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2. УВОД 

 

2.1. Полазне основе рада 

Годишњи план рада Школе ове школске године одређен је и законски прописан 

следећим документима: 

 Закон о основама система образовања и васпитања, „Сл. гл. РС» бр. 72/09 и 

52/2011“; 

 Закон о основној школи, "Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - 

одлука УСРС, 22/2002, 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - 

др. закон и 72/2009 - др. Закон; 

 Образовни стандарди за крај основног образовања, Министарство просвете и 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд 2009; 

 Општег протокола Владе Републике Србије за заштиту деце  за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања; 

 Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама; 

 Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање, „Службени гласник РС“ бр. 76/2010; 

 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику, „Службени гласник РС“, 63/2010; 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи, «Сл. гл. РС» бр. 2/92. и 2/00; 

 Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 

основну школу, «Сл.  гласник-просветни гласник СРС» бр. 4/90; 

 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, «Сл. гласник РС» бр. 13/12 и 31/12) ; 

 Правилник о стручно-педагошком надзору  ("Сл. гласник РС", бр. 34/2012); 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2012/13. годину, ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2012); 

 Правилник о наставном плану за први, други, трећи, четврти разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС"- Просветни гласник ", бр. 1/2005, 

15/2006, 2/2008, 2/20120 и 7/2010); 

 Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС"- Просветни гласник, бр. 6/2007 и 2/2010); 

 Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС"- Просветни гласник, бр. 5/2008); 

 Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС"- Просветни гласник, бр. 6 /2009); 

 Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС"- Просветни гласник, бр. 2/2010); 

 Статут Школе бр. 874. од 25.11.2011. године; 

 Развојним планом школе за период од 2007. до 2012. г.; 

 Школским програмом Основне школе „Доситеј Обрадовић“ број 179. од 20.05.2010. 

године  (важи за период од 4 године) са изменама и допунама. 

Најпрецизније програм је условљен:  

- циљевима образовања и васпитања;  
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- општим исходима и стандардима образовања и васпитања; 

- наставним планом и програмом основног образовања и васпитања, 

- резултатима постигнутим у васпитно-образовном раду у претходној школској 

години; 

искуствима стеченим у реализовању програмских задатака претходних година 

као и на основу процене о ресурсима којима сама Школа располаже (наставнички 

кадар, интелектуални потенцијал и интересовање ученика, опремљеност наставним 

средствима, локација школе, потребе локалне заједнице); 

особеностима и потребама друштвене средине. 

У креирању Годишњег плана рада школе а с намером да и ова школска година 

буде успешна водили смо рачуна и о: 

- сугестијама и закључцима стручних органа и Школског одбора; 

- саветима и препорукама просветних саветника. 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 

РАДА 

3.1.  Опште стање школе 

Просторије Основне школе „Доситеј Обрадовић“  у којима се обавља наставни 

процес и ваннаставне активности  одговарају нормативима школског простора. 

 

3.1.1.  Општи подаци о школи 

 

 

 

Школа „Доситеј Обрадовић“ 

АДРЕСА Ђуре Даничића 6 

МЕСТО Ћићевац 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 037/811-761 

БРОЈ ФАКСА 037/811-761 

ВЕБ АДРЕСА ШКОЛЕ osdositejcicevac@weebly.com 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА dositejkrusevac@open.telekom.rs 

МЕСТО Плочник – издвојено одељење 

АДРЕСА Плочник 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 037-819-100 

МЕСТО Појате – издвојено одељење 

АДРЕСА Појате 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 037-806-224 

МЕСТО Лучина – издвојено одељење 

АДРЕСА Лучина 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 037-813-260 
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3.1.2. Просторни услови 

9 специјализованих учионица 489,92 m
2
 

5 кабинета са припремним просторијама 495,43 m
2
 

 радионица за наставу ТИО-а 217,60 m
2
 

радионица  40,00 m
2
 

школска библиотека 40,00 m
2
 

дигитална учионица 58 m
2
 

учионица за предшколско 49 m
2
 

6 просторија (зборница, директор, педагог, 

администрација, родитељи) 
143,70 m

2
 

школска зубна амбуланта 67,83 m
2
 

школска кухиња са трпезаријом 82,60 m
2
 

котларница са пратећим просторијама 69,00 m
2
 

холови и ходници 352,20 m
2
 

степеништа 45,20 m
2
 

санитарне просторије 85,62 m
2
 

остали помоћни простор 67,10 m
2
 

спортска хала са пратећим простором  
1200 m

2
 

 

непокривени простор – школско двориште –  

садржи: два спортска терена покривена 

асвалтном масом – за рукомет и кошарку 

површина. По потреби се користи 

делимично уређени терен за одбојку. 

1500 m
2
 

 

3.2.  Опремљеност школе 

Проценат опремљеност наставним средствима и дидактичким материјалом је 

задовољавајући. 

 

3.3.  Извештај о унапређивању материјално техничких услова рада 

У школској 2012/2013. години инвестирано је следеће: 

 

  окречени су  следећи кабинети и просторије: у матичној школи кабинет 

српског језика 1, 2 и 3, историја, математика 1, 2 и 3, кабинет музичке 

културе, учионица у Плочнику и котларница; 

 набављене су светиљке за зборницу; 

 решен проблем водоснабдевања у Плочнику; 

 испитане електро и громобранске инсталације; 

 постављен рефлектор у школском дворишту; 

 замењено 6 радијатора; 

 купљено 5 кутија за прву помоћ ( матична школа и подручна одељења); 

 купљена 3 црева и 2 млазнице за хидранте; 
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 урађен главни против – пожарни пројекат и прибављена употребна 

дозвола за грејање; 

 постављене једнополне шеме у електричним ормарићима; 

 урађена „паник“ расвета у матичној школи; 

 урађен план евакуације и правила заштите од пожара; 

 упућен је радник Станојевић Зоран, домар, на двомесечну обуку за 

противпожарну заштиту; 

 урађен је пројекат за грејање у подручном одељењу у Лучини; 

 изливена плоча на бунару у Лучини; 

 инсталиран бојлер и славина у Горњој Лучини; 

 репарација зелених табли; 

 поправљена водоводна и канализациона инсталација у зубној амбуланти. 

Набављена су следећа наставна средства: 

 Фотокопир апарат; 

 2 лаптопа; 

 2 десктопа; 

 пројектор; 

 3 беле табле ( 2 матичну школу и једна за Лучину); 

 2 зелене табле. 
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

Редн

и 

број 

Име и презиме 

Степен 

стручне 

спреме 

Предмет 
Радни 

стаж 

Лицен

ца 

% 

радног 

времен

а 

Од  До  

1.  Драган Антић висока директор 17 НЕ 100% - - - 

2.  Светлана Јанковић-

Накић 
висока 

секретар 

 
20 ДА 100% 

- - - 

3.  
Јовановић Олгица висока 

шеф 

рачуноводства 
21 ДА 100% 

- - - 

4.  Анђелија Поповић висока педагог  36 ДА 100% - - - 

5.  Кристина Симић висока психолог 5 ДА 50% - - - 

6.  Ивана Симоновић висока Разредна настава 12 ДА 100% - - - 

7.  Маријана Богдановић висока Разредна настава 16 ДА 100% - - - 

8.  Љубинка Илић виша Разредна настава 36 ДА 100% - - - 

9.  Радованка Мацић виша Разредна настава 25 ДА 100% - - - 

10.  Славица Живковић висока Разредна настава 21 ДА 100% - - - 

11.  Нела Кркић висока Разредна настава 16 ДА 100% - - - 

12.  Драгана Табаковић висока Разредна настава 18 ДА 100% - - - 

13.  Биљана Ердељанов висока Разредна настава 14 ДА 100% - - - 

14.  Марија Крстић висока 

Разредна настава 

Боловање преко 60 

дана 

5 ДА 100% 

- - - 

15.  Ирена Милошковић висока Разредна настава 1 НE 100% - - - 

16.  Дејан Сврзић виша Разредна настава 11 ДА 100% - - - 

17.  Зорица Рајковић висока Разредна настава 24 ДА 100% - - - 
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18.  Јелена Нешић висока Разредна настава 12 ДА 100% - - - 

19.  Сандра Поповић висока Разредна настава 9 ДА 100% - - - 

20.  Сања Радојковић висока Разредна настава 5 ДА 100% - - - 

21.  Гордана Мацић висока Српски језик 23 ДА 88% - - - 

22.  Снежана Симић виша Српски језик 39 ДА 67% - - - 

23.  Снежана Антић висока Српски језик 15 ДА 83% - - - 

24.  Ивана Бањац висока Српсаки језик 3 НЕ 22% - - - 

25.  Душица Михајловић висока Француски језик 16 ДА 100% - - - 

26.  Јелена Кандић средња 
Француски језик  

и Енглески језик 
6 НЕ 44% 

- - - 

27.  Миодраг Димић висока Енглески језик 13 ДА 76% - - - 

28.  Александра Ивановић висока Енглески језик 8 ДА 100% 

- 18.04.

2013. 

Боловање 

Преко 60 

дана 

29.  
Тамара Милић 

Михајловић 
висока 

Енглески језик 

Боловање до 60 

дана 

6 ДА 100% 

- 1.11. 

2013. 

Боловање 

преко 60 

дана 

30.  Александра  Лукић висока Енглески језик 1 НЕ 100% 03.9.2013. - - 

31.  Ана Пешић средња Енглески језик 1 НЕ 100% 18.4.2013. - - 

32.  Драгана Кузмановић висока Математика 7 ДА 100% - - - 

33.  Слађана Рајковић висока Математика 3 НЕ 100% - - - 

34.  Микица Пршић висока Математика 1 НЕ 22% 
21.09. 

2013. 

- - 

35.  
Снежана 

Радисављевић 
висока Математика 2 НЕ 22% 

- 20.9. 

2013. 

Замена 

радника 

36.  Милош Митровић висока Физика и ТИО 25 ДА 100% - - - 

37.  Виолета Арсенијевић висока Хемија 17 ДА 50% - - - 

38.  Слађана Јовановић висока Биологија 14 ДА 100% - - - 

39.  Драгана Ђорђевић висока 
Билогија и Чувари 

природе 
8 ДА 15% 

- - - 

40.  Јанићеије Лазревић висока Историја 33 ДА 95% - - - 
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41.  Милијана Шулић виша Географија 39 ДА 100% 
- 12.09.

2013. 

пензија 

42.  Весана Миљковић висока Географија 16 ДА 15% 13.09.13. - - 

43.  Наташа Стегњаић висока Географија 12 ДА 30% 13.09.13. - - 

44.  Небојша Милетић висока Географија 1 ДА 50% 13.09.13. - - 

45.  Александар Шулић висока 
Физичко 

васпитање 
12 ДА 60% 

- - - 

46.  Драган Кузмановић висока 
Физичко 

васпитање 
17 ДА 100% 

- - - 

47.  Биљана Вучковић висока 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

20 НЕ 100% 

- - - 

48.  Александар Поповић висока 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

13 НЕ 40% 

- - - 

49.  Ивана Биочанин висока 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

4 НЕ 40% 

- 22.01.

2013. 

Споразумн

о 

50.  Никола Николић висока 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

4 ДА 40% 

23.01. 

2013. 

- - 

51.  Душан Живадиновић висока Информатика 5 НЕ 30% - - - 

52.  Верица Марковић висока 
Музичка култура и 

Хор и оркестар 
22 ДА 95% 

- - - 

53.  Новица Илић висока Ликовна  култура 22 ДА 75% - - - 

54.  Милан Томашевић висока Верска настава 3 - 80% - - - 
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Помоћно техничка служа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 
Име и презиме 

Степен стручне 

спреме 
Послови на којима ради Радни стаж Лиценца  

% радног 

времена 

Од До  

1.  Станојевић Зоран средња домар 29  100% - - - 

2.  Кркић Игор средња ложач  18  100% - - - 

3.  Топаловић Сузана средња,  кувар  20  100% - - - 

4.  Првановић 

Гордана 
основна сервир 36  100% 

- - - 

5.  Љубичић Драгана средња хигијеничар 4  100% - - - 

6.  
Вулић Радица основна хигијеничар  35  100% 

- 31.08. 

2013. 

пензија 

7.  Петровић 

Светлана 
основна хигијеничар 30  100% 

- - - 

8.  Митровић 

Стојанка 
основна хигијеничар 26  100% 

- - - 

9.  Пекић 

Александар 
средња хигијеничар 16  100% 

- - - 

10.  Петровић Верица основна хигијеничар 16  100% - - - 

11.  Јелена Миљковић основна хигијеничар 2  100% - - - 

12.  
Пероска Верица средња хигијеничар 20  100% 

- 31.08. 

2013. 

пензија 

13.  Симоновић 

Милан 
основна хигијеничар 40  100% 

- - - 

14.  Николић 

Ангелина 
основна хигијеничар 22  60% 

- - - 

15.  
Матић Сандра основна хигијеничар 8  100% 

03.12. 

2013. 

- - 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

Ове школске године у школи је било 31 одељење. У млађим разредима: у 

матичној школи 8 одељења и у подручним одељењима 12 одељења. У старијим 

разредима у матичној школи има 11 одељења.  

5.1.  Бројно стање ученика и одељења у 2012/2013. години    

Место Разред 
Одељење 

Број ученика Број одељења просек 
1. 2. 3. 

Ћићевац 

I 19 19  38 2 19 

II 15 15  30 2 15 

III 25 24  49 2 24,5 

IV 20 22  42 2 21 

V 26 26 25 77 3 25,67 

VI 21 21 21 63 3 21 

VII 26 26  52 2 26 

VIII 24 24 24 72 3 24 

Укупно 

Ћићевац 
I/VIII 177 176 69 423 19 22,32 

 

 

 

Разред Број одељења 

(матична 

школа+подручна 

одељења) 

На крају I полог. На крају II полуг. 

Број ученика Број ученика 

I 2+3 60 60 

II 2+3 46 46 

III 2+3 73 73 

IV 2+3 58 58 

V 3 75 75 

VI 3 63 63 

VII 2 52 52 

VIII 3 71 71 

Укупно 31 498 498 

Место Разред Одељење 
Број 

ученика 

Број 

одељења 
Просек 

Плочник I II III IV I+ II (4+6) III +IV (10+2) 22 2 5,5 

Појате I II III IV I+ II (8+3) II+ IV (3+6) 20 2 5,0 

Лучина I II III IV I+III (10+7) II+IV (8+11) 36 2 9,0 

Укупно   78 6 6,42 
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5.2.  Ритам рада 

5.2.1. Распоред звоњења у матичној школи 

ПРЕ ПОДНЕ  

ЗА УЧЕНИКА   I - IV  РАЗРЕДА                    ЗА УЧЕНИКА   V - VIII  РАЗРЕДА    

     

1. ЧАС  07
20

  -  07
30

 -  08
15

             1.  ЧАС  07
20

  -  07
30

 -  08
15

 

2.         ЧАС              08
20

 -  09
05

                                   2.   ЧАС             08
20

 -  09
05 

3.         ЧАС   09
15

  - 09
20

 -  10
05

                        3.   ЧАС   09
15

  - 09
20

-  10
05

 

4.         ЧАС  10
15

   - 10
20

 -  11
05

             4.   ЧАС  10
15

   - 10
20

 - 11
05

 

5.         ЧАС              11
10

 -  11
55

            5.    ЧАС              11
10

 - 11
55

 

6.         ЧАС              12
00

 -  12
45

                       6.    ЧАС              12
00

 - 12
45

 

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ  

ЗА УЧЕНИКА   I - IV  РАЗРЕДА                       ЗА УЧЕНИКА   V - VIII  РАЗРЕДА     

 

1.         ЧАС  12
50

  -  13
00

  - 13
45

                       1.  ЧАС    12
20

 - 12
30

 - 13
15 

2.         ЧАС              13
50

  - 14
35

            2.   ЧАС             13
20

 - 14
05 

3.         ЧАС   14
45

 -  14
50

  - 15
35

            3.   ЧАС   14
15

 - 14
20

 - 15
05 

4.         ЧАС              15
50

  - 16
35

            4.   ЧАС   15
20

 - 15
20

 - 16
05 

5.         ЧАС              16
40

  - 17
25

            5.    ЧАС            16
10

 - 16
55 

                     6.    ЧАС            17
00

 - 17
45 

Промена смена се врши на месец дана. 

5.2.2. Распоред звоњења у подручним одељењима 

1.   ЧАС  07
20

  -  07
30

 -  08
15

              

2.         ЧАС              08
20

 -  09
05

 
 

3.         ЧАС   09
15

  - 09
20

 -  10
05

   

4.         ЧАС  10
15

   - 10
20

 -  11
05

    

5.         ЧАС              11
10

 -  11
55

  

Настава и други облици образовно–васпитног рада у школи у потпуности су 

реализовани по Правилнику о календару образовно–васпитног рада основне школе за 

школску 2012/2013. годину. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи 

остварилису се у току два полугодишта.Прво полугодиште почело је у понедељак, 3. 

септембра 2012. године, а завршавило се у петак, 28. децембра 2012. године. Друго 

полугодиште почело је у среду, 16. јануара 2013. године. Друго полугодиште 

завршавило се у петак, 24. маја 2013. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 

7. јуна 2013. године за ученике од првог до седмог разреда.  

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварен је  у 37 

петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.Образовно-васпитни рад 

за ученике осмог разреда остварен је у 35 петодневних наставних седмица, односно 170 

наставних дана. У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи 

распуст. 
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Зимски распуст почео је у понедељак, 31. децембра 2012. године, а завршио се у 

уторак, 15. јануара 2013. године. Пролећни распуст почео је у понедељак, 29. априла 

2013. године, а завршио се у понедељак, 6. маја 2013. године. Летњи распуст почео је у 

понедељак, 10. јуна 2013. године, а завршио се у петак, 30. августа 2013. године. 

У школи се празновао радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском 

рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску 

битку. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнован је 21. октобра 

2012. године, Свети Сава 27. јануара 2013. године, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2013. године, 

Дан победе 9. маја 2013. године, Видовдан 28. јуна 2013. године 

Свети Сава и Видовдан празновани су радно, без одржавања наставе, а Дан 

сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни 

дани. У четвртак, 8. новембар 2012. године обележен је Дан просветних радника. 

РАДНЕ СУБОТЕ 

22. 09. 2012. године наставни дан петак 

10. 11.2012. године наставни дан четвртак 

Поправни испит: 

За 8. разред:  10. 06. 2013. и 11. 06. 2013. године 

Разредни испит: 25. и 26. 06. 2013. године 

Поправни испит за остале разреде: 22, 23, 26. и 27. 08. 2013. године 

Распоред пријема родитеља био је организован по следећем распореду. 

Разред Име и презиме ОС Дани  Наставни час 

V/1 Миодраг Димић Среда  3. час 

V/2 Снежана Антић Уторак  4. час 

V/3 Виолета Арсенијевић Среда  4. час 

VI/1 Снежана Симић Четвртак  4. час 

VI/2 Александар Шулић Уторак  2. час 

VI/3 Милош Митровић Понедељак  после 6.  часа 

VII/1 Драгана Кузмановић Понедељак  3. час 

VII/2 Гордана Мацић Петак  3. час 

VIII/1 Слађана Јовановић Среда  3. час 

VIII/2 Биљана Вучковић Уторак  после 6.  часа 

VIII/3 Верица Марковић Уторак  1. и 3. час 
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5.3. Подела одељења на наставнике и остала задужења 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ОДЕЉЕЊСКО 

СТАРЕШИНСТВО 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

КОЈЕ 

ПРЕДАЈУ 

ОДЕЉЕЊА У 

КОЈИМА 

ПРЕДАЈУ 

Ивана Симоновић Разредни старешина Разредна настава I/1 

Маријана 

Богдановић 
Разредни старешина 

Разредна настава 
I/2 

Љубинка Илић Разредни старешина Разредна настава II/1 

Радованка Мацић Разредни старешина Разредна настава II/2 

Славица Живковић 
Разредни старешина Разредна настава III/1, Друга 

шанса 

Нела Кркић Разредни старешина Разредна настава III/2 

Драгана Табаковић Разредни старешина Разредна настава IV/1 

Биљана Ердељанов 
Разредни старешина Разредна настава IV/2, Друга 

шанса 

Ирена Милошковић Разредни старешина Разредна настава I-II 

Дејан Сврзић Разредни старешина Разредна настава III-IV 

Јелена Нешић Разредни старешина Разредна настава I-II 

Зорица Рајковић Разредни старешина Разредна настава III-IV 

Сандра Поповић Разредни старешина Разредна настава I-III 

Сања Радојковић Разредни старешина Разредна настава II-IV 

Гордана Мацић 
Разредни старешина 

VII/2 
Српски језик 

VI/2,3, 

VII/1, 2 

Снежана Антић 
Разредни старешина                

V/2 
Српски језик V/1,2,3 

Снежана Симић 
Разредни старешина 

VI/1 
Српски језик 

VI/1, VIII/2,3, 

Друга шанса 

Ивана Бањац  Српски језик 
VIII/1, Друга 

шанса 

Миодраг Димић 
Разредни старешина 

V/1 

Енглески 

језик 

I/1,2, V/1,2,3, 

VII/1,2, Друга 

шанса 

Александра 

Ивановић 
 /    

Енглески 

језик 

II/1,2, IV/1,2, 

VI/1,2,3, 

VIII/1,2,3 

Душица Михајловић / 
Француски. 

