничић (1) 

Радионица: 

„Примена 

стандарда у 

корелацији: 

разредна настава – 

математика - 

физика“(2) Обука 

за наставнике 

информатике: 

„Програм 

Python“(16) 

Радионица 

пројекта: 

„Био-физика 

људског ока“(2) 

Представљање 

уџбеника издавача: 

Креативни 

Центар(1) 

Представљање 

уџбеника издавача: 

Вулкан Знање(1) 

Представљање 

уџбеника издавача: 

Клетт(1) 

Представљање 

уџбеника издавача: 

Бигз(1) 

Представљање 

уџбеника издавача: 

Едука(1) 

Обука за е-

дневник(2) 

Саветовање „У 

сусрет променама у 

настави физике“(1) 

Национални 

програм мерења 

радона у школским 

и предшколским 

установама у 

Србији(10) “Selfie 

2018-2019,session2“ 

– 

самовредновање(1) 

Данијела 

Мијаиловић 

„Блог, инстаграм 

и фејсбук у 

настави“(36) 

„Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

оријентисане ка 

исходима 

    Прегледање 

комбинованих 

тестова на 

пријемном 

испиту(12) 

Коауторство 

приручника 

„Зелени задатак на 

сваком часу“(20) 

60+32 
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учења“(24) 

Милева Рогић Семинар 

„Репродуктивно 

здравље младих-

шта добар 

наставник треба 

да зна“(8) 

Семинар 

„Креативни рад са 

ученицима на 

превенцији 

злоупотребе 

психоактивних 

супстанци“(16) 

Семинар 

„Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе 

орјентисане ка 

исходима 

учења“(24) 

Семинар 

„Оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације“(

8) 

Семинар „ 

Пројектна 

настава- више од 

учионице“(8) 

Презентација 

приручника 

„Зелени задатак 

на сваком часу“ у 

РЦУ(3) 

Презентација 

угледне 

активности „Како 

долази јесен“ у 

РЦУ(2) 

+  +    Организовање 

одласка ученика у 

РЦ У – Радионица 

„Бизика људског 

ока“(2) 

Презентација 

уџбеника издавачке 

куће „Креативни 

центар“(1) 

 

Презентација 

уџбеника издавачке 

куће „Вулкан“(1) 

 

Презентација 

уџбеника издавачке 

куће „Клет“(1) 

 

Презентација 

уџбеника издавачке 

куће „Бигз“(1) 

 

Презентација 

уџбеника издавачке 

куће „Едука“(1) 

 

 

69+ 21 

Светлана 

Милошевић 

Семинар; 

оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминаце и 

упознавање са 

механизмима 

+ 

+ 

 + + 

+ + 

+ + + Прегледање тестова 

за време 

спровођења 

завршног испита и 

комисија за 

решавање жалби на 

32+ 56 
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заштите од 

дискриминације. 

(8) 

Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима(8) 

Семинар; обука 

наставника за 

примену 

различитих 

метода учења у 

настави(8) 

Семинар; 

планирање и 

реализација 

наставних метода 

по фазама часа(8) 

резултате завршног 

испита у ОШ 

“Душан Јерковић” 

Ужице (12) 

Уверење о учешћу 

у поступку 

самовредновања 

СЕЛФИЕ 2018-

2019 у оквиру 

СЕЛФИ 

инструмената (1) 

 

Јадранка Дуњић Оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације(8

) Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима.(8) 

+ 

+ 

+ + + + + 

+ 

Обука за ес 

дненвик(5) 

Селфи(1)                             

Стручно 

предавање: Да нам 

школа буде 

училиште за рад и 

сарадњу(Мира 

Богдановић)(1) 

Деца са развојним 

тешкоћама у 

разредној 

настави(Маријана 

Ђоковић)(1) 

Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима(Тања 

Чолић)(1) 

Улога наставника у 

наставном 

процесу(Мира 

Радовановић)(1) 

16+ 44 

Горан Гардић Семинар: 

Оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације. 

(8) 

+ +   Учешће као 

школски 

координатор у 

поступку 

самовредновања 

Селфи 2018-2019, 

сесија 2“ у оквиру 

селфи 

инструмената (10) 

 

8+ 24 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину О.Ш. „Богосав 

Јанковић“ Кремна 

  75 

Бранка Вукић   +  + + + 

+ 

Обука за ес 

дненвик(1) 

 

Стручно 

предавање: 

-Да нам школа буде 

училиште за рад и 

сарадњу(Мира 

Богдановић)(1) 

-Деца са развојним 

тешкоћама у 

разредној 

настави(Маријана 

Ђоковић)(1) 

- Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима(Тања 

Чолић)(1) 

- Улога наставника 

у наставном 

процесу(Мира 

Радовановић)(1) 

0+ 11 

Љубинка 

Селаковић 

Оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације 

К4 П4(8) 

Обука са циљем 

подизања 

капацитета 

запослених у 

институцијама 

система ради 

примене Уредбе о 

безбедности и 

заштити деце при 

коришћењу ИКТ-

а 

Дигитално доба – 

како се снаћи у 

свету интернета 

К4 П1(32) 

+ 

+ 

+ + + + 

+ + 

+ + + 

+ 

Да школа буде 

училиште за рад и 

сарадњу – предавач 

Мира 

Богдановић(1) 

Деца са развојним 

тешкоћама у 

разредној настави – 

предавач Маријана 

Ђоковић(1) 

Хват оловке и 

притисак током 

писања као 

детерминанте 

квалитета писања 

ученика разредне 

наставе – предавач 

Љубица Станић(1) 

Обука за 

ес.дневник(2) 

Улоге наставника у 

наставном процесу 

– предавач Мирјана 

Радовановић(1) 

Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима – 

предавач Тања 

Ерић(1) 

40+ 55 

Душица 

Каримановић 

Семинар „Обука 

за примену 

+ 

+ 

+ +  + + +  25+ 35 
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постигнућа 

стандарда за 

предмет Страни 

језик за 

наставнике у 

основним 

школама“ 

(ЗУОВ)(8) 

 Семинар 

„Creative 

Methodology for 

Maximising 

Student 

Engagement in 

EFL Classroom” 

(ELTA),(8) 

“The English Book 

Day”(1) 

Семинар „English 

in Action“,(8) 

 

Марија 

Миладиновић 

Стрес у школи - 

превазилажење, 

промена(8) 

Парадокси 

интернета(24) 

Фактори који 

доприносе развоју 

даровитости и 

постизању 

високих резултата 

код ученика у 

музичкој 

школи(8) 

Обука за 

наставнике 

музичке 

културе(24) 

+ 

+ 

+ +  +  64+29 

Јадранка Тукић  Оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дискриминације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дискриминације(8

) 

  

Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

+ +  + + + Обука за ес 

дненвик(2) 

Селфи(1)                             

.Да нам школа буде 

училиште за рад и 

сарадњу(Мира 

Богдановић)(1) 

Деца са развојним 

тешкоћама у 

разредној 

настави(Маријана 

Ђоковић)(1) 

.Ефикасност 

допунског и 

додатног рада са 

16+24 
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ученика у складу 

са образовним 

стандардима.(8) 

ученицима(Тања 

Чолић)(1) 

Улога наставника у 

наставном 

процесу(Мира 

Радовановић)(1) 

Милан 

Антонијевић 

Реализација 

наставе 

орјентисане ка 

исходима 

учења(24) 

Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика(8) 

+    Дежурство на 

завршном испиту 

(8) 

 

32+20 

Снежана 

Даничић 

Стрес у школи 

превазилажење 

(8) 

Оснаживање 

наставника и 

васпитача за 

препознавање 

дескри минације и 

упознавање са 

механизмима 

заштите од 

дескриминације(8

) 

Обука за 

наставнике 

математике која 

се односи на 

наставу нових 

програма наставе 

и учења 

усмерених на 

исходе учења(24) 

Вредновање и 

подстицање 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима(8) 

+ 

+ 

+ + 

+ +  

+ +  Учествовање у 

поступку 

самовредновања 

Селфи 

инструмента(1) 

Обука за е-

дневник(2) 

Да школа буде 

училиште за рад и 

сарадњу – предавач 

Мира 

Богдановић(1) 

Деца са развојним 

тешкоћама у 

разредној настави – 

предавач Маријана 

Ђоковић(1) 

 

48+ 45 

Светлана 

Вујовић 

Обука за 

дигитално 

компетентног 

наставника-

дигитална 

учионица, 

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

+   + + + 

+ 

Деца са развијеним 

тешкоћама у нижим 

разредима основне 

школе – Милијанка 

Лазић(1) 

Презентација 

уџбеника(1) 

Презентација 

уџбеника(1) Тема за 

Наставничко 

веће,,Ефикасност 

59,5+ 45 
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материјала(19,5) 