језик 

V/1,2,3, VI/1,2,3, 

VIII/1,2,3 

 

Jелена Кандић / 

Француски 

језик, 

Енглески 

језик 

VII/1,2 ,III/1,2 

Александра Лукић / 
Енглески 

језик 

Подручна 

одељења I-IV 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ОДЕЉЕЊСКО 

СТАРЕШИНСТВО 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

КОЈЕ 

ПРЕДАЈУ 

ОДЕЉЕЊА У 

КОЈИМА 

ПРЕДАЈУ 

Ана Пешић / Енглески језик 

II/1,2, IV/1,2, 

VI/1,2,3, 

VIII/1,2,3 

Верица Марковић 
Разредни старешина 

VIII/3 

Музичка 

култура, 

Хор и оркестар 

V/1,2,3, VI/1,2,3, 

VII/1,2, 

VIII/1,2,3,  6 

група V-VIII 

Новица Илић / 

Ликовна  

култура, 

Цртање, сликање 

и вајање 

V/1,2,3, VI/1,2,3, 

VII/1,2,VIII/1,2,3, 

1 група V 

Милијана Шулић / Географија 
V/1,2,3, VI/1,2,3, 

VII/1,2, VIII/1,2,3 

Весна Миљковић / Географија 
V/1,2,3, Друга 

шанса 

Наташа Стегњајић / Географија VI/3,,VII/1,2 

Небојша Милетић / Географија 
VI/1,2,3, 

VIII/1,2,3 

Јанићије Лазаревић / Историја 

V/1,2,3, VI/1,2,3, 

VII/1,2, VIII/1,2,3 

Друга шанса 

Драгана Кузмановић 
Разредни старешина 

VII/1 
Математика VI/1,2,3,  VII/1,2 

Микица Пршић / Математика VIII/3 

Слађана Рајковић / Математика V/1,2,3,  VIII/1,2 

Снежана 

Радисављевић 
/ Математика Друга шанса 

Милош Митровић 
Разредни старешина 

VI/3 

Физика, 

ТИО 

VI/1,2,3, VII/1,2, 

VIII/1,2,3, 

V/1,2 одељења на 

групе, Друга 

шанса 

Виолета 

Арсенијевић 

Разредни старешина 

V/3 
Хемија 

VII/1,2, 

VIII/1,2,3, Друга 

шанса 

Слађана Јовановић 
Разредни старешина 

VIII/1 
Биологија 

V/1,2,3, VI/1,2 

VII/1,2, VIII/1,2,3 

Драгана Ђорђевић / 
Биологија, 

Чувари природе  

VI/3, 1 група VI 

разред, Друга 

шанса 

Биљана Вучковић 
Разредни старешина 

VIII/2 
ТИО 

VI/1,3  одељења 

на групе V/1,3, 

VI/2, VII/1,2, 

VIII/1,2,3 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ОДЕЉЕЊСКО 

СТАРЕШИНСТВО 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

КОЈЕ 

ПРЕДАЈУ 

ОДЕЉЕЊА У 

КОЈИМА 

ПРЕДАЈУ 

Александар 

Поповић 
/ ТИО V/2,3, VIII/1,3 

Ивана Биочанин / ТИО 
VI/2, VII/1,2, 

VIII/2 

Никола Николић / ТИО 
VI/2, VII/1,2, 

VIII/2 

Драган Кузмановић / 

Физичко 

васпитање, 

Спортске 

активности 

V/1,2,3, VI/1, 

VIII/1,2,3 

Александар Шулић 
Разредни старешина 

VI/2 

Физичко 

васпитање, 

Спортске 

активности 

VI/2,3, VII/1,2 

Душан 

Живадиновић 
/ Информатика 

V-VIII,  Друга 

шанса 

Милан Томашевић / Верска настава I-VIII  

Кристина Симић 

 
/ 

Грађанско 

васпитање 
V-VIII  

Иван Газибарић /  Друга шанса 
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5.4. Структура и распоред обавеза наставника и стручни сарадника 

РЕД.

БР. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ОДЕЉЕЊСКО 

СТАРЕШИНСТВО 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

КОЈЕ 

ПРЕДАЈУ 

ОДЕЉЕЊА У 

КОЈИМА 

ПРЕДАЈУ 

Недељни фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

 

1. Ивана Симоновић  Разредни старешина Разредна настава I/1 20 720 

2. Марјана Богдановић  Разредни старешина Разредна настава I/2 20 720 

3. Љубинка Илић Разредни старешина Разредна настава II/1 20 720 

4. Радованка Мацић Разредни старешина Разредна настава II/2 20 720 

5. Славица Живковић Разредни старешина Разредна настава III/1 20 720 

6. Нела Кркић Разредни старешина Разредна настава III/2 20 720 

7. Драгана Табаковић Разредни старешина Разредна настава IV/1 20 720 

8. Биљана Ердељанов Разредни старешина Разредна настава IV/2 20 720 

9. Ирена Милошковић Разредни старешина Разредна настава I-II 20 720 

10. Дејан Сврзић Разредни старешина Разредна настава III-IV 20 720 

11. Јелена Нешић Разредни старешина Разредна настава I-II 20 720 

12. Зорица Рајковић Разредни старешина Разредна настава III-IV 20 720 

13. Сандра Поповић Разредни старешина Разредна настава I-III 20 720 

14. Сања Радојковић Разредни старешина Разредна настава II-IV 20 720 

15. Гордана Мацић 
Разредни старешина 

VII/2 
Српски језик 

VI/2,3, 

VII/1, 2 

16 576 

16. Снежана Антић 
Разредни старешина                

V/2 
Српски језик V/1,2,3 

15 540 

17. Снежана Симић 
Разредни старешина 

VI/1 
Српски језик VI/1, VIII/2,3 

12+ДШ 416 +ДШ 

18. Ивана Бањац  Српски језик VIII/1 4 +ДШ 136 



Извештај о остваривању годишњег програма рада школе за школску 2012/2013. годину 

19 

 

19. Миодраг Димић 
Разредни старешина 

V/1 

Енглески 

Језик 

I/1,2, V/1,2,3, 

VII/1,2 

14 +ДШ 504+ДШ 

20. 
Александра 

Ивановић 
 /    

Енглески 

Језик 

II/1,2, IV/1,2, 

VI/1,2,3, 

VIII/1,2,3 

20 580 

 Пешић Ана / 
Енглески 

Језик 

II/1,2, IV/1,2, 

VI/1,2,3, 

VIII/1,2,3 

20 126 

21. Душица Михајловић / 
Француски. 

Језик 

V/1,2,3, VI/1,2,3, 

VIII/1,2,3 

 

18 636 

22. Jелена Кандић / 

Француски 

језик, 

Енглески 

Језик 

VII/1,2 ,III/1,2 

4Е +4Ф 288 

24. Александра Лукић / 
Енглески 

Језик 

Подручна 

одељења I-IV 

12 432 

23. Верица Марковић 
Разредни старешина 

VIII/3 

Музичка 

култура, 

Хор и оркестар 

V/1,2,3, VI/1,2,3, 

VII/1,2, 

VIII/1,2,3,  6 

група V-VIII 

20 714 

24. Новица Илић / 

Ликовна  

култура, 

Цртање, сликање 

и вајање 

V/1,2,3, VI/1,2,3, 

VII/1,2,VIII/1,2,3, 

1 група V 

15 534 

25. Весна Миљковић / Географија V/1,2,3, 3 108 

 Наташа Стегњајић / Географија VI/3,,VII/1,2 6 216 

 Небојша Милетић / Географија 
VI/1,2,3, 

VIII/1,2,3 

10 360 

26. Јанићије Лазаревић / Историја 
V/1,2,3, VI/1,2,3, 

VII/1,2, VIII/1,2,3 

19+ДШ 672 
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27. Драгана Кузмановић 
Разредни старешина 

VII/1 
Математика VI/1,2,3,  VII/1,2 

20 720 

28. Микица Пршић / Математика VIII/3 4 124 

29. Слађана Рајковић / Математика V/1,2,3,  VIII/1,2 20 712 

 
Снежана 

Радисављевић 
/ Математика VIII/3 

4 12 

30. Милош Митровић 
Разредни старешина 

VI/3 

Физика, 

ТИО 

VI/1,2,3, VII/1,2, 

VIII/1,2,3, 

V/1,2 одељења на 

групе 

20 714 

31. 
Виолета 

Арсенијевић 

Разредни старешина 

V/3 
Хемија VII/1,2, VIII/1,2,3 

10+ДШ 354+ДШ 

32. Слађана Јовановић 
Разредни старешина 

VIII/1 
Биологија 

V/1,2,3, VI/1,2 

VII/1,2, VIII/1,2,3 

20 714 

33. Драгана Ђорђевић / 
Биологија, 

Чувари природе  

VI/3, 1 група VI 

разред 

3+ДШ 208+ДШ 

34. Биљана Вучковић 
Разредни старешина 

VIII/2 
ТИО 

VI/1,3  одељења 

на групе V/1,3, 

VI/2, VII/1,2, 

VIII/1,2,3 

20 714 

35. 
Александар 

Поповић 
/ ТИО V/2,3, VIII/1,3 

8 284 

36. Ивана Биочанин / ТИО 
VI/2, VII/1,2, 

VIII/2 

8 119 

 Никола Николић / ТИО 
VI/2, VII/1,2, 

VIII/2 

8  

 165 

37. Драган Кузмановић / 

Физичко 

васпитање, 

Спортске 

активности 

V/1,2,3, VI/1, 

VIII/1,2,3 

21 744 
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38. Александар Шулић 
Разредни старешина 

VI/2 

Физичко 

васпитање, 

Спортске 

активности 

VI/2,3, VII/1,2 

12 432 

39. 
Душан 

Живадиновић 
/ Информатика V-VIII  

6 216 

40. 

 
Милан Томашевић / Верска настава I-VIII  

19 682 

41. 
Кристина Симић 

 
/ 

Грађанско 

Васпитање 
V-VIII  

7 250 
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5.5.  Школски календар заједничких активности 

 Пријем првака 

Свечани пријем првака био је у просторијама школе, у понедељак, 03.09.2012. у 

10 часова. После приредбе у којој су учествовали ученици четвртог разреда, , прваке и 

њихове родитеље поздравио је директор школе Драган Антић. Приредбу су 

припремиле Драгана Табаковић и Биљана Ердељанов.  

 

 Дечија недеља 

Школске 2012/2013. годину Дечија недеља је реализована под називом 

„Растемо као једно, бољи смо заједно“. Дечија недеља трајала је од 01. 10. 2012. године 

до 07. 10 .2012. године. У оквиру Дечије недеље организоване су следеће активности: 

Ученици млађих разреда организовали су дечији вашар, где су продавали 

предмете које су они сами направили. Вашар је организован 04. 10. 2012. године. 

Организована је посета градској библиотеци и пројекција цртаног филма 

„Елвин и његови пријатељи“. Ученици су цртали на платоу у центру града. 

Организована је приредба за ученике. 

 

 Прослава Нове године 

Приредбу поводом Нове године припремиле су и реализовале Снежана Симић, 

Гордана Мацић, Снежана Антић и Ивана Бањац са ученицима старијих разреда. У 

млађим разредима прирадба је припремана од стране професора разредне наставе. 

Приредба је употпуњена хором који је водила Верица Марковић. 

 

 Сајам књига 

У току школске 2012/2013. године посећен је Сајам књига.  

 

 Прослава Светог Саве 

Приредбу поводом дана Светог Саве 25.01.2013. године припремиле су и 

реализовале Снежана Симић, Гордана Мацић, Снежана Антић и Ивана Бањац са 

ученицима старијих разреда; Славица Живковић и Нела Кркић са ученицима млађих 

разреда. Приредба је употпуњена хором који је водила Верица Марковић. 

 

 Сретење 

У школи је посвећен час поводом државног празника Сретења. Сви наставници 

су узели учешће. 

 

 Дан жена 

Током часова одељењских заједница, као и неких предмета обележен је Дан  

жена. Ученици и наставници су организовали изложбу честитки поводом Дана жена. 

 

 Прослава Дана школе 
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Свечану академију поводом Дана школе 05.04.2013. године припремиле су и 

реализовале Снежана Симић, Гордана Мацић, Снежана Антић и Ивана Бањац са 

ученицима старијих разреда; Славица Живковић и Нела Кркић са ученицима млађих 

разреда. Приредба је употпуњена хором који је водила Верица Марковић. 

 Васкршњи празници 

Ове године Васкршњи празници у школи обележени су изложбом ликовних 

радова, као и изложбом  најлепше украшених јаја у холу школе. у изложби су 

учествовали сви разреди школе. 

 

 Прослава матуре 

Ове године прослава матуре била је у просторијама школе. Организацијом 

матурске прославе бавили су се родитељи организационог одбора осмог разреда. Мали 

матуранти прославили су завршетак осмогодишњег школовања 28.05.2013. у друштву 

својих учитеља, одељењских старешина, наставника, стручних сарадника, помоћника и 

директора школе. 
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5.6. Годишњи фонд часова наставних и ваннаставних активности 

5.6.1. Обавезни   и изборни наставни предмети за први циклус основног образовања и васпитања 

Р
ед

. 
б
р
о
ј 

А. 

ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. 
реализ. 

по одељ. 
Укупно 

реализовано  нед. год. 
реализ. 

по одељ. 
Укупно 

реализовано нед. год. 
реализ. 

по 
одељ. 

Укупно 
реализовано нед. год. 

реализ. 
по 

одељ. 

Укупно 
реализова

но 

1. Српски језик  5 180 180 900 5 180 180 900 5 180 180 900 5 180 180 900 

3. Енглески 

језик 

2 72 72 360 2 72 72 360 2 72 72 360 2 72 72 360 

4. Математика 5 180 180 900 5 180 180 900 5 180 180 900 5 180 180 900 

5. Свет око нас 2 72 72 360 2 72 72 360 - - -  - - -  

6. Природа и 

друштво 

- - - - - - - - 2 72 72 360 2 72 72 360 

7. Ликовна 

култура 

1 36 36 180 2 72 72 360 2 72 72 360 2 72 72 360 

8. Музичка 

култура 

1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 

9. Физичко 

васпитање 

3 108 108 540 3 108 108 540 3 108 108 540 3 108 108 540 

УКУПНО: А 19 684 684 3420 20 720 720 3600 20 720 720 3600 20 720 720 3600 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
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1. Верска 

настава/ 

Грађанско 

васпитање 

1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 

2. Народна 

традиција 

1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 

3. Чувари 

природе 

1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 

У К У П Н О : Б  2 72 72 360 2 72 72 360 2 72 72 360 2 72 72 360 

У К У П Н О :  

А + Б  

21 756 756 3780 22 792 792 3960 22 792 792 3960 22 792 792 3960 

Укупно часова 15660 

Час одељенске  

заједницее 

1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 

Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне 

активности 

1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 1 36 36 180 
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5.6.2. Наставни план за други циклус основног образовања и васпитања  

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. 
реализ. 

по 
одељ. 

Укупно 
реализовано нед. год. 

реализ. 
по 

одељ. 

Укупно 
реализовано нед. год. 

реализ. 
по 

одељ. 

Укупно 
реализовано нед. год. 

реализ. 
по 

одељ. 

Укупно 
реализовано 

1. Српски језик 5 180 180 540 4 144 144 432 4 144 144 288 4 136 136 408 

3. Енглески језик 2 72 72 216 2 72 72 216 2 72 72 144 2 68 68 204 

4. Ликовна култура 2 72 72 216 1 36 36 108 1 36 36 72 1 34 34 102 

5. Музичка култура 2 72 72 216 1 36 36 108 1 36 36 72 1 34 34 102 

6. Историја 1 36 36 108 2 72 72 216 2 72 72 144 2 68 68 204 

7. Географија 1 36 36 108 2 72 72 216 2 72 72 144 2 68 68 204 

8. Физика - - - - 2 72 72 216 2 72 72 144 2 68 68 204 

9. Математика 4 144 144 432 4 144 144 432 4 144 144 288 4 136 136 408 

10. Биологија 2 72 72 216 2 72 72 216 2 72 72 144 2 68 68 204 

11. Хемија - - - - - - - - 2 72 72 144 2 68 68 204 

12. Техничко и 

информатичко 

образовање 

2 72 72 216 2 72 72 216 2 72 72 144 2 68 68 204 

13. Физичко 

васпитање 
2 72 72 216 2 72 72 216 2 72 72 144 2 68 68 204 

УКУПНО: А 23 828 828 2484 24- 864 864 2592 26 936 936 1872 26 884 884 2652 
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Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

                

1 Верска 

настава/Грађанско 

васпитање 

1 36 36 108 1 36 36 108 1 36 36 72 1 34 34 102 

2. Француски језик 2 72 72 216 2 72 72 216 2 72 72 144 2 68 68 204 

3. Физичко 

васпитање – 

изабрани спорт 

(фудбал/одбојка) 

1 36 36 108 1 36 36 108 1 36 36 72 1 34 34 102 

УКУПНО: Б 4 144 144 432 4 144 144 432 4 144 144 288 4 136 136 408 

УКУПНО: А + Б 27 972 972 2916 28 1080 1080 3240 30 1080 1080 2160 30 1020 1020 3060 

1 Чувари природе - - - _ 1 36 36 108 - - - - - - - - 

3. Цртање, сликање 

и вајање 
1 36 36 108 - - - _ - - - - - - - - 

4. Хор и оркестар 1 36 36 108 1 36 36 108 1 36 36 72 1 34 34 102 

5. Информатика и 

рачунарство 
1 36 36 108 1 36 36 108 1 36 36 72 1 34 34 102 

  УКУПНО: B 1 36 36 108 1 36 36 108 1 36 36 72 1 34 34 102 

  УКУПНО: А + Б 

+ В 
28 1008 1008 3024 29 1044 1044 3132 31 1116 1116 2232 31 1054 1054 3162 

Укупно часова 11550 
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 Час одељенске  

заједницее 
1 36 36 108 1 36 36 108 1 36 36 72 1 34 34 102 

 Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне 

активности 

1 36 36 108 1 36 36 108 1 36 36 72 1 34 34 102 
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5.6.3. Наставни план пројекта ФООО 

 I циклус  

Σ I-IV 

II циклус III циклус  

 

 

Σ 

V-VIII 

 

 

 

Σ 

I-VIII 
Предмети и модули 

Основно 
описмењавањ

е 

Основе 
функционалне 

писмености 

Основе општег 

основног 

образовања 

Основно опште 

образовање и обуке за 

занимање  V 
Разред 

VI Разред 
VII 

Разред 
VIII 

Разред 

Српски језик 100 100 200 85 68 50 50 253 453 

_____________ језик 100 100  85 68 50 50 253 453 

Српски језик као*нематерњи језик 50 50 100 40 35 25 25 125 225 

Енглески језик  50 50 17 34 34 34 119 169 

Дигитална писменост  50 50 17 17 17 10 61 111 

Математика 100 100 200 85 68 51 51 255 455 

Основне животне вештине  50 + 5
**

 55      55 

Физика     34 34  68 68 

Хемија     34 34  68 68 

Биологија    34 17 17  68 68 

Примењене науке       50 50 50 

Историја    17 17 34  68 68 

Географија    17 17 34  68 68 

Предузетништво     17 17 17 51 51 

Одговорно живљење у грађанском друштву    25 + 5** 25 + 5** 25 + 5** 25 + 5** 120 120 

 УКУПНО (без језика мањина и српског као нематерњег 

језика) 
200 355 555 302 353 352 242 1249 1804 
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5.6.4. Допунска и додатна и припремна настава по предметима 

У школској 2012/2013. години одржан је следећи број додатних и допунских часова. 