Интерактивна 

табла и развој 

дигиталних 

вештина(8) 

Државни семинар 

Друштва 

математичара 

Србије(16) 

Интерактивна 

имплементација 

уџбеника у 

настави 

математике у 

старијим 

разредима 

основне школе(8) 

Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стндардима(8) 

допунског и 

додатног рада са 

ученицима 

,,предавач Тања 

Чолић(1) 

Координатор 

пројекта образовно-

васпитног 

карактера 

(25) 

Биљана 

Лазаревић 

 +     0+12 

Ана Браловић Праћење, вреднов

ање и подстицање

    

напредовања учен

ика у складу са об

развним стандард

има(8)  

+ 

+ 

+ + + + + 

+ 

 8+26 

Милан Кнежевић „Праћење,вреднов

ање и подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образованим 

стандардима“(8) 

+ +   Улога наставника у 

наставном 

процесу(Мира 

Радовановић)(1)  

Деца са развијеним 

тешкоћама у нижим 

разредима основне 

школе – Милијанка 

Лазић(1) 

Дежурство на 

завршном испиту 

(8) 

 

 

 

8+ 24 

Никола Тешовић 1 „Холокауст као 

тачка 

полазишта“(18) 

2. Реализација 

наставе 

оријентисане ка 

+  + +       42+ 20 
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исходима 

учења(16) 

3. „Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима“(8) 

Нада Мијатовић Стес у школи – 

превазилажење 

промена(8) 

Стручни скуп 

„Актуелности у 

стручном 

усавршавању и 

значај квалитетог 

руковођења за рад 

предшколских 

установа, домова 

ученика и 

школа“(1) 

„Праћење, 

вредновање и 

подстицање 

напредовања 

ученика у складу 

са образовним 

стандардима“(8) 

Обука наставника 

основне школе I 

циклус за 

остваривање 

програма наставе 

и учења 

оријентисаних на 

исходе учења(16) 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

  Учешће у 

реализацији 

завршног испита за 

ученике VIII 

разреда(16) 

33+ 50 

 

 

*Реализован је семинар за све запослене у установи „Праћење, вредновање и подстицање 

напредовања ученика у складу са образовним стандардима“  22. јуна 2019. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину О.Ш. „Богосав 

Јанковић“ Кремна 

  80 

29.  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

 

Током целе школске године праћена је реализација планираних послова и активности и то:  
- на седницама Педагошког колегијума  

- на седницама Наставничког већа школе  

- на седницама Школског одбора  

- на седницама Актива за школско развојно планирање и Актива за развој школског програма  

- на седницама одељењских већа и стручних већа.  

На седницама Наставничког већа и Школског одбора усвајани су извештаји о 

појединим сегментима рада школе. И Савет родитеља је на седницама пратио и усвајао 

одређене извештаје. 

 

 

30.   РАД   УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

А) ДЕЧИЈИ САВЕЗ 

 

Дечији савез чине сви ученици од првог до четвртог  разреда који се за њега определе 

добровољно.  

За рад Дечијег савеза су задужени су следећи наставници:  

- Мирјана Радовановић 

- Милијанка Лазић 

- Љубица Станић 

-Владимир Милановић. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 

 

Свечано обележен први дан ђака првака. Ученици II, III i IV разреда извели пригодан програм 

поводом поласка првакау школу. 

Дечја недеља обележена је прве недеље месеца октобра. Мото „Градимо мостове међу генерацијама 

ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА !“. У току дечје недеље су одржане бројне манифестације са циљем 

да се најширој јавности скрене пажња на стварни положај детета у друштву, на права и потребе деце 

(Конвенција о правима детета - почетак првог часа у свим одељењима; разговор деце са директором 

школе о унапређењу положаја и решавању проблема деце; израда паноа „ За сву децу света“; акција 

„Међугенерацијска пријатељства, мој допринос“; свечан пријем првака у Дечји савез; заједнички 

излет у природи; дечји дан - замена улога ученика и наставника; засаађено дрво генерације). 

У првом и другом  полугођу одржани турнири у малом фудбалу. 

Јесењи и пролећни крос одржани су на теренима школе, а победницима су уручене дипломе. 

Учешће у пројекат ,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“-носиоци пројекта Министарство просвете науке 

и технолошког развоја. 

Ученици учествовали на ликовним и литерарним конкурсима: „Железница очима деце“, „Пиши Деда 

Мразу“, „И нас је  Свети Сава извео на прави пут“. 