Разред I II III IV V VI VII VIII Укупно 

Предмети дп дд Дп дд дп дд дп дд дд Дп дд дп дд дп дд дп дд дп 

Српски 

језик 
90 - 90 - 90 - 90 90 21 16 15 15 14 14 18 18 68 423 

Француски 

језик 
- - - - - - - - 16 16 21 14 - - 12 12 49 42 

Енглески 

језик 
- - - - - - - -- - 20 14 15 18 23 13 11 45 69 

Физика - - - - - - - - - - 26 - 20 - 20 - 66 - 

Математика 90 - 90 - 90 - 90 90 19 18 18 18 18 18 18 38 63 432 

Биологија - - - - - - - - 6 - 6 - 6 - 7 - 25 - 

Хемија - - - - - - - - - - - - 18 - 8 - 26 - 

Историја - - - - -- - - - 7 2 7 - 7 - 7 - 28 - 

Географија - - - - - - - - - - - - 14 - 20 - 24 - 

Укупно 180 - 180 - 180 - 180 180 69 72 107 62 115 55 123 79 394 966 
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Припремна настава организована је за ученике осмог разреда из српског језика и 

математике. Припремну наставу из српског језика држале су Снежана Симић и Ивана 

Бањац, а  из математике Слађана Рајковић и Микица Пршић. У мају (за ученике осмог 

разреда) и августу (за ученике од петог до седмог разреда) одржана је и припремна 

настава за ученике који су упућени на поправни испит.  

5.6.5. Обавезни изборни предмети 

Грађанско васпитање – Кристина Симић  

Разред Број 

ученика 

Број група 

5. 25 1 

6. 32 2 

7. 52 3 

8. 18 1 

Укупно 127 7 

 

 

 

 

 

 

Верска настава – Милан Томашевић 

Одељење Број ученика Број 

група 

1. 22 2 

2. 52 3 

3. 42 3 

4. 47 3 

5. 51 3 

6. 31 2 

7. - - 

8. 53 3 

Укупно 298 19 

5.6.6. Изборни премети 

 

Народна традиција 

Одељење Број ученика Наставник 

1. 60  

2. 46  

3. 73  

4. 58  

Укупно 237  

Чувари природе –  

наставник: Драгана Ђорђевић 

Разред Број ученика Број група 

6. 17 1 

Укупно 17 1 

Цртање, сликање, вајање –  

наставник: Новица Илић 

Разред Број ученика Наставник 

5. 18 1 

Укупно 18 1 

 

Хор и оркестар – 

 наставник: Верица Марковић 

Разред Број ученика Број група 

5. 23 1 

6. 28 1 

7. 32 2 

8. 35 2 

Укупно 118 6 

Рачунарство и информатика –  

наставник: Душан Живадиновић 

Разред Број ученика Број група 

5. 32 2 

6. 18 1 

7. 18 1 

8.  37 2 

Укупно 105 6 
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5.6.7.  Такмичења 

У току школске 2012/2013. године у нашој школи одржана су општинска 

такмичења из: српског језика, биологије, енглеског језика, хемије, географије, 

техничког и информатичког образовања, такмичење „Шта знаш о саобраћају“ и 

Књижевна олимпијада. Резултати ученика на такмичењима су дати у следећим 

табелама.  

Легенда за наредне таблице 

оп – општинско такмичење 

ок – окружно такмичење 

р – републичко такмичење 

п – похвала на такмичењу 

у – учешће на такмичењу 

Трећи разред 

3.разред 
Одељење Математика Рецитовање 

 

општинско 
о
п

 

о
к
 

1. Јован Лазић III1 1   

2. Јана Кркић III1 2   

3. 
Теодора 

Станојевић 
III1  1 у 

Четврти разред 

4. разред 
Одељење Математика Рецитовање 

 о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

Аница 

Стаменковић 
2/2 1 у 3 у 

Вељко 

Арсенијевић 
2/2 2 у   

Пети разред 

  

V разред 

  

  

О
д
ељ

ењ
е 

С
р
п

ск
и

 ј
ез

и
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Б
и

о
л
о
ги

ја
 

И
ст

о
р
и
ја

 

С
ао

б
р
аћ

ај
 

  о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

1. Александра Јовановић V2 1 у     3           

2. Мирјана Миленковић V3 3 у                 

3. Ђорђе Антић V3         1 2 2 3     

4. Тара Станојевић V1         1 2         

5. Ивана Милутиновић V1         3       2 у 

6. Емилија Обрадовић V3     2 у 3           

7. Братислав Кркић V3         3           

8. Кристина Радосављевић V1                 1 у 
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Шести разред 

  

VI разред 

  

  

О
д
ељ

ењ
е
 

С
р
п

ск
и

 ј
ез

и
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Ф
и

зи
к
а 

Б
и

о
л
о
ги

ја
 

  о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

р
е 

о
п

 

о
к
 

1. Анђела Рајковић VI2 1 2     3         

2. Јелисавета Милисављевић VI2 1 3 2 у 3 1 3     

3. Наталија Миљковић VI3 1 2 1 у 1 у       

4. Сара Крстић VI3 2 у 2 у 3 3   2 3 

5. Стефана Јанковић VI2 3 у               

6. Стефана Савић VI3 3 у               

7.  Иван Милутиновић VI2         2 у   1 3 

8.  Јован Алексић VI1         П у   1 у 

9. Лазар Рајковић VI2                   

10. Милица Белошевић VI1                   
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Седми разред 

  

VII разред 

  

  

О
д
ељ

ењ
е
 

С
р
п

ск
и

 ј
ез

и
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Ф
и

зи
к
а 

  

Б
и

о
л
о
ги

ја
 

И
ст

о
р
и

ја
 

Г
ео

гр
аф

и
ја

 

Х
ем

и
ја

 

С
ао

б
р
аћ

ај
 

Т
И

О
 

К
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

  о
п

 

о
к
 

р
е 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

р
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

р
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

1. Александар Мацић VII1 1 у             1 2         3             2       

2. Јована Станојевић VII1 2 3 у 2 у       2 2                               

3. Ђорђе Поповић VII2 3 ˗       3 п   3           2 1 у                 

4. Лука Симоновић VII1 3 у                                           1 у 

5. 

Александар 

Миљковић 
VII2 

      1 у 2 п у 2 3         1 1 у                 

6. Иван Миленковић VII1           1 у                                     

7. 

Урош 

Богосављевић 
VII2 

                                          2 у     

8. Катарина Ралић VII2                 1 у 3                            

9. Давид Крстић VII1                 3                                

10. Ђорђе Кркић VII2                             3     1 у             

11. Дарко Бабић VII2                                       1 у         

12. Немања Миљковић VII2                         3                         

13. Тијана Весковић VII3                                   1 у             
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Осми разред 

  

VIII  разред 

  

  

О
д
ељ

ењ
е
 

С
р
п

ск
и

 ј
ез

и
к
 

Е
н

гл
ес

к
и

 ј
ез

и
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Ф
и

зи
к
а 

Б
и

о
л
о
ги

ја
 

И
ст

о
р
и

ја
 

Г
ео

гр
аф

и
ја

 

Х
ем

и
ја

 

С
ао

б
р
аћ

ај
 

Р
ец

и
то

в
ањ

е 

Т
И

О
 

К
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 

  о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

р о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
п

 

о
к
 

о
п

 

о
к
 

р
 

о
п

 

о
к
 

1. Љубица Бабић VIII3 1 у                           1 у             2 2 

2. Бојан Лазић VIII2 2 у                                               

3. Тања Васић VIII2 2 у                                               

4. Јована Марковић VIII2 2 у                                               

5. Ива Петковић VIII1                 2 3                           2 у 

6. Филип Кркић VIII1     3      1 у                                   

7. Соња Петковић VIII3             2 2                                   

8. Антонио Пејић VIII1         1 у     3 У       2 у 2 ˗                 

9. Никола Раичевић VIII1     2 у                                           

10. Бобан Урошевић VIII2         2 у               3 у           1 у       

11. Андреа Столић VIII1                                         1 3 у     

12. Александра Петковић VIII1                                         1 у       

13. Анђела Станојевић VIII2                           2 у                     

14. Филип Машовић VIII3                     2 1 4                         

15. 

Александар 

Стефановић 
VIII3 

                    2 у                           

16. Ирена Обрадовић VIII2                                   3               
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5.6.8. Остале ваннаставне активности 

Врста 

активности 
Место  Датум Име и организатор Учесници 

Позоришна 

представа 
Ћићевац 26. 9. 2012. 

Капетан Џон 

Пиплфокс 

Аматерско 

позориште Ћићевац 

ученици од 1. 

до 4. разреда 

Биоскопска 

представа 
Ћићевац 02. 10. 2012. Алвон и веверице 

ученици од 1. 

до 4. разреда 

Цртање 

испред платоа 

школе 

Ћићевац 03. 10. 2012. Школа ученици 

Дечији вашар Ћићевац 04. 10. 2012. Школа ученици 

Пријем првака 

у Дечији савез 
Ћићевац 05. 10. 2012. Школа ученици 

Крос Ћићевац 19, 10. 2012. 

„Трка за срећније 

детињство“ Школа и 

Црвени крст 

ученици 

Светосавска 

приредба 
Ћићевац 25. 1.2013. Школа ученици 

Позоришна 

представа 
Ћићевац 07. 3. 2013. 

„Лепо је бити фин“  

Школа у сарадњи са 

Црвеним крстом 

ученици 

Хуманитарна 

акција 
Ћићевац 08. 3. 2013. 

Помоћ болесном 

детету 
Школа 

Академија Ћићевац 05. 4. 2013. 
Академија у част 

Дана школе  
Школа 

Хуманитарна 

акција 
Ћићевац 10. 4. 2013. 

Помоћ Тијани 

Огњеновић 
Школа 

Монодрама Ћићевац 16. 4. 2013. 
„Како је Никола 

добио брата“ 

ученици 

млађег 

разреда 

Еколошка 

акција 
Ћићевац 13. 4. 2013. 

„Очистимо 

општину“ 
ученици 

Обележена 

Недеља 

здравих зуба 

Ћићевац 17. 5. 2013. 
„Здрави зуби, здрав 

живот“ 
 

Позоришна 

представа 
Ћићевац 20. 5. 2013. 

„Љубавни јади Дејзи 

Шалабејзи“ Дечије 

позориште 

„Искрица“ 

ученици од 1. 

до 4. разреда 
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Врста 

активности 
Место  Датум Име и организатор Учесници 

Промоција 

књиге и 

читања 

Ћићевац 21.05.2013. 

„Читалићи“ Школа 

и Градска 

библиотека 

ученици 

Обележен дан 

екологије 
Ћићевац 07. 05. 2013. 

Документарни филм 

„Зелена недеља“ 

ЈКП Водовод 

Крушевац 

ученици 

 Крос 

Дана  19. 10. 2012. године  је одржан традиционални крос „Трка за срећније 

детињство“ са почетком у 12:30 часова на улицама око дворишта школе. Крос је 

одржан посебно за сваки разред у дисциплинама за дечаке и девојчице. Ученици који 

су освојили прва три места у свакој категорији добили су дипломе. 

 Изложбе 

У школској 2012/2013. години у холу школе постављена је изложба 

литерарних и ликовних радова ученика млађих разреда на тему „Извини, погрешио 

сам“. У холу школе постављена је изложба радова ученика старијих разреда урађених 

на часовима Техничког и информатичког образовања. Поводом Ускршњих празника 

постављена је изложба ускршњих јаја. 

 Приредба за Нову годину 

Новогодишња приедба одржана је 27. 12. 2012. године у школској трпезарији. 

У приредби су учествовали млађи и старији разреди са пригодним програмом, 

ритмичке групе и хор и оркестар школе. 

 Литерарни конкурс „Свети Сава“ 

На литерарном конкурсу наше школе "Свети Сава"одржаном у јануару 2013. 

године, награђени су следећи ученици:  

I категорија: 

1. Алексија Николић II-1 

2. Петра Младеновић I-1 

3. Анастасија Јанковић II-2 

II категорија: 

1. Урош Табаковић IV-2  

2. Александра Богдановић IV-2  

3. Стефан Ерић IV-1 

III категорија: 

1. Братислав Кркић V-3  

2. Емилија Крстић V-1  

3. Лазар Рајковић VI-2  

IV категорија: 

1. Дарко Живковић VII-2  

2. Урош Богосављевић VII-2  

3. Катарина Ралић VII-2 
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 Прослава Светог Саве 

У свечаној сали Дома културе 25. 1.2013. године одржане су две приредбе 

поводом прославе Светог Саве. У приредби су учествовали млађи и старији разреди са 

пригодним програмом, фолклор и хор и оркестар школе. 

 

 Дан школе 

У оквиру прославе 210 година постојања на школе одржане су следеће 

активности: 

• Четвртак, 4. 4. 2013. године, квиз ученика из опште културе, 

• Петак, 5. 4. 2013. године, свечане академије у 17 и 30 часова за ученике, и 

у 19 часова за грађанство, 

• Субота, 6. 4. 2013. године, спортски дан. 

Дана 4.04. 2013. године у просторијама школе одржан је квиз из опште културе. 

Учествовале су три екипе. Свака од екипа је добила по књигу. Победничка екипа била 

је у саставу: Ива Петковић, Катарина Јанев, Лука Симоновић.Такмичење је надгледао 

жири у саставу: Јанићије Лазаревић, Гордана Мацић, Слађана Јовановић и Наташа 

Стегњајић. 

У Хали спортова одржан спортски дан. Програм се састојао од турнира у малом 

фудбалу, представе "Није тешко бити фин" у извођењу Црвеног крста и ученика млађих 

разреда и игри без граница. Поред екипа из наше школе учествовале су и екипе из 

Варварина и Сталаћа. 

 

 Није тешко бити фин 

 У оквиру пројекта "Промоција хуманих вредности" који живи у нашим школама 

још од 2007. године, припремљена је кратка али ефектна позоришна представа под 

називом "Није тешко бити фин". Актери представе су ученици четвртог разреда ОШ 

"Доситеј Обрадовић" Ћићевац, а да би представа била квалитетна постарали су се 

волонтери Црвеног крста Сања и Милан, учитељице Биљана Ердељанов и Драгана 

Табаковић, као и васпитачица Евица Столић. Резултат таквог тимског рада је III место 

на такмичењу у Београду. 

 

 Акција „Очистимо Србију“ 

Акција "Очистимо Србију" успешно је реализована 12. 4. 2013. године на 

подручју општине Ћићевац. Ђаци и наставници су чистили локације око школе. Циљ 

ове акције је очување животне средине и подизање еколошке свести грађана. 

 

 Читалачка значка 

Пројекат је усмерен на подстицање читања код ученика, кроз писање дневника 

читања, илустровање и разговор о прочитаним препорученим делима. Ученици се 

такмиче за освајање Читалачке значке.  

 Пре организовања такмичења формирају се листе књига које ученици треба да 

прочитају, по разредима. Књиге које се препоручују нису укључене у редовну школску 
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лектиру, и треба да их подстакну на додатно читање. Бирају се занимљиви и актуелни 

наслови домаћих и страних писаца примерени узрасту. Формира се осам листа за осам 

читалачких значака (осам разреда основних школа). Уз помоћ библиотекара ученици су 

подстицани да након читања сваког дела пишу коментаре, илуструју, науче неку песму 

напамет...  

 У пројекту Читалачка значка учествовао је 85ученика школе од првог до осмог 

разреда. 22. маја 2013. године свечано су уручене награде најуспешнијим читаоцима 

маратонцима и креативцима. Акција је реализована уз подршку Градске библиотеке 

Ћићевац, која је обезбедила бесплатне чланарине за најуспешније, као и уз подршку 

саме школе, која је обезбедила књиге, беџеве и дипломе за најуспешније, као и 

захвалнице свим учесницима пројекта. У оквиру програма завршне манифестације 

"Читалићи 2013.", ученици су извели сценске приказе према одломцима из књижевних 

дела Стевана Сремца уз подршку школског хора.  

5.7. Екстерна тестирања ученика 

Врста тестирања Место Време 

Иницијално тестирање ученика из српског 

језика и математике засновано на стандардима 

школа Септембар 2013. 

Критеријумско тестирање ученика 8. разреда 

тестовима из српског језика и математике са 

завршног испита 

школа  01.12.2013. год. 

Тестирање композитним тестом ученика 7. 

разреда 

школа 19.4.2013.  

Пробни завршни испит ученика 8. разреда школа 11. 5.2013. 

Критеријумско тестирање ученика 4. разреда из 

српског језика, математике и природе и друштва 

школа 27. 5. 2013. 

28. 5. 2013. 

29. 5.2013. 

Завршни испит ученика 8. разреда и полазника 

„Друге шансе“ 

школа  17. и 19. 6. 2013. 

год 

Завршни испит полазника „Друге шансе“ у 

августовском року 

школа 26. и 27. 8. 2013. 

 

Пробни завршни испит спроведен је у суботу 11. маја 2013. године на начин 

предвиђен Правилником о спровођењу завршног испита. Оба теста ученици су радили 

истог дана (тест из српског од 09:00 до 11:00, а тест из математике од 12:00 до 14:00). 

Од 71 ученика осмог разреда на пробни завршни испит изашло је 70 ученика. Просечан 

број поена на тестовима састављеним од потпуно непознатих задатака био је 8,54 из 

српског језика и 8,56 из математике.  

 Резултати теста по одељењима и на нивоу школе у табелама за српски језик 

и математику показују ученичка постигнућа у односу на очекиване нивое 

стандарда по задацима појединачно.  
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 Српски језик: 
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 Математика 
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 Извештај о тестирању композитним тестом ученика 7. разреда 

Композитни тест састојао се од по четири задатка из биологије, историје, 

географије, физике и хемије. Резултати постигнућа дати су у табели. 
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5.8. Успех ученика 

Општи успех ученика на крају I полугодишта школске 2012/2013. године 

Раз.  Бр. 

уч. 

Позитиван успех ученика Свега 

позитивних 

Негативан успех ученика Свега 

негативних 

Неоцењено 

Одл. Вр. дoб Добар Довољан Број  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Број  % Број % 

I 60 Описно оцењивање 60 100 - - - - - - - - - - - 1 0,98 

II 46 29 15 1 1 46 100 - - - - - - - - - - - - - 

III 73 38 26 9 - 73 100 - - - - - - - - - - - - - 

IV 58 23 21 14 - 58 100 - - - - - - - - - - -   

V 75 13 32 10 - 55 75,07 6 3 2 3 3 1 - - 1 19 25,68 1 1,33 

VI 63 13 25 10 - 48 76,19 1 6 1 2 2 1 2 - - 15 23,8 - - 

VII 52 11 18 9 1 39 75 5 5 - - 2 - 1 - - 13 23,81 - - 

VIII 71 9 23 16 - 48 67,61 5 5 5 3 2 1 1 - 1 23 32,39 - - 

II/IV 177 90 62 24 1 177 100 - - - - - - - - - - - 1 0,56 

V/VIII 261 46 98 45 1 190 73,07 17 19 8 8 9 3 4 - 2 70 26,92 2 0,38 

II/VIII 438 136 160 69 2 366 83,75 17 19 8 8 9 3 4 - 2 70 16,02 2 0,45 

I/VIII 498 136 160 69 2 427 85,89 17 19 8 8 9 3 4 - 2 70 14,11 2 0,40 

Општи успех ученика на крају II полугодишта школске 2012/2013. године 

Раз.  Бр. 

уч. 

Позитиван успех ученика Свега 

позитивних 

Негативан успех ученика Свега 

негативних 

Неоцењено 

Одл. Вр. 

добар 

Добар Довољан Број  % 1 2 3 4 5 6 7 Полаже 

разр. ис 

Број  % Број % 

I 60 Описно оцењивање 60 100 - - - - - - - 1 - - 1 0,98 

II 46 33 11 1 1 46 100 - - - - - - - - - - - - 

III 73 46 18 9 - 73 100 - - - - - - - - - - - - 

IV 58 28 19 11 - 58 100 - - - - - - - 1 - - 1 1,72 

V 74 19 28 12 - 59 80,82 4 9 - - - - - 3 13 18,31 3 4,23 

VI 63 16 23 17 - 56 88,89 3 2 - - 1 - 1 - 7 11,11 - - 

VII 52 16 16 14 1 47 90,38 2 3 - - - - - - 5 9,61 - - 

VIII 71 22 23 25 - 70 98,59 - - - 1 - - - 1 1 1,41 - - 

II/IV 177 107 48 21 1 117 100 - - - - - - - - - - 2 1,13 

V/VIII 260 73 90 68 1 232 89,23 9 14 - 1 - - 1 - 26 10,12 3 1,18 

II/VIII 437 180 138 89 2 409 94,68 9 14 - 1 - - 1 - 26 6,02 5 1,14 

I/VIII 497 180 138 89 2 468 95,12 9 14 - 1 - - 1 - 26 5,28 5 1,06 
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Општи успех на крају школске године 
Р

аз
р
ед

 

Б
р

о
ј 

у
ч

ен
и

к
а 

 

Позитиван 

 успех ученика 

Свега 

позитиван 

успех 

Полагал. 

поправн 

испит 

Положили 

поправ 

испит 

Пол.разр 

испит 

Полож. 

разред. 

испит 

 

Понављ. 

разред 

Упућив.на 

полаг. 

ванред.. 

испита 

Неоце

њени 

I 60 

Описно оцењивање 

60 100 - - - - 1 1,67 1 1,67 - - - - - - ВУ У СП 
По 

ИОП- 

23 21 12 4 

  
одлич

ни 

вр. 

добри 

добр

и 

довољ

ни 
                

  бр бр. бр. бр.                 

II 46 33 11 1 1 46 100 - - - - - - - - - - - - - - 

III 73 46 18 9 - 73 100 - - - - - - - - - - - - - - 

IV 58 28 19 11 - 58 100 - - - - - - - - - - - - - - 

V 74 19 28 16 9 72 97,30 13 17,57 13 17, 57 3 4,05 1 1,35 2 2,70 - - - - 

VI 63 16 23 20 2 61 96,83 5 7,94 5 7,94 - - - - 2 3,17 - - - - 

VII 52 16 16 16 4 52 100 5 9,62 5 9,62       - - - - 

VIII 71 22 23 25 - 70 98,59 11 15,49 11 15,49 - - - - - - 1 1,41 - - 

II/IV 177 107 48 21  177 100 - - - - - - - - - - - - - - 

V/VIII 260 73 90 77 15 255 98,07 34 13,08 34 13,08 3 1,15 1 0,38 4 1,54 1 0,38 - - 

II/VIII 437 180 138 98 16 432 98,86 34 7,78 34 7,78 3 0,69 1 0,23 4 0,92 1 0,23 - - 

I/VIII 497 180 138 98 16 492 

(+60) 

98,99 34  34  4  2  4  1 - - - 

 

Успех полазника пројекта „Друга шанса“ 

 Довољни Добри Врло добри Одлични  

Први ц. 3 3 2 1 9 

Други ц. 2 5 6  13 

Трећи ц. 2 8 5 2 17 

 7 16 13 3 39 
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Резултати на крају школске године преузети са сајта Министарства просвете 

Статистички подаци о постигнућима ученика школе 

Укупан број ученика осмог разреда 71 

Просечна оцена свих ђака школе 

Математика Српски језик 

шести Седми  Осми  Укупно  Шести  Седми  Осми  Укупно  

3,00 2,89 2,89 2,93 3,23 3,39 3,20 3,27 

Просечна оцена ђака изашлих на завршни испит 

Математика Српски језик 

шести Седми  Осми  Укупно  Шести  Седми  Осми  Укупно  

3,03 2,91 2,94 2,96 3,26 3,43 3,26 3,32 

Просечан број бодова на крају разреда 

Шести  Седми  Осми  Укупно   

15,52 15,20 15,33 46.06  

 

Ученици носиоци дипломе „Вук Караџић“ 

1. Бабић Љубица VIII3 

2. Петковић Ива VIII1 

3. Петковић Александра VIII1 

4. Марковић Јована VIII2 

Одлуком наставничког већа за ђака генерације изабрана је Љубица Бабић 

ученица VIII3. 

6. Извештај стручних органа, руководећих, управних и 

саветодавних органа школе и стручних тимова  

6.1. Извештаји стручних органа 

6.1.1. Наставничко веће 

 У школској 2012/2013. години одржано је укупно девет седница овог 

стручног органа школе. Редовни састанци наставничког већа одржани су: 31. 10. 2012, 

04. 1. 2013, 01. 4. 2013, 27. 5. 2013, 20. 6. 2013, 29. 8. 2013. Ванредни састанци 

наставничког већа одржани су: 16. 10. 2012, 23. 10. 2012, 13. 2. 2013. године (гост 

Миодраг Пешић).  

6.1.2. Разредна већа 

Председник разредног већа 1. разреда: Сандра Поповић 

Председник разредног већа 2. разреда: Радованка Мацић 

Председник разредног већа 3. разреда:Зорица Рајковић 

Председник разредног већа 4. разреда: Биљана Ердељанов 

У  овој школској години Разредна већа од првог до четвртог разреда су радила 

по динамици коју предвиђа Годишњи план и програм школе за школску 2012/2013. 

годину. 

      До сада је одржано пет састанака: 27. 9. 2012, 30.10.2012.,3.1.2013,1.4.2013. и 

14.6.2013. године.Дневни ред на овим састанцима био је у складу са Годишњим планом 
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и програмом, а највише пажње посвећено је анализи успеха и мерама за побољшања 

истог. 

Председник разредног већа 5. разреда:  Миодраг Димић 

Разредно веће петог разреда је од 31. августа 2012. до 28. јуна 2013. одржало 

шест седница. Доказ за то су записници који се налазе у дневницима петог разреда и 

записници педагошко-психолошке службе. У даљем тексту извештаја ће бити наведене 

тачке дневног реда које су на одржаним састанцима биле разматране. 

Састанак одржан 20.9.2012. 

1. Бројно стање ученика и опремљеност уџбеницима и прибором. 

2. Распоред писмених задатака и контролних вежби. 

3. Текућа питања. 

Састанак одржан 30.10.2012. 

1. Реализација наставног плана и програма. 

2. Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја. 

3. Родитељски састанак. 

Састанак одржан 03.1.2013. 

1. Реализација наставног плана и програма. 

2. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта. 

3. Родитељски састанак. 

4. Текућа питања. 

Састанак одржан 29.3.2013. 

1. Реализација наставног плана и програма. 

2. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја. 

3. Родитељски састанак. 

Састанак одржан 20.6.2013. 

1. Реализација наставног плана и програма. 

2. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта. 

3. Родитељски састанак. 

4. Текућа питања. 

Састанак одржан 27.6.2013. 

1. Утврђивање резултата полагања разредних испита и успеха ученика. 

   На седницама Разредног већа петог разреда је посебна пажња била посвећена 

побољшању резултата успеха и владања ученика и у том правцу су донете одређене 

афирмативне, али и рестриктивне мере. 

 

Председник разредног већа 6. разреда: Александар Шулић 

Разредно веће шестог разреда школске 2012/2013. године одржало је шест 

седница на којима је било питање наставе, планова и програма рада, успеха и 

дисциплине, бавили смо се васпитним и дисциплинским мерама, такмичењима, 

наградама, екскурзијама и осталим питањима. На првој седници разматрани и усвојени 

планови рада наставних и ваннаставних активности као и оптерећености ученика. На 

другој седници било је питање успеха и владања на првом класификационом периоду. 

На трећој седници расправљало се о успеху, владању и изостанцима на крају првог 

полугодишта. После трећег класификационог периода.(април) одржана је четврта 
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седница на којој је била анализа успеха, владања и усвојени су извештаји о 

такмичењима (до нивоа окружног). На крају школске године веће се састало пети пут 

да би усвојило извештај о успеху и владању ученика, похвалама, наградама. Прихваћен 

је извештај о изведеној екскурзији шестог разреда. На шестој седници разматрани су 

резултати после поправних испита као и предлог задужења наставника за следећу 

школску годину.  

Председник разредног већа 7. разреда:  Драгана Кузмановић 

Разредно веће седмог разреда школске 2012/2013. године одржало је шест 

седница на којима је било питање наставе, планова и програма рада, успеха и 

дисциплине, бавили смо се  васпитним и дисциплинским мерама, такмичењима, 

наградама, екскурзијама и осталим питањима. На првој седници разматрани и усвојени 

планови рада наставних и ваннаставних активности као и оптерећености ученика. На 

другој седници било је питање успеха и владања на првом класификационом периоду. 

На трећој седници расправљало се о успеху, владању и изостанцима на крају првог 

полугодишта. После трећег класификационог периода (април) одржана је четврта 

седница на којој је била анализа успеха, владања и усвојени су извештаји о 

такмичењима (до нивоа окружног). На крају школске године веће се састало пети пут 

да би усвојило извештај о успеху и владању ученика, похвалама, наградама. Прихваћен 

је извештај о изведеној екскурзији седмог разреда. На шестој седници разматрани су 

резултати после поправних испита као и предлог задужења наставника за следећу 

школску годину. 

Председник разредног већа 8. разреда: Слађана Јовановић 

Разредно веће осмог разреда током школске 2012/2013. год. радило је веома 

одговорно и успешно. Одржано је пет седница. Веће се бавило бројним пословима: 

праћењем успеха и дисциплине ученика, организовањем и реализацијом такмичења, 

анализом такмичарских резултата, доделом награда и похвала, изрицањем васпитних и 

дисциплинских мера, бројем и узроком изостанака, реализацијом часова редовне и 

припремне наставе, припремањем и извођењем поправних испита, професионалном 

оријентацијом ученика, завршним испитом из српског језика и математике и другим 

пословима. Веће је нарочито задовољно успешно и безбедно изведеном екскурзијом, 

бројем ученика и њиховим успесима на такмичењима (било је учешћа и на 

републичком такмичењу), бројем носилаца Вукове дипломе и посебних диплома.  

И ове школске године разредна већа су реализовала све своје планиране 

активности и задатке. У свом раду, она су се бавила следећим задацима (који су 

планирани Годишњим планом и програмом рада школе):  

 организовањем образовно-васпитног рада у одељењима;  

 набавком прописаних уџбеника за ученике и наставнике;  

 утврђивањем распореда часова, контролних вежби, писмених задатака; 

  укључивањем ученика у рад секција и других ваннаставних активности; 

  идентификовањем и предлагањем ученика за додатну и допунску наставу; 

  утврђивањем индивидуалног успеха сваког ученика и реализацијом наставе на 

крају сваког класификационог периода; 

  изостајањем ученика са наставе и изрицањем васпитнодисциплинских мера; 
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  идентификовањем ученика којима је неопходан саветодавни рад са ПП службом; 

  организовањем родитељских састанака;  

 организовањем и реализацијом ученичких екскурзија;  

 утврђивањем успеха са разредних, поправних и завршних испита;  

 анализом остварених циљева и задатака;  

 решавањем свих других питања и проблема везаних за образовно–васпитни  

процес, као и за живот и рад ученика у школи.  

За свако разредно веће одржано је по пет редовних одељењских већа: пред сам 

почетак нове школске године (распоред часова, писмених задатака и контролних 

вежби, подела предмета на наставнике и сл.), а потом на крају сваког 

класификационог периода (успех ученика и одељења, васпитно-дисциплинске 

мере).  

 

6.1.3.  Извештаји рада стручних већа 

6.1.3.1. Актив разредне наставе 

Координатор актива разредне наставе била је Сања Радојковић 

Састанци актива разредне наставе у школској 2012/2013. години реализовани су 

по плану. Поред чланова актива, састанцима су присуствовали директор и педагог 

школе. Уз поштовање дневног реда, одржано је шест редовних и два ванредна 

састанака: 27. 9. 2012., 01. 11. 2012., 30. 11. 2012., 21. 2. 2013. 01. 4. 2013., 27. 5. 2013., 

11. 6. 2013. и 30. 08. 2013. године. Актив се бавио питањима везаним за услове рада у 

школи, анализом успеха и владања ученика, анализом потешкоћа у реализацији наставе 

и предлогом мера за отклањање истих, стручним усавршавањем наставника, 

планирањем екскурзија, излета и рекреативне наставе и др. 

6.1.3.2. Актив друштвене групе предмета 

Координатор актива друштвене групе предмета била је Душица Михајловић. 

У току школске 2012/2013. године, Актив друштвене групе предмета  је пратио 

остваривање програма у оквиру наставних предмета. Одржано је укупно седам 

састанка: 17. 9. 2012, 19. 11. 2012, 18. 2. 2013, 13. 3. 2013, 19. 4. 2013, 22. 5. 2013, 20. 6. 

2013. године. На састанцима је договорен начин рада, избор литературе и начин 

сарадње чланова Актива. Сарадња са другим органима у школи била је континуирана и 

конструктивна. На редовним састанцима Актив  друштвених наука припремао је 

оперативне планове рада, пратио остваривање планираног програма рада, бавио се 

конкретним питањима који се тичу појединачних наставних предмета, процењивао 

резултате рада наставника и ученика. Разматрано је оцењивање и усклађивање 

критеријума оцењивања, предлагани су програми стручног усавршавања 

6.1.3.3. Актив природне групе предмета 

 Координатор актива природне групе предмета био је Драган Кузмановић 

У току школске 2012/2013. године, Актив природне групе предмета  је пратио 

остваривање програма у оквиру наставних предмета природне групе предмета. 

Одржано је укупно пет састанка: 10. 9. 201., 05. 11. 2012, 24. 1. 2013, 04. 3. 2013, 5. 06. 
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2013, 30. 08.2013. године. На редовним састанцима, Актив  природних наука припремао 

је оперативне планове рада, пратио остваривање планираног програма рада, бавио се 

конкретним питањима који се тичу појединачних наставних предмета, процењивао 

резултате рада наставника и ученика. Разматрано је оцењивање и усклађивање 

критеријума оцењивања, предлагани су програми стручног усавршавања. На 

састанцима договорен је начин рада, избор литературе и начин сарадње чланова 

Актива. Сарадња са другим органима у школи била је континуирана и конструктивна. 

Извештаји рада стручних актива 

6.1.3.4. Тима за школско развојно планирање 

Тим за школско развојно планирање – руководилац тима: Миодраг Димић  

 Чланови тима: Александар Шулић 

Новица Илић 

Наташа Стегнајић 

Радованка Мацић 

Зорица Рајковић 

Дејан Сврзић 

                        Ирена Милошковић 

Јелена Лазић-Кандић 

Драган Антић 

Драгана Ђорђевић 

У току школске 2012/2013. године, Тим за школско развојно планирање одржао 

је осам састанака: 18. 9. 2012, 29. 10. 2012, 23. 11. 2102, 17. 12. 2012, 22. 1. 2013,  12. 2. 

2013,  09. 4. 201.,  28. 5. 2013. 

Тим за школско развојно планирање је у школској 2012/2013. години имао 

редовне месечне састанке, како је и било предвиђено планом рада. Докази за то се 

налазе у посебној свесци за записнике тима за ШРП-е. 

   Чланови тима за ШРП-е су се на сваком састанку бавили темама које су од 

великог значаја за развој и побољшање резултата рада школе.Посебна пажња је 

поклоњена мерама за побољшање резултата ученика осмих разреда на полагању 

завршних испита,а самим тим и бољој оцени на евентуалном спољашњем вредновању 

школе. 

   Константно је вршена анализа постигнућа ученика и разговарано је о начинима 

да се ученици и наставници додатно мотивишу да што боље и квалитетније раде. У 

школи су организоване посете угледним и огледним часовима, рађени су извештаји о 

редовности оцењивања, појачана подршка ученицима са посебним потребама, као и 

брига о ученицима.Ученици који су учесници окружних и републичких такмичења су 

награђени наградном екскурзијом до Ниша. 

   Још један састанак ће бити одржан у августу месецу и тада ће бити анализиран 

упис ученика осмог разреда у средње школе и предложене мере за 

побољшање.Састанак је требао да буде одржан у јуну, али је одложен због збрке око 

полагања завршног испита, на коме су ученици наше школе остварили знатно боље 

резултате него прошле године, а који је одлуком Министарства просвете поништен. 
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   Велика пажња је посвећена и етосу и та тема је била разматрана на сваком 

састанку тима за ШРП-е,јер су сви чланови тима, као и радници школе, свесни колико 

је та област битна за квалитетан рад. 

   У школи постоји и школски сајт који ће бити важан показатељ резултата 

школе и онога што се у њој ради. 

                                                                      

6.1.4. Педагошки колегијум 

Чланови:       Сандра Поповић, I разред 

            Радованка Мацић, II разред 

Зорица Рајковић, III разред 

Биљана Ердељанов, IV разред 

Миодраг Димић, V разред 

Алесандар Шулић, VI разред 

Драгана Кузмановић, VII  разред 

    Слађана Јовановић, VIII разред 

Сања Радојковић, Актив разредног већа 

Душица Михајловић, Актив друштвених наука 

Драган Кузмановић, Актив природних наука 

Анђелија Поповић, педагог 

Кристина Симић, психолог  

 Педагошки колегијум ове школске године одржан је девет пута: 04. 9. 

2012, 23. 10. 2012, 4.12. 2012, 28. 1. 2013, 08. 2. 2013, 01. 4. 2013, 24. 5. 2013, 20. 6. 2013, 

30. 8.2013. године.  

На седницама Педагошког колегијума разматрани су и представљани сви 

Правилници и документи од значаја за рад установе као што су: Правилник о 

оцењивању у основној школи, Стандарди квалитета рада образовно-васпитних 

установа, Правилник о стручном усавршавању и напредовању наставника, васпитача и 

стручних сарадника, Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја, Стандарди компетенција директора образовно-васпитних 

установа. Сви руководиоци стручних већа представили су ове документе на седницама 

својих већа. Након семинара сви наставници представљали су искуства и стечена знања 

на семинарима. 

6.1.4.1. Тима за самовредновање 

Тима за самовредновање - руководилац тима:  Драгана Кузмановић 

Чланови тима:    Ивана Бањац 

Гордана Мацић 

      Милош Митровић 

      Слађана Јовановић 

      Биљана Ердељанов 

Славица Живковић 

Драган Антић 

Весна Миљковић 

Виолета Живковић (представница Школског одбора) 

Љубица Бабић (представница Ученичког парламента) 
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Горан Радовановић (представник Савета родитеља) 

У току школске 2012/2013. године, Тим за самовредновање одржао је десет 

састанака: 26. 10. 2012, 31. 10. 2012, 6. 12. 2012. 19. 2. 2013,  25. 2. 2013, 14. 3. 2013, 27. 

3. 2013, 23. 4. 2013, 27. 5. 2013, 30. 8. 2013. године. 

Извештај Тима  

Школске 2012/2013. године тим су чинили директор школе Драган Антић, 

Драгана Кузмановић (руководилац тима), Ивана Бањац (професор српског), Гордана 

Мацић (професор српског), Милош Митровић (професор физике), Слађана Јовановић 

(професор биологије), Биљана Ердељанов (професор разредне наставе), Славица 

Живковић (професор разредне наставе), Наташа Стегнјајић (професор географије),  

Виолета Живковић (представница Школског одбора), Љубица Бабић (представница 

Ученичког парламента), Горан Радовановић (представник Савета родитеља). По 

потреби у раду су укључивани и разредне старешине и остали наставници. Тим је 

сачинио план рада, односно превентивних активности, који је саставни део Годишњег 

плана рада за школску 2012/2013. годину. У току школске године тим је одржао 10 

састанака. Током целе школске године чланови тима су радили, што се све налази у 

записничкој свесци тима.  