Пригодним приредбама, ликовним и литерарним конкурсима као и спортским такмичењима 

обележен је Дан школе и школска слава Свети Сава. 

Већина ученика учествовала у дечјим радостима поводом верских празника Бадње вечери, Божића и 

Васкрса. Организовано такмичење у украшавању Васкршњих јаја. 

Свечаним приредбама обележена Нова година, Осми март (ученици направили честитке и поклоне за 

маме) и завршетак наставне године. 

У оквиру акције Културно стваралаштво деце Доситејево перо-деца су бирала најбоље књиге  за 

децу међу омиљеним песницима Јован Јовановић Змај, Љубивоје Ршумовић, Душан 

Радовић,Десанка Максимовић и други., и размењивала међусобно. 
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Б) Подмладак Црвеног Крста 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ПОДМЛАТКА  ЦРВЕНОГ  КРСТА 

 

 

Време 

реализације 

Назив активности Начин рада Носиоци  

Септембар 1. Доношење одлуке о усвајању 

Програма рада 

2. Бирање руководства подмлатка 

3. Усвојен је Програм рада за 

школску 2018/2019. годину 

Састанак  Наставници, ученици 

Октобар  1. Уређивање прилазних путева 

школи 

2. Учешће на кросу поводом Дана 

града „Трка за срећније 

детињство“  

Акција 

 

 

 

 

Помоћни радник, 

наставници, ученици 

Ученици: Јована 

Бешлић, Николина 

Бешлић, Ивана 

Турудић 

Децембар  1. Обележавање Дана борбе 

против сиде 

2. Обележавање Дана волонтера 

Састанак  Волонтери Црвеног 

крста, ученици 

Фебруар  1. Промоција хуманих вредности Састанак  Наставник, ученици 

Април  1. Састанак Скупштине црвеног 

крст 

2. Обележавање Светског дана 

здравља 

3. Одржано предавање на тему: 

Здрави стилови живота 

Састанак  

 

 

Радионица 

 

 

Радионица 

Наставник, 

руководство Црвеног 

крста 

Наставник, ученици 

 

 

Наставник, ученици 

Мај  1. Учешће на градском такмичењу 

у пружању прве помоћи 

Такмичење  Наставник, ученици 

 

Подноцилац извештаја: 

Данијела Мијаиловић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

Ученички парламент је у потпуности реализовао план за 2018 / 2019. годину. 

Конституисан је од  ученика 7. и 8. разреда. За председника је изабран Tурудић Сретен (8. 

разред). Ученички парламент се редовно састајао и одржавао састанке сваког месеца. 

Ученички парламент се старао да ученици буду информисани о свим питањима везаним за 

наставне и ваннаставне активности како би сарадња међу ученицима и наставницима била 

што боља. У холу школе је постављена огласна табла на којој је истакнуто време одржавања 

писмених и контролних задатака, истакнута су имена ученика који су постигли резултате на 

разним такмичењима. Парламент је предлагао садржаје прославе Дана школе и разматрао 

предлоге за екскурзију, учествовао у процесу планирања развоја школе. Организоване су 

радионице како би се размотрила питања значајна за професионално опредељење ученика, 

анализирани су резултати такмичења, предложене ваннаставне активности и спроведене 

анкете о раду школе, наставника и ученика.  

Наставник задужен за УП 

Радибратовић Јелена 
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31. ИЗВЕШТАЈ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 

 

На почетку школске године, после формирања тима за ПО, уследило је информисање 

и промоција пројекта ПО као и планирање рада и имплементације програма ПО. Реализоване 

су: радионице са ученицима, анкетирања, посете школама, презентације школа у нашој 

школи (Саобраћајна и Техничка школа из Ужица, Средња угоститељска школа из Чајетине).  

Ученици су се кроз различите активности успешно упознали са светом рада и занимања, 

системом средњег образовања и васпитања и на тај начин су оспособљени за доношење 

реалних и здравих одлука у вези са избором занимања.  На часовима одељенског старешине 

реализоване су радионице за ученике седмих и осмих разреда. Презенотава на су ИТ 

одељења гимназија, а појеидни ученици су имали прилику да посете дан „Отвореих врата“  у 

средњим школама. Због органзационих тешкоћа нису реализоване посете предузећима и 

установама, што треба обавезно реализовати следеће школске године. 

                                                                      

 

32. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

Промоција активности у оквиру школе се врши путем сајта школе и фејзбук странице. У холу 

школе су редовно изложени литерарни и ликовни радови ученика, као и дипломе ученика са 

такмичења.  