 Докази који подупиру одлуку о евалуацији  постојећих:  

 У школској 2012/2013. години сви обавезни документи су донети у процедури 

прописаној Законом. У школи постоји финансиjски план. Директор планира активности 

везане за организацију рада школе и извештава Школски одбор о реализацији истих. У 

школи се планирају дежурства наставника и ученика. Књига дежурства попуњава се 

уредно, тако да постоји доказ да су планирана дежурства реализована. У школи се 

евидентирају одсуства наставника и организују замене. Директор обавештава запослене 

и ученике о промени ритма, рада школе, радним суботама, могућој примени васпитно- 

дисциплинских мера због примене нових законских одредби  што се све налази у књизи 

обавештења. У школи је дефинисана организациона структура, дефинисане су 

процедуре избора, рада органа управљања, руковођења и саветодавних органа. 

Дефинисане су структура и процедуре рада, стручних органа и надлежности и 

одговорности свих ових органа. Статут школе, правилник о организацији рада послова 

и правилник о раду јасно су дефинисани. У школи постоји више тимова за које су 

одређени вођа , одговорности и овлашћења. У решењима о структури послова и радних 

задатака наставника извршена је равномерна расподела. У школи је развијен систем 

информисања о свим важним питањима из живота и рада школе. Директор води 

састанке Педагошког колегијума на којима се утврђују тимови и разматрају извештаји о 

раду стручних тимова. Директор на седмицама упознаје запослене са одлукама које 

треба да донесе и тражи њихово мишљење. Руководство и наставници учествују у раду 

Ученичког парламента. У школи постоји тим за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама. Школа пружа у 

оквиру својих могућности, материјалну помоћ ученицима лошег материјалног статуса 

преко фонда за помоћ ученицима и фонда за обезбеђивање превоза. Сазнање о насиљу 

(први корак у заштити ученика од насиља) у нашој установи најчешће се одвијао кроз 

добијање информација у току од стране ученика, наставника или родитеља. Ученици су 

пријављивали насиље које је у току својим одељенским старешинама, дежурним 
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наставницима, професорима разредне наставе и педагошко-психолошкој служби. Након 

пријаве прикупљали смо информације, радили процену ризика и у колико је ситуација 

захтевала хитно интервенисали . Углавном смо успевали да применом заштитних мера 

контролишемо ситуацију. Директор и педагог посећују часове у одељењима где има 

највише слабих оцена и велики број изостанака. Плановима стручних органа и тела 

предвиђене су систематске активности везане за праћење успеха и владања у школи и 

успешно се реализују. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају 

успех и владање ученика. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у 

школи(помоћ ученицима у савладавању тешкоћа у учењу, помоћ одељенским 

старешинама у реализацији васпитног рада и решавања насталих проблема, 

превентивни и саветодавни рад са ученицима и родитељима). Добра је комуникација 

рада одељенских старешина и педагошко-психолошке службе. Тим за самовредновање 

контунуирано остварује вредновање рада школе у складу са прописима. Резултати 

процеса самовредновања се користе за израду плана побољшања. У школи се планирају 

активности за унапређење васпитно-образовног рада на основу праћења и вредновања 

истих. Стање на почетку школске 2012/2013. указало је на неопходну обуку већег броја 

наставника по питању примена нових техника учења, активне наставе, радионичарског 

рада, огледних часова, побољшања комуникације и сарадње на релацији наставник – 

ученик,  као и флескибилности по питању различитости ученика у погледу њихови 

знања, искустава и способности. Наиме током ове школске године уочена су значајна 

побољшања у модернизацији  наставног процеса код већини наставника. Већина 

наставника је прошла већи број обука и семинара што акредитованих што неформалних 

и при томе развила очигледне вештине у саглашавања наставнох процеса са 

перспективама будућности. Треба напоменути да акциони план предвиђа обавезно 

огледне часове на нивоу свих група предмета. Документација потврђује да је већи број 

наставника похађао семинаре и обуке ради унапређивања и квалитета наставе. Праћење 

реализације наставних садржаја из свих предмета на часовима редовне наставе од 

организације часа, активности ученика, односа наставника према раду, клима у 

одељењу, оптерећеност ученика, подстицање ученика, оцењивање, примена савремене 

наставне технологије, успешност наставниковог рада на часу до прихватања уочених 

недостатака и мера за унапређивање укључујући и стално стручно усавршавање. Да би 

се постигао тај циљ потребна је велика ангажованост наставника у ланцу активности: 

планирања, припремања, извођења и евалуације рада на наставним часовима. У току 

2012/2013. године посећени су сви часови наставника који изводе наставу у школи 

укупно 33. Реализовано је 27 угледних часова – наставници који поседују лиценцу. 

Реализовано 6 огледних часова. Укупно реализовано 66 часова. Часовима 

присуствовали наставници, педагог, психолог и директор. У припреми за час 

наставници углавном користе: приручнике, енциклопедије, графологије, дечије 

листове, слике, моделе и други дидактички материјал. Уочено је да се често трага за 

извором нових идеја интересантних ученицима, користе се често непосредна искуства 

ученика, што је врло позитивно и креативно. Добра припрема за час је гаранција за 

успешно одржан час. Планови се сачињавају на основу анализе остварења постојећих 

задатака по темама, њих прати логичка повезаност и континуитет у односу на садржај 

предмета, врши се разреда конкретних задатака сваке наставне теме, садржаји се 
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распоређују у оквиру часова и плански врши типологија наставних часова која је у 

складу са постојећим планом и програмом. Часови су углавном добро организовани, са 

јасном структуром и испуњеним методичко  дидактичим захтевима. Јасно се истичу 

циљеви часа, дају детаљна и јасна упутства ученицима, истичу се кључни појмови, 

користе се одговарајуће методе на часу, користи се принцип поступности у раду, 

потпуно постављање све сложенијих захтева. На часу се користе различите технике 

учења, користе се различити приступи у решавању задатака, складно се повезује ново 

градиво са претходно наученим, користе се примери из свакодневног живота, повезују 

се садржаји са различитих области-успешна корелација. Већи број наставника  

углавном прилагођава захтеве, у складу са способностима ученика, користећи нивое 

достигнућа ученика основни, средњи и напредни.  Темпо рада код већине наставника  

је прилагођен различитим потребама. Користе се различита наставна средства и  

материјал у раду са ученицима. За потребе ученика са посебним потребама врши се 

избор задатака,  давање упутстава, темпо рада и време који су примерени његовим 

интелектуалним способностима. Ученици су углавном заинтересовани за рад на  часу, 

показују активност. Углавном успешно користе повратну информацију у решавању 

задатака и  просечну  тачност одговора и  решења. Један број ученика уме да образложи 

поступак у решавању задатака. Наставник ефикасно структуира и повезује делове часа, 

рационално користи време на часу, успоставља и одржава дисциплину на часу, врши 

добар избор наставних средстава која су у функцији очигледности. Усмерава 

интеракцију међу ученицима у процесу учења на часу (питања, идеје, коментари). 

Врши се  провера остварености циљева часа. Оцењивање ученика је у складу са 

правилником оцењивања ученика. Наставник прилагођава захтеве могућностима 

ученика. Напредовање ученика се редовно евидентира, похваљује, даје се разумљива 

повратна информација ученицима.  Ученици се уче како да процењују свој рад – 

напредак. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 

њиховом раду. Има толератан однос са ученицима, Поштује их, адекватно реагује на 

међусобно неуважавање ученика, користи различите поступке за мотивисање ученика. 

Пружа могућност ученицима да постављају питања, дискутују, коментаришу у вези са 

предметом на часу. Испољава емпатију према ученицима. Наставници су углавном 

посветили пажњу анализи домаћих задатака, понављању претходно обрађеног рада. 

Створени су одговарајући услови за учење, ученици су довољно стимулисани за рад, 

наставни поступак правилно артикулисан, конципиран према одговарајућој методи, 

модификован према природи градива и наставе, рационално одмерен према наставној 

енергији ученика. Часови су добро осмишљени, припремљени у свим појединостима и 

организовани у методичком и стручном погледу. Већина наставника је испољила 

креативност, уметност, водило се рачуна о ученичким потребама, способности, 

интересовања, мотивацији, пажњи. 

        Најчешће се користе методе: дијалошка метода и метода демонстрације . 

Наставне методе су равномерно и адекватно заступљене у зависности од наставног 

предмета, типа часа, и предвиђених задатака часа. Примена метода  је  одговарајућа за 

узраст ученика и њихове сазнајне логичке операције. Наставна средства: видео- -бим на 

15 часова, интерактивна табла, наставни листићи, тестови, касетофон, рачунар, звучни 

ефекти, ЦД, видео-рекордер, слика, фолија текста уџбеника, укрштенице, радни 
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листићи, разноврсни дидактички материјал. Наставник упућује на корелацију, 

повезивање наставног градива са градивом истог и са градивом других предмета и 

практичну применљивост наставног градива. Групни рад се примењује коришћењем 

диференцираних задатака са елементима проблемског учења. На часовима је присутан 

слободан разговор, дискусија, хеуристички облик комуницирања, ученицима се пружа 

могућност да на основу претходних знања сами откривају што се позитивно и 

креативно. Домаћи задаци су заступљени, дати са потпуном јасном инструкцијом, 

одмерени по тежини,  прилагођени по узрасту и потреби ученика. Уважава се квалитет 

и квантитет знања, субјективне могућности ученика. Ученици имају могућност 

самооцењивања. Наставници воде подагошку свеску за напредовање сваког ученика, 

користе одговарајући инструменте за праћење рада ученика. На основу увида у 

педагошке свеске и оцене које се налазе у дневнику, оцењивање ученика је у складу са 

правилником. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 

осетљивих група. У школи од ове школске године тече пројекат  „Друга шанса“, поред 

ромске деце и ученика који иду по ИОП-у и у први и у други циклус образовања. У 

личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање. (на основу 

резултата достављених упитника 72%). За дискриминаторско понашање у школи 

предвиђене су мере и санкције (воде се васпитно-дисциплински поступци у складу са 

ЗОСОВ). Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу (панои школе, 

сајт школе, родитељски састанци, Свети Сава, Дан школе). 69 ученика полагало је 

завршни испит из српског језика и математике. Урађеност теста и просек за текућу 

школску годину из српског језика је 10,04%, што је за 1,64% слабије у односу на 

прошлу годину а из математике је 10,41% , што је боље за 3,16%. За ученике који раде 

по ИОП-у, предметни наставници из ова два предмета, заједно са тимом за инклузију 

сачинили су тестове. Резултат је позитиван, тј. очекиван за овог ученика.   У школи је 

запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на број ученика где 

имамо увид  (досијеи наставника и ценус), а школа у своје активности укључује 

волонтере током сваке године. Наставно особље има прописане квалификације. 

На основу увида у стање на крају школске 2012/2013. године треба  предузети 

следеће мере и на то дати акценат у наредној школској години: 

-Временски ускладити програме наставних предмета у оквиру сваког разреда. 

- Научити ученике да постављају себи циљеве у учењу (радионице). 

-Прилагодити наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

као и темпо рада. 

- Појачати рад на часовима допунске наставе као и на часовима припреме за 

завршни испит. 

- Веће укључивање ученик у изради програма школских и ван наставних 

активности. 

- Организовани већи број симулација завршног испита. 

- Радити на објективном и јавном оцењивању. 

-Побољшати комуникацију на релацији наставник- родитељ. 

-Организовање дана Отворених врата. 

-Организовање заједничких трибина, радионица, и сличних активности са 

стручњацима  из релевантних институција.  
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-Радити на подизању и квалитету наставе употребом савремене наставне 

технологије. 

-Повећати ниво тимског рада међу запосленима. 

-Сарадња у оквиру актива разредне и предметне наставе. 

-Подршка и укљученост родитеља. 

-Подизање компетенције наставника у коришћење нових технологија. 

-У сагласности тематске и временске корелације међу предметима. 

-Користити примере из свакодневног живота. 

-Успешније повезивање садрже из различитих области. 

-Редовност у праћену и евидентирању постигнућа ученика . 

-Школски простор прилагодити потребама деци са сметњама у развоју. 

-Користити посебан простор за индивидуалне разговоре наставника са 

ученицима и родитељима. 

-О уређењу школског простора преовладавају ученички радови. 

-Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално 

деловање.                 

- Да развојни план установе буде сачињен на основу извештаја о остварености 

стандарда образовних постигнућа. 

-Да се изврши организација сарадње између руководећих, стручних и 

саветодавних тела. 

- Да школски простор буде уређен тако да показује добродошлицу. 

- Да се резултати ученика са сметњама у развоју посебно промовишу. 

- Да ученици буду обавештени  о врстама подршке које им пружа школа. 

 

6.1.4.2. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

У току школске 2012/2013. године Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања одржао је шест састанака: 24. 10. 2012,  17. 12. 2012, 7. 2. 

2013,  29. 3. 2013, 12. 4. 2013, 13. 6. 2013. године. 

Школске 2012/2013. године Тим су чинили директор школе Драган Антић, 

педагог школе Анђелија Поповић,психолог Кристина Симић, професор разредне 

наставе Нела Кркић, професор разредне наставе Марјана Богдановић, професор српског 

језика Снежана Симић, професор разредне наставе Драгана Табаковић, професор ТИО 

Алеександар Поповић, професор хемије Виолета Арсенијевић, професор географије 

Небојша Милетић и Игор Кркић као представник ваннаставног особља. Рад Тима 

помагали су и представници УП- Љубица Бабић као и Савета родитеља- Невенка Бабић. 

По потреби у рад су укључивани и разредне старешине и остали наставници. 

Сви чланови Тима (осим родитеља и представника УП) прошли су неки облик 

стручног усавршавања и обуке за превентивно деловање и тиме стекли знање и 

вештине неопходне за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву 

насиља, злостављања и занемаривања ученика. Школске 2012/2013. године реализована 

су 3 семинара из ове области и то: “Mоралним вредностима против вршњачког насиља” 

и “Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи“ у реализацији Високе школе 
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струковних студија из Крушевца и  Едукативног центра „ Мултимедиа“ из Ниша. Сви 

чланови Тима и већина наставника су присуствовали семинару “Подршка Тимовима за 

заштиту деце-ученика од насиља – Транспарентно не против насиља” у реализацији  

Центра за стручно усавршавање из Крушевца а на позив и иницијативу Тима.   

Тим је сачинио план рада, односно план превентивних активности, који је 

саставни део Годишњег плана рада за школску 2012/2013. годину. Главне информације 

о облицима насиља, важности превенције и препознавања као и начинима реаговања на 

појаву насиља током целе школске године били су изложени на огласној табли и 

паноима да би и родитељи и ученици могли да имају увид. 

Током целе школске године одељенске старешине и остали наставници су 

бележили случајеве насиља у тзв. дисциплинским свескама. О закључцима Тима 

наставници су обавештавани на ПК и Наставничком већу, а родитељи на Савету 

родитеља. 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ  

У оквиру превентивних активности које су планиране за прво полугодиште 

школске 2012/2013. године, креираних у складу са анализом стања и увидом у 

присутност насиља у школској 2011/2012. години увелико се радило на едукацији 

ученика и наставника у овој области: 

 

1) на часовима ОЗ у вишим разредима са ученицима се разговарало на тему 

насиља у школи и ван ње, правима, обавезама и одговорностима ученика, поштовању 

правила понашања, толеранцији, неговању другарства, учило о начинима ненасилног 

решавања проблема итд.; 

2) на часовима ОЗ млађих разреда (поред о горе наведеним и сличним темама) 

разговарано је и о томе колико сцене насиља на Т'В-у утичу на наше понашање.  

Донешена су  правила понашања- свако одељење има свој правилник. О насиљу се 

говори и на часовима света око нас, српског језика и природе и друштва ако наставне 

јединице то дозвољавају; 

3) ученицима је одржано предавање на тему “Насиље у школи-врсте и облици” у 

склопу часа грађанског васпитања у свим разредима; 

4) на часовима историје било је речи о последицама најтежих облика насиља у 

историји човечанства; 

5) у октобру месецу 2012. у оквиру јесењег кроса реализована је активност ЦК 

Ћићевац “Трка за срећније детињство”; 

6) организован је литерарни и ликовни конкурс на нивоу школе на тему 

“Извини, погрешио сам”. Најбољи радови су изложени у холу школе; 

7) израђено је и на на ходнику првог спрата постављено “Сандуче поверења” са 

циљем да се ученицима обезбеди могућност да потпуно анонимно пријаве евентуалне 

случајеве насиља у нашој школи, било да трпе, било да су сведоци насиља; 

8) ученици су у оквиру рада УП израдили интерни плакат о врстама и облицима 

насиља; 
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9) рад вршњачког едукатора (ЦК) на часовима ОЗ виших разреда у оквиру 

радионица на развијању толеранције и промоцији хуманих вредности дао је значајан 

допринос у превенцији насиља –  

- 2 ученика VII разреда који су активисти ЦК су узела учешће на њиховом 

семинару везаним за толеранцију и конфликте а затим стечена знања презентовали на 

часу ОЗ  

- 12 ученика V резреда је учествовало на семинару који се бави овом 

проблематиком у организацији ЦК у Митровом пољу; 

10) од стране МУП-а су у октобру и новембру месецу 2012. године реализована 

предавања ученицима V разреда на тему спречавања вршњачког насиља ; 

11) на родитељским састанцима позвани су родитељи (и ученици) да нам се 

обрате уколико примете било који облик насиља у школи или уколико желе да 

предложе неке превентивне активности које би допринеле креирању толеранције и 

позитивне климе међу ученицима; 

12) у новембру и децембру месецу 2012. године одржана су два семинара из ове 

области којима су присуствовали директор,стручни сарадници и наставници 

- 24.11.2012. “Моралним вредностима против вршњачког насиља” – Висока 

школа струковних студија Крушевац  

- 5.12.2012. “Васпитно појачан рад са ученицима у основној школи”- Едукативни 

центар “Мултимедиа” Ниш 

Наставници који су присуствовали овим или неће присуствовати на неком од 

наредних семинара који се буде бавио овом проблематиком биће упознати са 

садржајима истих путем презентација и преношења искуства својих колега (учесника 

семинара) а у оквиру својих развојних активности у установи. 

*** 

-У другом полугодишту Тим је наставио сарадњу са ЦК и планираним 

превентивним активностима у овој области. У неколико наврата током фебруара и 

марта месеца, волонтери ЦК Ћићевац су ученицима VI разреда, а у оквиру  часова ОЗ 

реализовали радионице о поштовању различитости, ненасилном решавању конфликта, 

дечијим правима и електронском насиљу. 

-11.3.2013. ученици IV разреда су у оквиру активности ЦК узели учешће на 

такмичењу ученика млађег школског узраста у Београду са представом „Није тешко 

бити фин“ и том приликом освојили треће место. 

-Крајем марта месеца спроведена је анкета „Насиље у школи“ којом је обухваћен 

141 ученик из четири одељења нижих и четири одељења виших разреда. Питања су се 

односила на то да ли и колико често се дешава насиље у школи, који облици, насиља се 

најчешће јављају, где и када се најчешће дешавају насилни облици понашања међу 

ученицима, да ли је појединац доживео неки од насилних облика понашања било од 

стране ученика или одраслих у школи, да ли је учествовао у насољу, ко најчешће 

изазива насиље у школи и како ученици реагују када су сведоци насиља. Са 

резултатима анкете упознати су ПК, Наставничко веће и Савет родитеља. 

-У циљу развијања такмичарског духа, фер-плеја и толеранције 6.4.2013. године 

у оквиру обележавања Дана школе реализован је Спортски дан посвећен безбедном и 
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сигурном школском окружењу као и квиз знања и опште културе за ученике старијих 

разреда. 

- Утврђивање интересовања ученика за ваннаставне активности за следећу 

школску годину као активност која је планирана Акционим планом превентивних 

активности за школску 2012/2013. годину обављено је крајем маја 2013. 

- Све разредне старешине су добиле препоруке и савете Тима како заштитити 

децу од насилништва са којима су упознали родитеље ученика на родитељским 

састанцима и /или индивидуалним контактима. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Сазнање о насиљу (први корак у заштити ученика од насиља) у нашој установи 

најчешће се одвијао кроз  добијање информација да је насиље у току од стране ученика, 

наставника или родитеља.  

Ученици су пријављивали насиље које је у току својим одељенским  

старешинама, дежурним наставницима, професорима разредне наставе и педагошко-

психолошкој служби. Након пријаве прикупљали смо информације, радили процену 

ризика и , уколико је ситуација захтевала, хитно интервенисали. Углавном смо 

успевали да применом заштитних мера контролишемо ситуацију (спречавањем насиља 

или прекидањем започетог насиља). У неким случајевима позивали су се  родитељи 

ученика било да су њихова деца учесници као “насилници” или “жртве”.   

Према сазнању наставника насиље међу ученицима се најчешће дешавало за 

време школских одмора у дворишту школе или за време малих одмора на школским 

ходницима. Без обзира на присуство дежурних наставника повремено су се дешавале 

насилне ситуације. У тим и свим осталим случајевима урађене су све процедуре, 

разговарало се са  свим учесницима насиља у циљу ублажавања последица на 

емоционалном и социјалном плану. Настојали смо да појединачно ојачамо капацитете 

деце да се заштите у евентуалним насилним  ситуацијама. Интензивно је рађено на 

одељенским заједницама у оним одељењима у којима су ученици били обухваћени 

појачаним васпитним радом због насилног понашања. У 2012/2013. години било је 8-

оро таквих ученика. Разговором и медијацијом међу учесницима спречени су даљи 

сукоби.  

Дешавало се да родитељи ученика реагују у случајевима насиља али само ако је 

њихово дете трпело насиље. Њихове интервенције биле су у виду покушаја смиривања 

ситуације , иницирања разговора међу децом, разговора са родитељем другог детета 

или су се обраћали за помоћ одељенском старешини, педагошко-психолошкој служби 

или директору. Појединачно се дешавало да су неки родитељи покушавали да заплаше 

друго дете претњом. Интервенција школе у том случају је била да се родитељу кроз 

разговор указивало на мере поводом таквог начина поступања. Такође се дешавало да 

родитељи буду вербално агресивни према наставницима и педагошко- психолошкој 

служби. 
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ЕВАЛУАЦИЈА И ПРЕПОРУКЕ 

Суочени са све већим проблемом насиља у школи схватили смо да је рад на 

сузбијању насиља примарни задатак и сада и убудуће. Анализирали смо стање и 

предузели адекватне мере ангажованошћу свих запослених у школи који су озбиљно и 

одговорно извршавали своје задатке. Одговорно се приступило испуњавању задатака у 

области превенције и поштована је процедура приликом интервенције у заштити 

ученика од насиља. Прикупљали смо информације о сваком случају насиља у школи. 

Сви запослени на нивоу школе су континуирано пратили, извештавали и анализирали 

присуство, учесталост и разрешење разних насилних ситуација. Добијени подаци о 

ученицима који врше и који су жртве насиља детаљно су анализирани и предлагане су 

одговарајуће мере односно интервентне активности чији је циљ био заустављање 

насиља, обезбеђивање сигурности ученика, смањење ризика као и ублажавање и 

отклањање  последица.   

Резултат рада у предходном периоду је смањен број ексцесних ситуација и број 

ученика који врше неки од облика насиља. Окренули смо се додатним садржајима који 

су заинтересовали ученике и масовнијем укључивању ученика у спорт и ваннаставне 

активности. Успешно смо сарађивали са МУП-ом, ЦК-ом, ЦСР, ДЗ-ом и локалном 

заједницом. Имали смо углавном добру сарадњу са  родитељима, а својим деловањем 

омогућили смо ученицима да имају слободнији прилаз у решавању свих проблема у 

школи.   

Са ученицима који су вршили повреду правила понашања и/или који су 

испољавали насилно понашање II  нивоа спроводио се појачан васпитни рад који је 

обухватао интензивнији стручни рад одељенског старешине, педагога и психолга  

школе, али и интензивније укључивање и ангажовање родитеља или старатеља ученика 

у сузбијању насилног понашања. У већини случајева ПВР је доводио до значајнијих 

помака у кориговању понашања. Неуспех се јављао само онда када најбитнија карика - 

родитељ– није показао вољу и жељу да се ситуација поправи и помогне свом детету.  

Следеће школске године очекује се још интензивнији рад на превентивним 

активностима и праћење ученика чије понашање Тим процени као ризично. Трудићемо 

се да чињенице анализирамо на што објективнији начин, прикупимо што више 

информација, проценимо ризик и предузмемо одговарајуће мере и активности. 

Настојаћемо и да што више родитеља ангажујемо и заинтересујемо за помоћ школи у 

том смислу.  

 

6.1.4.3. Тим за инклузију  

Тим за инклузију - руководилац тима: Анђелија Поповић 

    Чланови тима: Љубинка Илић 

Јелена Нешић 

Слађана Рајковић 

Ивана Биочанин 

Душан Живадиновић 

Душица Михајловић 

Александра Лукић 
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Драган Антић 

Верица Марковић 

Кристина Симић 

Милан Томашевић 

Joрданка Мацић 

Тим за инклузивно образовање је информисао Наставничко веће, Педагошки 

колегијум, Савет родитеља и Школски одбор о свом раду у току школске године.   

Урађен је план рада тима за наредну школску годину који је укључен у 

Годишњи план рада школе . 

Педагошко-психолошка служба је извршила идентификацију нових ученика са 

посебним потребама. Упознала учитеље првог разреда о појединостима у раду са том 

децом. 

На нивоу школе је вођен поступак прикупљања важних података о ученицима са 

посебним потребама на основу којих су прављени педагошки профили и индивидуални 

образовни планови са прилагођеним и измењеним  програмом - претходно уз давање 

сагласности родитеља. За 1 ученика није дата сагласност родитеља –дете је ромске 

националности и тешког социјалног стања (Марко Дидић).  

У току  школске 2012/2013. године  за 8 ученика примењена је 

индивидуализирана настава. Спроведене су мере подршке индивидуализације. 

Интерресорна комисија   дала је   сагласност за 10 ученика за које постоји потреба за 

ИОП-ом. Два ученика су добила сагласност да раде  по прилагођеном, а 8 ученика по 

измењеном програму, што је подразумевало измену садржаја, исхода, метода, 

материјала и услова рада, прилагођених посебним потребама ученика. 

 Индивидуални образовни планови садрже све потребне податке и план 

активности по предметима (областима).  

Школа је иницирала потребу за персоналним асистентима као облик додатне 

подршке у раду  са ученицима – процес је у процедури. 

Праћења  постигнућа ученика  вршена су на тромесечном нивоу у јануару, марту 

и јуну са којим су упознати: Педагошки  колегијум, Наставничко веће, Школски одбор  

и Савет родитеља. Вршена  је детаљна анализа напредовања сваког ученика и договор о 

додатној подршци у даљем раду. 

У раду са ученицима наставници су користили савремену наставну  технологију, 

прилагођавали наставне садржаје, методе, облике рада и користили одговарајућа 

наставна средства примерена могућностима и интересовањима ученика, а у складу са  

постављеним стандардима и очекиваним исходима. 

Наставници у свом раду користе  искуства са посећених семинара и студијских 

посета. 

Активности на плану инклузивног образовања  су разноврсне:  

1. Тим  за инклузију  наше школе постао је члан  Заштитне мреже на  

републичком нивоу  у оквиру Расинског округа. Тим поводом приказом садржаја  

писаних припрема за час у 3. и 4. разреду основне школе из српског језика и 

математике дајемо свој скроман допринос на јачању инклузије. 

2. Друштво  педагога и психолога Расинског округа  посвећује значајну пажњу 

овој проблематици. 
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 – Информишу нас о свему битном од значаја за рад на инклузији. Прослеђују 

примере добре праксе, праве добар избор семинара из ове области,  а врло често  нуде  

и бесплатне семинаре. 

3. У  току маја  израђен  је тест за  ученицу 7. разреда која ради по ИОП-у по 

измењеном програмом((пробни тест) из предмета: историје, биологије, географије,  

физике и хемије). У изради теста учествују предметни наставници и педагог школе – 

чланови  тима за ИОП.        

4. За ученика 8. разреда, Ивана Ивановића који ради по ИОП-у по     

прилагођеном програму, сачињен је тест из српског језика и математике за полагање 

завршног испита за упис у средњу школу. Ученик постиже добар резултат и уписује 

жељену школу.   

5. У оквиру акција „Дани отворених врата“ и Сајма образовања у Крушевцу, 

Чланови тима, родитељи и старатељи посећују Специјалну школу. Упознајемо се са 

радом школе и могућностима сарадње у пружању стручне помоћи (дефектолога, 

логопеда, и др. специјалиста) који су нам неопходни у даљем раду на инклузији. 

Имали смо прилику да се упознамо са достигнућима  и креативним     

стваралаштвом деце из ШОСО, образовним профилима, могућностима запослења, 

стицања добити. Школа је често домаћин и учесник многих манифестација дечијег 

стваралаштва, такмичења, трибина, стручних скупова и семинара. 

Настава је прилагођана  сваком ученику према његовим способностима. 

Имају богато искуство у раду са децом.   

   Ова посета Школи изазвала је интересовање родитеља. Педагог је обавила  

разговор са заинтересованим родитељима, упознала их са могућностима које нуди 

Специјална школа. 

6. Потписан је Споразум о сарадњи са основним школама Расинског округа у 

раду на инклузији 

7. Реализована су 2 угледна часа у одељењима ученика са посебним потребама. 

Часови су  били успешни у домену креације, садржаја и постигнутих  резултата.  

8. У оквиру стручног усавршавања наставника и стручних сарадника        

реализовани су планирани семинари. Сви наши наставници су похађали семинаре 

инклузивног образовања, обављене су студијске посете школама, стечена су знања           

и значајна искуства која су нашла примену у раду са ученицима.              

Набављена су савремена наставна средства и средства асистивне      технологије 

(интерактивна табла, нотбок рачунар, беле табле,CD, разноврстан дидактички 

материјал, литература која се користи у раду са ученицима.       

9. Успостављена је и добра сарадња са родитељима ради размене информација и 

редовне консултације о напредовању детета 

ЗАКЉУЧАК: 

 -Сви ученици су социјално прилагођени школској средини – одељењу.  

Прихваћени су од стране својих вршњака који им пружају помоћ у учењу и дружењу 

(излети, екскурзије, школа у природи, прославе рођендана). 

-Мали су помаци у испуњавању постављених стандарда и очекиваних исхода у 

учењу и знању, али су присутни. 
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-Радује чињеница да се полако, али сигурно иде у жељеном правцу ка остварењу 

главног циља: постићи максимум у раду  са сваким појединачним учеником  у складу 

са његовим  способностима. 

Значајан допринос у раду имају родитељи и старатељи деце без чије помоћи –

сарадње не би било  ни ових  резултата. Наставићемо да је богатимо новим садржајима. 

Наставићемо добру сарадњу са Центром за социјални рад у месту. 

Наставници  мењају свој однос према  захтевима које тражи  инклузија.  

У следећој школској години интензивније ћемо наставити да се бавимо 

ученицима са посебним потребама. Полазећи од онога шта смо до сада постигли. 

6.1.4.4. Тим за израду годишњег плана  

Тим за израду годишњег плана – руководилац: Драган Антић 

    Чланови тима: Анђелија Поповић 

Сања Радојковић 

Сандра Поповић 

Ивана Симоновић 

Снежана Антић 

Јанићије Лазаревић 

Биљана Вучковић 

Александра Ивановић (Ана Пешић) 

Микица Пршић 

У току школске 2012/2013. године, Тим за израду годишњег плана одржао је 

седам састанака: 1. 11. 2012, 7. 11. 2012, 31. 1. 2013, 11. 4. 2013, 27. 5. 2013, 1. 7. 2013. 

године. 

6.1.4.5. Школски тим за „Другу шансу“: 

I циклус: Биљана Ердељанов – српски језик 

     Славица Живковић – математика 

     Снежана Симић – основи животне вештине и предузетништва 

     Миодраг Димић – енглески језил 

     Душан Живадиновић – дигитална писменост 

II и III циклус: Ивана Бањац – српски језик 

       Снежана Радисављевић – математика 

       Миодраг Димић – енглески језик 

       Душан Живадиновић – основи информатике 

       Милош Митровић – физика 

       Виолета Арсенијевић – хемија  

     Јанићије Лазаревић – историја 

     Весна Миљковић – географија 

     Иван Газибарић – предузетништво 

         Драгана Ђорђевић – биологија  

Школски тим за „Другу шансу“ у току 2012/2013. године одржао је девет 

састанка: 24.9. 2012, 4. 10. 2012, 17. 10. 2012, 22. 10. 2012, 7. 11. 2012, 6. 12. 2012, 28. 12. 

2012, 4. 1. 2013, 21. 2. 2013. године. 
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Настава у Другој шанси одвијала се по пројекту огледа Друге шансе у вечерњим 

сатима. Кренуло се са наставом у октобру, а завршило у априлу. Друга шанса је једна 

новост у локалној средини и постојала је скепса у вези са пројектом. Када су полазници 

трећег циклуса са успехом завршили осми разред, организована је свечана додела 

сведочанстава полазницима. Примећено је велико одушевљење међу полазницима на 

самој додели диплома. Пројекат је успео, они сада нису грађани који немају основну 

школу завршену. Најбољи пример за промоцију Друге шансе су сами полазници који су 

завршили трећи циклус. Од битних детаља треба истаћи и пар полазница које су се 

описмениле у Другој шанси. То је велики успех за нашу установу.  

6.1.5. Извештај стручних сарадника 

6.1.5.1. Извештај о раду педагога 

Програм рада педагога школе реализује се у оквиру девет подручја рада, а на 

основу програма рада стручних сарадника за основну школу које је прописало 

Министарство просвете. 

Педагог је радио на следећим садржајима: 

-Радио је на формирању  одељења првог  и петог разреда.  

-Распоређивању  нових ученика по одељењима, учествовала у свечаном  

  пријему првака.  

-Обавила консултативне разговоре са учитељима првог разреда, у циљу  

упознавања учитеља са психофизичким карактеристикама ученика. Радила на 

решавању проблема насталих у адаптацији ученика на школу. 

-У сарадњи са наставницима, педагог је вршио анализу и систематизацију 

глобалних и оперативних планова  наставника–континуирано сваког месеца.  

-Активно  учествовала  у раду седница одељењских већа, Наставничког 

већа,Стручних актива, Педагошког колегијума,Савета родитеља, Школског одбора,  

-У току целе школске године педагог је посећивала  часове редовне наставе у 

циљу праћења активности ученика на часу приликом усвајања градива, као и примене 

савремених метода и поступака у васпитно-образовном раду. Систематски  пратила  и 

вршила  анализу  наставног процеса 

-У току 2012/13. год. посећени су сви часови наставника који изводе наставу у 

школи укупно:33 

Реализовано 27 угледних  часова – наставници  који поседују лиценцу. 

Реализовано 6 огледних  часова.  

Укупно реализовано 66 часова. Часовима присуствовали наставници, педагог, 

психолог  и директор. У просеку 5 наставника је посетило угледне и огледне часове. 

У просеку огледне часове посетила 6,2 наставника 

-Систематско и континуирано пратила рад и развој ученика; посебно у  1. и 5. 

разреду;  

-Пружала подршку наставницима у циљу унапређења процеса школског  

оцењивања. 

Наставницима почетницима, онима који су тражили савет или онима који су 

долазили на замену, пружала сам помоћ око планирања наставних садржаја и писању 
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оперативних планова. На крају наставне године сам учествовала у припреми података 

за израду распореда полагања (разредни, поправни и завршни испити). 

-Са одељењским старешинама сам решавала или покушавала да решим 

безбројне педагошке ситуације, везане за међусобне односе ученика, и однос ученик–

наставник. Присуствовала сам на неколико часова одељењског старешине на којима 

смо разговарали о проблемима са одређеним наставницима везаним за међусобне 

односе као и о проблемима изазваним великим бројем негативних оцена. Сарадња је 

постојала и у решавању неких других проблема везаних за ученике (тешкоће у учењу, 

непримерено понашање, изостајање са наставе, породични проблеми, тешкоће 

емотивне природе и сл.). 

Поред решавања ових  проблема сарадња је остварена и у другим подручјима 

рада као што су планирање и реализација наставних садржаја, организација часа, 

начини и облици провере знања и оцењивања ученика, облици и методе рада и 

мотивациони поступци. 

-Узела сам учешће у раду стручних тимова у школи – Тима за израду Годишњег 

плана  школе, Школског програма, Тима за самовредновање, Тима за развојно 

планирање, Тима за инклузивно образовање; Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за ФООО, 

-Пружала  помоћ и подршку ученицима. Обавила већи број индивидуалних и 

групних разговора са ученицима, родитељима. Најчешћи повод овим разговорима су 

били следећи проблеми: тешкоће у прилагођавању на нову средину, изостајање са 

часова, тешкоће у учењу, недисциплина на часовима, међусобни сукоби и неспоразуми, 

проблеми у породици или неки други проблеми. 

-Са психологом спровела анкету Професионално  интересовање ученика 8 

разреда, и анкету о насиљу у школи. У реализацији  садржаја  развојног плана школе  у 

оквиру области“Настава и учење“спровела анкету за наставнике  . 

Анкетом је обухваћено 25 наставника који су дали своје мишљење и ставове   о 

планирању, припремању и реализацији наставе, комуникацији и сарадњи, корелацији, 

примени знања, учењу и праћењу напредовања ученика. Посећени часови, заједничке 

анализа укључујући и ученике потврдиле су резултате анкете. 

Резултати анкете презентовани на Наставничком већу, састанку тима за развојно 

планирање, Педагошком колегијуму. 

-За 7 ученика обављен је  појачан васпитно-образовни рад  који укључује у 

процес праћења целокупног понашања ученика у дужем временском периоду разредног 

старешину, психолога, педагога, родитеља, директора – њихово заједничко  

ангажовање у пружању помоћи у промени  понашања ученика и  његовог позитивног 

односа према школском окружењу. Дошло се до значајних помака у кориговању 

понашања. 

-Поднела сам извештаје о : 

реализацији  дела Годишњег плана рада школе на крају I и II  полугодишта. 

(настава, допунска, додатни рад, изборна, припремна, СА, ЧРС, рад Актива); 

-Вршила анализу  успеха и дисциплине  ученика по кварталима; 

-Поднела  извештај  о резултатима  ученика на такмичењима (школско, 

општинско, окружно, републичко); 
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-Извршила преглед  Дневника образовно–васпитног рада (2 пута у току године); 

-Поднела извештај о  реализацији екскурзије  за ученике VI  разреда; 

-Поднела извештај о резултатима Тестирања  ученика IV  разреда из српског  

  језика, математике и природе и друштва. 

-Похађала семинаре:“Компетентан наставник мотивисан ученик“, „Моралним  

вредностима против вршњачког насиља“, „Подршка тимовима за заштиту деце-ученика 

од насиља – Традиционално не против насиља“, у реализацији Центра за стручно 

усавршавање из Крушевца, а на позив и иницијативу Тима 

-Узела учешће у раду Актива стручних сарадника Расинског округа. 

-Извршила  анализу изостајања ученика са наставе на крају I и II  полугодишта – 

са анализом у познато Наставничко веће, Савет родитеља и други органи школе. 

- Поднет је извештај о резултатима рада у оквиру области „Настава и учење“ – 

Методичко дидактичке заснованости наставних часова (редовна, допунска, додатна 

настава) у  I и II  полугодишту (2). 

-Учествовала сам у изради задатака пробног  теста за ученике VII разреда, који 

раде по ИОП-у, (физика, биологија, историја, географија). 

-Извршила анализу  посета угледним  и огледним часовима у школској    

2012/2013. години. 