 

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 

Овакав вид промоције школе углавном се одвија кроз важна саопштења локалних медија, 

штампе, на сајту школе и фејзбук страници, прилози о школи и месту медија са националном 

фрекфенциом. 

 

 

33. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

- Мере за унапређење образово – васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

завршном испиту 
Током протекле школске године вршена је анализа реазултата са пробног и завршног 

испита на Наставничком већу, стручним већима и Педагогшком колегијуму, на основу чега су 

предметни наставници планирали активности за побољшање успеха ученика на завршном 

испиту. Предметни настаници су на почетку школске године спровели иницијално тестирање 

ученика из предмета који се полажу на завршном тесту. Израђен је распоред припремне 

наставе за ученике осмог разреда и током целог другог полугодишта ученици су редовно 

похађали часове припремне наставе. Кроз саветодавни рад са ученицима педагог школе и 

одељенске старешине су развијале свест код ученика о важности оствареног постигнућа на 

завршном испиту за њихово будуће образовање. 

 

- Мере за унапређење доступности одговарајући облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 

потребна подршка 

 На почетку школске године, а и континуирано током школске године вршена је 

идентификација ученика којима је неоходна подршка у учењу и прилагођавању на школски 

живот. Спроведене су утврђене мере индивудуализације и израђивани педагошки профили 

ученика. Ученицима код којих је уочена потреба израђен је индивидуални образовни план и 

организована је настава у складу са њиховим могућностима. Са ученицима који су имали 

слабија постигнућа пружена је додатна подршка кроз саветодавни и индивидуални рад, 
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дапунску наставу.  Родитељи су укључивани у решавање проблема ученика у учењу, мада је 

заинтересованост и свест појединих родитеља на ниском нивоу.  

Остварена је успешна комуникација и сарадња са реалевантним инситуцијама и другим 

образовно васпитним установама у вези размене информација и искустава из области 

инклузивног образовања.  

 

- Мере превенција насиља и повећање сарадње са ученицима 

 Са ученицима се континуирано радило на подстицању сарадње, ненасилне 

комуникације и превенције појаве било каквих облика насиља кроз различите активности (на 

часовима одељенског старешине, предавања припадника полиције, на часовима редовне 

наставе, у свакодненој комуникацији са ученицима, „Кутија поверења“, спортске и слободне 

активности). Ученици нису анкетирани о појави насиља, јер није било сазнања о појави 

насиља међу ученицима.  

 

- Мере превенције осипања ученика 

 Наставници су редовно евидентирали изостанке ученика и пратили њиховно 

присуство на настави, није било ученика који су изостајали дужи временски период. Школа је 

вршила промоцију успеха наших ученика на такмичењима и дугим активностима, кроз 

електронске медије.  

 

- Мере увођења иновативних метода наставе, учења и  оцењивања ученика 

 Наставници разредне наставе су проши обуку за употребу информационих 

технилогија у настави („Дигитално доба“). На угледим часовима већина наставника је 

примењивала иновативне методе рада, а директор и стручни сарадник су прилоком посете 

часова у оквиру инструктивност-педагошког увида су сугерисали упоребу иновација у 

наставној пракси. Педагог школе је реализовала радионице о техникама ефикасног учења, на 

крају сваког кваливикационог периода вршена је анализа успеха ученика и предлагане су мере 

за унапређење.  

 

- План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника  

 На седници Наставничког већа одржане у октобу месецу представљен је Правилник о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних 

сарадника. Том приликом су наставници упознати са условима и процедурама стицања звања. 

Један наставник наше школе је поднео захтеви и ушао у процедуру за стицање звања. 

 

- Примена интердисцилинарног приступа настави 

 У циљу развијања међупредметних компетенција и међупредметног повезивања, 

наставници више предмета су реализовали тематски дан у издвојеном одељењу Биоска. Тема 

је била „У здравом телу здрав дух“, а реализовали су је наставница биологије, физичког 

вапитања, наставнице енглеског језика, информатике и учитељица у разредној настави. 

Овакав вид наставе се показао као веома успешан и користан како за ученике тако и за 

наставнике. Ученици су много више интересовања и мотивације за рад и учешће у настави.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В.д. директора школе                                                Председник  Школски одбора  

 

____________________             ________________________  

Оливера Мисаиловић                     Данијела Мијаиловић  

 