-Као координатор тима за инклузију учествујем у изради  тромесечних  

извештаја (3) о раду и постигнућима ученика који раде по ИОП-у.  

-Поднела извештај о раду на инклузији у школској 2012/2013. години. 

-Учествовала у  изради извештаја  о раду тима за насиље (у I полугодишту) , ПО, 

самовредновању, развојном планирању, Школском програму . 

-На часовима ОЗ у IV разреду (2 одељења) и VIII разреду (2 одељења),  

реализовала  презентацију Стилови и технике учења. 

-Обавила већи  број индивидуалних  и групних  разговора са ученицима, 

разредним старешинама,родитељима  о (проблемима у учењу, дисциплини, агресивном 

понашању,проблемима у породици).  

-Ангажована сам у  раду Тима за обележавање јубилеја 210. година постојања 

школе у изради садржаја листа „Први кораци“. 

-Успешно  сарађивала  са: Центром за социјални рад  у решавању проблема 

ученика (учење, понашање, изостајање са наставе, агресивност)  ученици    из 

некомплетних,  хранитељских  и ромских породица.  

-Црвеним Крстом – ангажованост активиста изражена (реализоване су 

радионице за ученике V-VIII разреда – тематика разноврсна. 

-Канцеларијом  за младе – пружа помоћ  ученицима VIII разреда на тему избора  

будућег занимања – омогућава  ученицима разговор са познатим личностима 

различитих занимања (глумац, спортиста, писац). 

-Успоставили смо  добру сарадњу са школама у окружењу (основним, ШОСО), 

Домом здравља, Домом културе, Дечијим вртићем, МУП-ом  

-Педагог је водио документацију о свом раду, годишње и месечне планове рада, 

дневник рада, евиденцију индивидуалног и групног рада са ученицима и родитељима. 

Педагог се континуирано припрема за свој рад, води евиденцију о свом раду и редовно 

учествује у стручном усавршавању.      
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6.1.5.2. Извештај о раду психолога 

подручје 

рада 

 

активности 

1.Планира

ње и 

приграмир

ање 

васпитно-

обарзовног 

рада 

- Учествовање у изради годишњег плана рада школе, његових појединих 

делова. 

- Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога. 

- Учешће у припреми индивидуалног образовног плана  за поједине ученике 

са посебним образовним потребама. 

 

 

2.Праћење 

и 

вредновањ

е 

образовно-

васпитног 

рада  

-Учествовање у праћењу и вредновању васпитно- образовног рада школе и 

предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности 

установе у задовољавању образовних и развојних потреба ученика. 

-Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у 

развоју и учењу. 

-Праћење и вредновање примене  мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за ученике. 

-Учествовање у  истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања 

рада школе (испитивање задовољства родитеља сарадњом са разредним 

старешинама, наставницима и осталим запосленима у школи). 

3.Рад са 

наставни

цима 

-Пружање подршке наставницима у области прилагођавања рада образовно-

васпитним потребама ученика (избора и примене различитих техника учења, 

ефикасног управљања процесом учења, избора поступака посматрања и 

праћења напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновања 

ученичких постигнућа, стварања подстицајне атмосфере на часу, развијања 

конструктивне комуникације и демократских односа у одељењу). 

-Саветовање наставника у индивидуализацији васпитно-образовног рада, 

односно наставе на основу уочених потреба, интересовања и способности 

деце, односно психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика 

(способности, мотивације, особина личности) и остварености образовних 

постигнућа у школи. 

-Пружање подршке наставницима за рад са децом, односно ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка. 

-Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: 

комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, 

подршка развоју личности детета, односно ученика. 

-Пружање подршке наставницима у раду са родитељима. 

-Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о 

посећеној активности, односно часу, као и предлагањем мера за унапређење 

праћеног сегмента васпитно-образовног процеса. 

- Сарадња са одељенским старешинама у циљупраћења групне динамике у 

одељењу и процеса социјализације деце. 

-Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних 

већа, тимова и комисија. 

4.Рад са 

ученицима 

- Утврђивање степена готовости деце за полазак у школу. 

- Учешће у структурисању одељења првог разреда. 

- Праћење адаптације ученика уписаних у први разред са посебним акцентом 



Извештај о остваривању годишњег програма рада школе за школску 2012/2013. годину 

68 

 

подручје 

рада 

 

активности 

на адаптацију ученика којима је потребна посебна образовна подршка. 

- Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује васпитно- образовни рад 

по индивидуалном образовном плану, односно који се школују по 

индивидуализираној настави и индивидуалном образовном плану као и 

ученицима из осетљивих  друштвених група. 

- Подршка у учењу “слабијих” ученика. 

- Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће 

у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања. 

- Предавања  за ученике о техникама и методама успешног учења (помоћ 

ученицима у стицању мотивације за рад и учење, помоћ у формирању радних 

навика). 

- Професионална оријентација ученика осмог разреда. 

- Учествовање у организацији полагања завршног испита за ученике осмог 

разреда. 

- Учествовање у организацији екскурзија. 

- Посредовање у конфликтима унутар одељења. 

- Посредовање у конфликтима између ученика и наставника. 

-  Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду 

правила понашања у школи или се не придржавају одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права. 

5. Рад са 

родитељи

ма 

- Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима  деце, тј. ученика 

који имају различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању. 

- Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито 

информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру 

индивидуалних консултација. 

-Сарадња са родитељима ради што ефикаснијег спровођења појачаног 

васпитног рада са ученицима. 

- Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке деци, 

односно ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану. 

7.Рад у 

стручним 

органима 

и 

тимовима 

- Учествовање у раду наставничког већа. 

- Учествовање у раду Педагошког колегијума. 

- Учествовање у раду разредних већа и стручних актива. 

- Учествовање у раду Тима за инклузију. 

- Учествовање у раду Тима за израду годишњег плана школе. 

- Учествовање у раду Тима за самовредновање. 

- Учествовање у раду Тима за ФООО. 

- Координисање тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

8.Сарадња 

са 

надлежни

м 

установам

а, 

-Сарадња са локалном заједницом ради остваривања циљева образовно-

васпитног рада и добробити ученика. 

- Сарадња са основним школама у окружењу. 

- Сарадња са Центром за социјални рад Ћићевац. 

-Сарадња са Општинским Црвеним крстом у Ћићевцу. 

- Сарадња са MУП/ом  у Ћићевцу. 
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подручје 

рада 

 

активности 

организац

ијама,удру

жењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправ

е 

- Сарадња са Домом здравља у Ћићевцу. 

- Сарадња са Културним центром у Ћићевцу. 

- Сарадња са ИРК Ћићевац. 

-Сарадња са Друштвом педагога и психолога Крушевац. 

-Сарадња са психолозима који раде у другим установама. 

9.Вођење 

документ

ације, 

припрема 

за рад, 

стручно 

усавршава

ње 

- Вођење евиденције о сопственом раду-дневник рада психолога. 

- Припрема истраживања/анкета. 

- Вођење евиденције о извршеним анализама, анкетама,  психолошким 

тестирањима, посећеним активностима односно часовима. 

- Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који 

садржи личне податке о ученицима. 

- Праћење стручне литературе. 

- Стручно усавршавање похађањем акредитованих семинара. 

- Стручно усавршавање разменом искуства и сарадњом са другим 

психолозима у образовању. 

- Припрема предавања за колеге (хоризонтално учење). 

- Учествовање у активностима Друштва педагога и психолога Крушевац. 

 

6.1.5.3. Извештај о раду библиотекара 

Школска библиотека ради у матичној школи у Ћићевцу. Најважнији циљ рада 

школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе 

писмености . Садржи: дела из програма матерњег језика, дела из осталих предмета, 

сликовнице, приручну литературу, уџбенике и приручнике за све предмете као и 

књижевну и научно-популарну литературу. Корисници библиотеке су: ученици, 

наставници, сарадници као и остали запослени у школи. Све књиге су заведене у књиге 

инвентара за монографске публикације. Задуживање корисника библиотеке врши се 

преко карте читаоца. Води се књига инвентара, свеска уписа, дневна статистика и др. 

Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм 

васпитно-образовног рада школе и обухвата: образовно-васпитну делатност; 

библиотечко-информациону делатност; културну и јавну делатност; стручно 

усавршавање; остале активности. 

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно 

предвиђених дела школске и домаће лектире тако и књига које нису предвиђене 

наставним планом и програмом. Таквих књига је све више, а број деце која читају 

расте. 

У школи се спроводи акција : „Поклони књигу школској библиотеци“. У акцији 

учествују сви ученици и радници школе. Сваког месеца организују се активности: 

СЕПТЕМБАР: Добро дошли, прваци (приредба, добродошлица првацима школе; 

Организују ученици II , III и IV разреда), уписивање нових чланова. 

ОКТОБАР: Рад са секцијом „Млади библиотекари“. 
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НОВЕМБАР:  Састанак актива школских библиотекар, договор о акцији 

„Читалачка значка“, упознавање ученика са разним библиотечким грађама. 

ДЕЦЕМБАР: Започињање акције „Читалачка значка“, сарадња са наставницима 

и учитељима у започињању акције. 

ЈАНУАР: Пано: Школска слава Свети Сава (сви ученици). 

ФЕБРУАР: Попуњавање и чување библиотечког фонда, ревизија библиотечког 

фонда. 

МАРТ: Набавка нове читалачке грађе од рабата школе, наруџбина уџбеника за 

више разреде за школску 2013/2014. год. 

АПРИЛ: Најлепше Ускршње јаје – изложба, сарадња са градском библиотеком у 

сппровођењу акције „Читалачка значка“. 

МАЈ: Завршна манифестација „Читалачка значка, Читалићи 2013.“, приредба и 

уручивање награда најбољим „Читалићима“, набавка књига за награђивање ученика. 

ЈУН: Преузимање враћених бесплатних уџбеника, писање извештаја о раду 

школске библиотеке. 

 РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА: 

 Образовно- васпитна делатност: 

 Планирала сам активности у раду са ученицима; ученици су упознати са радом 

библиотеке и врстама библиотечке грађе; пружала сам помоћ ученицима при избору 

књига, часописа, енциклопедија; подстицала интересовања ученика за читање књига; 

препоручивала актуелне наслове за децу; давала неопходна упутства за писање 

реферата и семинарских радова; Обележавали смо важне дане, догађаје и годишњице 

(Дан школе, Дан књиге ... ). 

 Сарадња са наставницима и стручним сарадницима: 

Информисала сам предметне наставнике о набавци уџбеника и приручника за 

поједине предмете; укључена сам у рад Тима за Школско развојно планирање; 

присуствовала сам седницама Наставничког већа. 

 Библиотечко-информациона делатност: 

Планирала сам рад током године; уређивала простор библиотеке; сређивала 

књиге и ознаке на полицама; водила статистику коришћења фонда (месечну и 

годишњу); писала каталошке листиће; остваривала стручне послове ( тј. инвентарисала 

поклоњене и купљене књиге ); 

 Културна и јавна делатност: 

Припремали смо и сакупљали материјал за школски лист; организовали смо 

разне свечаности; припремали и организовали прославе важних годишњица у вези са 

школом; 

 Стручно усавршавање и остали послови: 

Редовно пратим педагошку и стручну литературу; сарађујем са Градском 

библиотеком у Ћићевацу и сарађујем са школским библиотекаром у Сталаћу. 
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6.2.  Извештаји руководећих органа 

6.2.1. Извештај рада директора школе 

У школској 2012/2013. години директор се бавио уобичајеним активностима 

регулисаним Законом о основама система образовања и васпитања који обухватају све 

сегменте рада школе. Овај извештај сачињен је по сегментима које Закон прописује као 

обавезе и одговорност директора.  

Руковођење школом 

• Руковођење Наставничким већем, Педагошким колегијумом, 

присуствовање седницама одељенских већа од првог до осмог разреда. 

• Учешће у тимовима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања, за Школско развојно планирање и Самовредновање рада школе, 

инклузивно образовање, за израду годишњег плана, као и у Тиму за ФООО. 

• Координација и контрола рада стручних служби (психолошко-педагошка 

служба, правно-техничка служба,  рачуноводство, помоћно-техничко особље).  

• Организовање и контрола извођења излета, екскурзија и наставе у 

природи. 

• Понуда ваннаставних активности ученицима, Школа спорта,  (награда 

школи за изузетне резултате у екипним спортовима), активности Културног центра, 

Црвеног крста, Здравственог центра, Полицијске станице и Центра за социјални рад. 

• Организација општинских такмичења из српског језика, хемије, 

географије, биологије, енглеског језика, техничког и информатичког образовања, 

такмичење „Шта знаш о саобраћају“ и Књижевне олимпијаде;. 

• Организација пробног и завршног испита за ученике осмог разреда и 

уписа у средње школе, организација конпозитног теста за ученике 7. разреда и 

организацију критеријумских тестова за 4. разред из српског језика, математике и 

природе и друштва. 

• Обезбеђивање средстава за учествовање ученика на тамичењима.  

• Организација семинара и предавања у школи: семинар „Моралним 

вредностима против вршњачког насиља“ и „Подршка Тимовима за заштиту деце/ 

ученика од насиља – Транспарентно не против насиља“ Обука за прегледаче и окружне 

комисије за завршни испит на територији округа, обука за дежурне наставнике школе 

на завршном испиту.  

• Организација спортског дана и Игара без граница поводом Дана шкале;  

• Организација школских манифестација : приредба поводом пријема 

првака, прослава Дана школе, Новогодишња приредба, Светосавска приредба, 

свечаности поводом школских и државних празника,  заједничке активности школе и 

локалне самоуправе и прослава поводом завршетка основношколског образовања и 

васпитања. 

• У сарадњи са ШУ Kрушевац, организација и праћење пробног екстерног 

вредновања рада установе у склопу обуке просветних саветника. 

• Учествовање у активу директора основних школа општине Ћићевац и 

Варварин.  
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Кадровска политика 

• Обезбеђивање кадра за замене привремено одсутних наставника и других 

запослених најдуже до 60 дана.  

• Сарадња са ШУ Крушевац у вези формирања листе технолошких 

вишкова.  

• Расписивање конкурса за упражњена радна места наставника математике 

за 122%, географије за 50%,француског језика за 22%, ложача парних котлова за 100%, 

и помоћне раднице у подручном одељењу у Појатама. На конкурсе су изабрана следећа 

лица: Слађана Рајковић, професор математике и информатике за 100%радног времена, 

Микица Пршић, професор математике и информатике за 22% радног времена, Јована 

Петровић, мастер професор француског језика и књижевности, Небојша Милетић, 

професор географије, Александар Пекић, руковалац парних котлова и Сандра Матић, 

хигијеничар.  

• Сарадња са синдикалном организацијом школе у вези примене Посебног 

колективног уговора за запослене у образовању.  

• Склапање споразума са Националном службом за запошљавање о 

примању на стажирање приправника – стажисте Милене Милојевић, професор разредне 

наставе. 

• Склапање споразума о преузимању радника за чијим је радом престала 

потреба са другим школама (Александар Поповић, професор ТИО, Никола Николић, 

професор ТИО, Весна Миљковић, професор географије, Наташа Стегњајић, професор 

географије). 

 

Обезбеђивање материјално-техничких услова рада 

• Вајерлес ситемом покривен је интернетом целокупни школски простор, а 

инсталацијом тзв. рутера обезбеђено неометано коришћење интернета у свим 

учионицама млађих разреда. 

• У дигиталном кабинету реинсталиран је нови програм. 

• У школској 2012/2013. години инвестирано је следеће: 

• Окречени су  следећи кабинети и просторије: у матичној школи кабинет 

српског језика 1, 2 и 3, историја, математика 1, 2 и 3, кабинет музичке културе, 

учионица у Плочнику и котларница; 

• Набављене су светиљке за зборницу. 

• Решен проблем водоснабдевања у Плочнику. 

• Испитане електро и громобранске инсталације. 

• Постављен рефлектор у школском дворишту. 

• Замењено 6 радијатора. 

• Купљено 5 кутија за прву помоћ ( матична школа и подручна одељења). 

• Купљена 3 црева и 2 млазнице за хидранте. 

• Урађен главни против – пожарни пројекат и прибављена употребна 

дозвола за грејање. 

• Постављене једнополне шеме у електричним ормарићима. 

• Урађена „паник“ расвета у матичној школи. 

• Урађен план евакуације и правила заштите од пожара. 
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• Упућен је радник Станојевић Зоран, домар, на двомесечну обуку за 

противпожарну заштиту. 

• Урађен је пројекат за грејање у подручном одељењу у Лучини. 

• Изливена плоча на бунару у Лучини. 

• Инсталиран бојлер и славина у Горњој Лучини. 

• Репарација зелених табли. 

• Поправљена водоводна и канализациона инсталација у зубној амбуланти. 

• набављена су следећа наставна средства: 

• потокопир апарат; 

• 2 лаптопа; 

• 2 десктопа; 

• пројектор; 

• 3 беле табле ( 2 матичну школу и једна за Лучину); 

• 2 зелене табле. 

• кабинет хемије је опремељен интерактивном таблом; 

• захваљујући пројекту „Друга шанса“ школа је добила два лаптопа, 3 

десктопа, пројектор и штампач; 

• Обновљен је књижни фонд библиотеке. 

 

Безбедност ученика и запослених 

• Организација дежурства наставника. 

• Контрола функционисања видеонадзора и сарадња са надлежном 

службом МУП-а у области противпожарне заштите.  

• Одредили смо и обучили лице задужено за противпожарну заштиту у 

школи. 

• Испитали смо електро и громобранске инсталације. 

• Инсталирали смо паник расвету у школи. 

• Примена Правилника о примени Протокола о заштити ученика од 

насиља,  злостављања и занемаривања.  

• Учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

• Осигурање ученика и запослених („Дунав - осигурање”, осугурање 

ученика, одлуком Савета родитеља). 

• Контрола примене Правилника о заштити и безбедности ученика у 

школском простору и пред школским улазима. 

• Исконтролисали смо противпожарне апарате од стране овлашћене фирме. 

 

Организација образовно–васпитног процеса 

• Програмирање рада школе. 

• Распоред наставних и ваннаставних активности према школском 

календару. 

• Праћење рада наставника и стручних сарадника. 

• Обезбебеђивање замена за одсутне наставнике 
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• Праћење примене образовних стандарда за крај првог циклуса и крај 

обавезног образовања 

• Праћење области настава и учење кроз процес самовредновања рада 

установе.  

 

Евалуација рада школе и успеха ученика 

• Праћење резултата ученика  

• Праћење резултата рада по класификационим периодима, праћење успеха 

ученика на такмичењима, успеха ученика при упису у средњу школу (табеларни приказ 

у Извештају о реализацији ГПР школе), израда Годишњег извештаја о раду директора, 

учествовање у писању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе, припреме 

за пријем ученика у 1. разред,  сарадња са инспекторима и просветним саветницима 

ШУ Крушевац . 

• Спровођење пројекта Самовредновање школе. 

• Организација и контрола спровођења завршног испита и уписа у средњу 

школу.  

• Организација и спровођење конпозитног теста. 

• Контрола постигнућа ученика на контролним и писменим задацима преко 

АИТЕМ шема. 

 

Педагошко-инструктивни рад 

• Праћење и  учешће у пројекту Самовредновања школе. 

• Континуирано праћење приправника и посета часовима, спровођење 

поступка за испит за лиценцу. 

• Замена одсутних наставника.  

• Праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника.  

• Организација менторског рада. 

• Представљање на стручним телима новодонетих докумената: Стандарди 

квалитета рада образовно-васпитних установа, Правилник о стручном усавршавању и 

напредовању наставника, васпитача и стручних сарадника,  Стандарди компетенција за 

професију наставника и њиховог професионалног развоја, Стандарди компетенција 

директора образовно-васпитних установа, Правилника о оцењивању, Правилника о 

стручном педагошком надзору. 

• Организација семинара „Моралним вредностима против вршњачког 

насиља“ и Подршка Тимовима за заштиту деце/ ученика од насиља – Транспарентно не 

против насиља. 

• Организација обуке од стране просветног саветника на тему осигурање 

квалитета васпитно образовног процеса у школи као и обука свих релевантних 

чинилаца у спровођењу завршног испита. 

• Праћење стручног усавршавања запослених, обједињавање годишњег 

извештаја и израда плана стручног усавршавања у установи на основу личних планова 

запослених, израда финансијског плана стручног усавршавања. 



Извештај о остваривању годишњег програма рада школе за школску 2012/2013. годину 

75 

 

 

Прво полугодиште Друго полугодише 

Предмет Наставник Н. јединица Датум Предмет Наставник Н. јединица Датум 

Српски језик 

2. разред 

угледни 

Радованка 

Мацић 

Реченице 

(потврдне и 

одричне 

29.11.2012. Српски језик 

3. и 4. разред 

угледни 

Зорица 

Рајковић 

Другарски и 

недругарски 

разговор, 

Стари Вујадин 

19.2.2013. 

Свет око нас 

2. разред 

угледни 

Љубинка 

Илић 

Жива и 

нежива 

природа 

28. 11.2012. Математика 

3. разред 

Мишљење 

комисије  

Милена 

Милојевић 

(Приправник – 

стажиста) 

Множење 

троцифреног и 

двоцифреног 

броја 

једноцифреним 

18.2.2013. 

Ликовна 

култура 

6. разред 

угледни 

Новица Илић Светло тамно 18.12.2102. Физичко 

васпитање 

2. разред 

огледни 

Радованка 

Мацић 

Трчање преко 

препрека 

26. 4.2013. 

Веронаука 

2. разред 

Милан 

Томашевић 

Литургија – 

заједница  

18.12.2012. Ликовна 

култура 

7. разред 

угледни 

Новица Илић Композиција и 

простор 

21.5.2013. 

Српски језик 

3. разред 

угледни 

Славица 

Живковић 

Свети Сава 

помаже 

човеку да се 

снађе 

04.12.2012. Свет око нас 

1. разред 

угледни 

Маријана 

Богдановић 

Све је 

направљено од 

неког 

материјала 

21.5.2013. 

Српски језик 

5. разред 

угледни 

Снежана 

Антић 

Вест 10.12.2012. Српски језик 

4. разред 

Биљана 

Ердељанов 

Објекат 23.4.2013. 

Српски језик 

4. разред 

Угледни 

Драгана 

Табаковић 

Писање 

присвојних 

придева 

изведени од 

12.12.2012. Српски језик 

7. разред 

Угледни 

Гордана 

Мацић 

Орлови рано 

лете - 

драматизација 

02.4.2013. 
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Прво полугодиште Друго полугодише 

Предмет Наставник Н. јединица Датум Предмет Наставник Н. јединица Датум 

именица 

Српски језик 

6. разред 

 

Гордана 

Мацић 

Седефна ружа 

– гроздана 

Олујић 

11.12.2012. Математика 

3. разред 

угледни 

Нела Кркић Дељење 

двоцифреног и 

троцифреног 

броја 

једноцифреним 

12.3.2013. 

Српски језик 

5. разред 

 

Снежана 

Антић 

Инструментал 23.11.2012. Биологија 

7. разред 

угледни 

Слађана 

Јовановић  

Срце и крвни 

судови. 

Крвоток и 

лимфоток 

26.3.2013. 

Грађанско 

васпитање 

7. разред 

Кристина 

Симић 

Шта је све 

насиље и како  

реагујемо на 

насиље 

07.12.2012. Српски језик 

1. разред 

Угледни  

Ивана 

Симоновић 

Сети се шта 

смо научили 

30.5.2013. 

Музичка 

култура 

7. разред 

Верица 

Марковић 

Удараљке са 

одређеном 

висином звука 

04.12.2012 ТИО 

6. разред 

Мишљење 

комисије 

Биљана 

Вучковић 

(наставник – 

приправник) 

Мере за 

рационално 

коришћење 

топлотне 

енергије у 

грађевинарству 

04.6.2013. 

ТИО 

6. разред 

Биљана 

Вучковић 

Поступци и 

фазе у 

реализацији 

грађевинских 

објеката 

28.11.2012. Физичко 

васпитање 

Шулић 

Александар 

Атлетика, 

бацање кугле 

03.6.2013. 

Српски језик 

4. разред 

Биљана 

Ердељанов 

Шаљиве вести 

(усмена и 

писмена 

вежба) 

21.11.2012. 
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Прво полугодиште Друго полугодише 

Предмет Наставник Н. јединица Датум Предмет Наставник Н. јединица Датум 

Математика 

1. разред 

Ивана 

Симоновић 

Број 0 и 

бројеви од 1-5 

20.11.2012. 

Српски језик 

1. разред 

Маријана 

Богдановић 

Писана слова 

З,з и В,в 

19.11.2012. 

Свет око нас 

2.разред 

Радованка 

Мацић 

Промене које 

настају при 

загревању и 

хлађењу воде 

9.11.2012. 

Српски језик 

4. разред 

Драгана 

Табаковић 

Именице 16.11.2012. 

Хемија 

7. разред 

Угледни 

Виолета 

Арсенијевић 

Атом и 

структура 

атома 

24.12.2012. 

Математика 

2. разред 

Љубинка 

Илић 

Цртање 

правоугаоника 

на квадратној 

мрежи 

23.11.2012. 
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На свим посећеним часовима води се записник о посматрању часа који се даје 

наставнику на увид и потписивање уз могућност коментара. Овим је уведена нова 

пракса анализе одржаног часа од стране свих посматрача (директор, стручна служба и 

наставници). Записници се чувају у школској документацији. 

 

Лично стручно усавршавање и учешће на конференцијама, трибинама 

• Семинар Подршка Тимовима за заштиту деце/ ученика од насиља – 

Транспарентно не против насиља. 

• Семинар „Моралним вредностима против вршњачког насиља“. 

• Посете угледним и огледним часовима и анализа истих. 

• Давање изјава за локалне медије. 

 

Праћење финансијског пословања 

• План финансијског пословања за целу годину, прорачуни издатака за 

одржавање зграде (струја, вода, грејање, телефон, осигурање ученика и објекта). 

• Контрола дознака за боловање, праћење текућих рачуна за потрошни 

материјал, набавка учила, инвентар на крају календарске године, стална сарадња са 

Школским одбором. 

• Обезбеђивање средстава за школске пројекте (донације, средства од 

Општине).  

 

Сарадња са Саветом родитеља 

• Учешће на седницама Савета родитеља (осам седница Савета ). 

• Учешће у раду комисија Савета родитеља за избор агенција за извођење 

ђачких путовања. 

• Организација тзв. Великих отворених врата.  

• Састанак са Саветом родитеља поводом организације прославе мале 

матуре четвртог разреда и осмог разреда у школи. 

• Састанак са Саветом родитеља ученика осмог разреда у вези организације 

припремне и допунске наставе за припрему завршног испита. 

• Родитељски састанци ученика осмих разреда у оквиру припрема за 

завршни испит и упис у средње школе. 

 

Сарадња са Школским одбором 

• Школски одбор се протекле школске године бавио свим темама из свог 

делокруга, присуство директора на свим седницама (шест седница ШО). 

• Директор школе извештавала је чланове одбора о свим активностима у 

школи између две седнице, а у складу са Законом припремала документе и материјале 

за одлуке у надлежности ШО (записници ШО). 

• Извештај о раду директора у првом полугодишту разматран је и усвојен 

на седници ШО 1.2.2013. године;  

• Изузетна сарадња са Школским одбором и подршка свим акцијама у 

школи омогућила је да се школска година успешно реализује, а бројне активности 
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спроведу најбоље могуће: Школско развојно планирање, пројекат Школа без насиља, 

пројекат Самовредновање школе;  

 

Сарадња са локалном самоуправом 

Обзиром на традиционалну опредељеност општине Ћићевац да улаже у 

образовање, школа је у овој сарадњи била страна која је првенствено добијала: 

• помоћ општине у сређивању школског простора; 

• акције Канцеларије за младе реализоване у су школи;  

• финансирање путовања ученика на Републичка такмичења из наставних 

предмета;  

• награђивање најбољих и успешних ученика. 

 

Сарадња са институцијама 

Током школске године, директор школе сарађивала је са:  

• Министарством просвете Републике Србије,  

• Народном банком Србије,  

• Канцеларијама за младе Општине Ћићевац,  

• Спортским друштвима и клубовима,  

• Домом здравља Ћићевац,  

• ПС-ом Ћићевац,  

• Културним центром,  

• Издавачким кућама " "Креативни центар", „Клет“, „Фреска“, „Едука“, 

„Завод за уџбенике и наставна средства ”, 

• Домом  културе,  

• Црвеним крстом,  

• Народном библиотеком, 

• локалним медијима, 

• Центром за социјални рад,  

• Одељењем саобраћајне полиције.  

• Склапање споразума о преузимању радника за чијим је радом престала потреба 

са другим школама (Александар Поповић, професор ТИО, Никола Николић, професор 

ТИО, Весна Миљковић, професор географије, Наташа Стегњајић, професор географије) 
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6.3.  Извештај управних органа 

6.3.1. Школски одбор 

Школски одбор је орган управљања у школи и он одлучује о свим важним 

питањима о раду школе 

Чланови Школског одбора су: 

Миодраг Димић, председник, представник школе 

Александар Шулић, представник школе 

Зорица Рајковић, представник школе 

            Горан Радовановић, представник Савета родитеља 

Ивана Аранђеловић, представник Савета родитеља  

Зоран Милошковић, представник Савета родитеља 

Биљана Чубријан, представник Локалне заједнице 

Стефановић Дејан, представник Локалне заједнице  

Виолета Живковић,  представник Локалне заједнице 

   Школски одбор је заседао ове школске године шест пута: 5. 9. 2012, 24. 

10. 2012, 11.12. 2012, 1. 2. 2013, 28. 2. 2013, 21. 3. 2013, 30. 8. 2013. године. 

 Зоран Милошковић је разрешен  23. 11. 2012. године, а на место 

представника Савета родитеља постављен је Предраг Јанев. 18. 12. 2012. године 

разрешена је Зорица Рајковић а у име школе је постављена Сандра Поповић. 26. 12. 

2013. године разрешена је Виолета Живковић, а у име Локалне самоуправе постављен 

је Зоран Милошковић.  

На састанцима су подношени извештаји о реализацији развојног плана, 

годишњег плана школе, вредновања и самовредновања, раду директора и раду школе. 

   Усвојени су Годишњи план рада школе, Развојни план рада школе и План за 

заштиту ученика од насиља. 

   Седнице су биле заказиване и због давања сагласности на избор наставног 

кадра. Усвојен је план рада за ФООО (функционално основно образовање одраслих). 

Донета је одлука о попису и образована комисија за попис. Усвојен је финансијски 

план за наредну годину. Размотрени су приговори на одлуке директора. Дата је 

сагласност на одлуку о систематизацији и организацији радних места. Усвојен је 

Правилник о противпожарној заштити. Усвојене су измене и допуне Правилника о 

раду. Разматрани су извештаји о рекреативној настави и екскурзијама. 
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7. Индивидуални планови и програми наставника 

Индивидуални планови и програми наставника се садрже у свесци планова 

сваког наставника и у документацији коју води школски педагог. Сви наставници су 

редовно достављали планове и програме и уредно водили документацију. 

8. Извештаји ваннаставних активности 

8.1.  Реализација ваннаставних активности 

Секције, активности, 

ученичке организације 

Носилац активности-

организатор 

Динамика реализације 

недељно годишње реализовано 

Ученички парламент Ивана Бањац 1 сат 36 сати 36 

Дечији савез 

 

Радованка Мацић 

Слађана Јовановић 
30 мин. 18 сати 18 

ПЦК 
Љубинка Илић 

Шулић Александар 
30 мин 18 сати 18 

Извиђачи Кузмановић Драган 30 мин. 18 сати 18 

Литерарна секција (м.р.) 
Нела Кркић 

Славица Живковић 
1 сат 36 сати 36 

Литерарна секција (с.р.) Снежана Симић 1 сат 36 сати 36 

Историјска секција Јанићије Лазаревић 1 сат 36 сати 36 

Млади природњаци Слађана Јовановић 1 сат 36 сати 36 

Компјутерска секција Душан Живадиновић 1 сат 36 сати 36 

Саобраћајна секција Биљана Вучковић 1сат  36 сата 36 

Драмско-рецитаторска 

секција (м.р.) 

Нела Кркић 

Славица Живковић 
3 сата 108 сати 108 

Драмска секција (с.р.) Гордана Мацић 2 сата 72 сата 72 

Ликовна секција Илић Новица 1 сат 36 сати 36 

Рукометна секција 

(м. и ж.) 
Шулић Александар 2 сата 72 сата 72 

Фудбалска секција Кузмановић Драган 1 сат 36 сати 36 

Одбојкашко-кошаркашка 

секција 

Кузмановић Драган 

Шулић Александар 
1 сат 36 сати 36 

Љубитељи страног језика 
Александра Ивановић 

Душица Михајловић 
1 сат 36 сати 36 
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8.1.1. Ученички парламент 

У раду Ученичког парламента учествовало је 10 ученика, по два представника 

одељења 7. и 8. разреда. 

       Одржано је десет састанака: 10.10. 2012, 17.10.2012, 5.11.2012, 20.11.2012, 25. 12. 

2012, 24. 1.2013, 22. 2. 2013, 29. 3.2013, 10. 4. 2013. 24. 5. 2013. и 5. 6. 2013. године. 

Специфични циљеви којима смо тежили углавном су реализовани: 

   • Помоћ ученицима у учењу (реализовано током године по потреби, кроз рад     у пару 

или групни и менторски рад, уз присуство стручних сарадника). 

   • Медијација у сукобима између ученика (реализовано током године,  по   потреби,  уз 

присуство стручних сарадника, а у складу са програмом „Школа без насиља“). 

   • Оснивање и популаризација секција и рада у групама за припрему завршног        

испита (реализовано током године). 

Резултати рада: 

 • Обавештавање ученика о питањима од значаја за њихово школовање  (реализовано на 

свим састанцима, кроз књигу обавештења, у договору са психологом и педагогом 

школе). 

 Разматрање односа и сарадње ученика и наставника (реализовано на свим састанцима 

током године, на иницијативу ученика кад потраже помоћ стручних сарадника).  

Организација матурске прославе у просторијама школе 28.5.2013. године. 

8.1.2. Дечији савез 

Чланове Дечјег савеза су чинили ученици од првог до осмог разреда (укупно 38). 

За рад,организацију и планирање састанака, задужени су наставници: 

1.Радованка Мацић 

2.Слађана Јовановић 

Састанци Дечјег савеза су се одржавали сваког месеца и то:10. 9. 2012. год, 8. 10. 

2012, 23. 11. 2012, 17. 12. 2012,  21. 1. 2013, 26. 2. 2013, 4. 3. 2013, 2. 4. 2013, 27. 5. 2013, 

3. 6. 2013. године. 

Ученичка организација је успешно радила према постављеном плану и програму 

донетом у септембру 2012. године. Заједно са наставницима и чланови су сами давали 

предлоге а све у корист и за добробит свих ученика ове школе: 

*пријем ђака првака – свечана приредба (3. 9. 2013. године); 

*ћишћење школског простора, сређивање школских просторија; 

*урађен је план на тему „Дечја права“.; 

*пријем ђака првака у Дечји савез и обележавање Дечје недеље и светског дана 

детета (засађено је дрво генерације); 

*одржан је јесењи крос „Трка за срећно детињство“; 

*прикупљене су књиге за школску библиотеку, од стране свих ученика; 

*упознавање са Конвенцијом  о правима детета УН - „Буквар  дечијих права“; 

*хуманитарне акције – помоћ болесној деци, поклон пакетићи; 

*новогодишњи и божићни празници су обележени свечано, приредбом у 

школским просторијама; 

*на ОЗ су вођени разговори о кућном реду школе, о штетном дејству алкохола, 

пушења, дроге и разним видовима насиља; 
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*обележени су Дани Светог Саве (школске славе) и Доситејеви дани (Дан наше 

школе), културно–уметничким манифестацијама, приредбом за ученике и грађане; 

*сарадња са стоматологом „Здрави зуби – здрав живот“, учествовање на 

ликовним и литерарним кинкурсима; 

*изабрани су најбољи „Маратонци“ и “Креативци“ у читању књига; 

Сви ученици су активно радили, били су креативни и задовољни  радом  ове 

организације. 

8.1.3. Подмладак Црвеног крста 

У сарадњи са општинском организацијом ЦК Ћићевац све предвиђене 

активности планом и програмом су урађене и пуно тога више. Ученици су наставили 

активности и током  школског распуста посетом разних семинара у организацији ЦК 

Ћићевац. 

8.1.4. Извиђачи 

У сарадњи са општинском организацијом извиђача  „Милоје Закић” Ћићевац, 

све предвиђене активности планом и програмом рада су реализоване и један број 

ученика је отишао на организован табор „Грабово 2013“. 

8.1.5. Литерарна секција (млађи разреди) 

У школској 2012/2013. години литерарно-драмска секција млађих разреда 

планирала је и успешно остварила предвиђене садржаје. 

Ученици су учествовали на школским свечаностима: 

1) Пријем првака у Дечији Савез 

2) Прослава Светог Саве 

3) Прослава Дана школе 

Учествовали смо на такмичењу рецитатора и ученица Теодора Станојевић 

III1, освојила је прво место на Општинском такмичењу. 

Писали смо литерарне саставе. Учествовали у такмичењу „Читалићи” и 

освојили прва места у катекорији "маратонци" Карла Пејић  III1 и "креативци" 

Василије Добричанин III1, а било је и похваљених ученика. 

Одржана је и приредба за прваке 2. септембра 2013. године.  

8.1.6. Литерарна секција (старији разреди) 

У раду литерарне секције учествовало је 30 ученика из различитих разреда и 

различитих узраста на принципу ученичког самоопредељења, добровољности и 

слободе избора садржаја. 

Током године у раду секције реализовани су циљеви и задаци предвиђени 

планом рада. Групе ученика и њихови представници учествовали су са члановима 

драмско-рецитаторске секција на манифестацијама у школи и ван ње као што су 

смотре, изложбе, такмичења, приредбе и прославе. 

Чланови секције посебно су били заинтересовани за следеће области плана рада: 

• из дечјег стваралаштва и ђачких дневника, 

• криза читања и како је превазићи, 

• креативно писање, 
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• истраживање ученика о говору нашег краја, 

• сусрет са локалним гусларом и сликаром, 

• језичке занимљивости са Интернета, 

• стваралачки покушаји ученика поводом конкурса за Св. Саву и Дан жена 

• учествовање на традиционалним конкурсима. 

У току године чланови секције учествовали су са својим радовима на значајним 

литерарним конкурсима и освојили награде: 

• Светосавски литерарни конкукс 25.1.2013. год. – категорија ученика 5. и 

6. разреда освојили су прве три награде. 

• Друштво пчелара из Крушевца – 13.4.2013. награеђено три ученика 

другом и трећом наградом. 

• Васкршњи конкурс 7.5.2013 – освојена друга награда. 

• „Деца међу нарцисима”, дечји фестивал 27.-31.5.2013 – освојена друга 

награда. 

• „Витезово пролеће” 11.5.201– награђена два ученика првом и другом 

наградом. 

• Књижевни сусрет-додела читалачких значки ЧИТАЛИЋИМА–Подсећање 

на књижевно стваралаштво и живот Стевана Сремца, 21.5.2013 –  награђено десет 

ученика у категорији читаоци креативци и читаоци маратонци. 

8.1.7. Историјска секција 

У школској 2012/2013. години ученици су испољили стваралачке способности. 

Једна група је написала реферат о цару Константину, друга група је прикупљала старе 

слике и књиге, трећа група је активно учествовала на такмичењу из историје. Један 

ученик је учествовао на републичком такмичењу у Нишу. 

Активно су учествовали у припреми и извођењу квиза знања у школи у част 

Доситеја Обрадовића. 

8.1.8. Млади природњаци 

У школској 2012/2013. години  све предвиђене активности планом и програмом 

су урађене и пуно тога више. 

8.1.9. Компјутерска секција 

Рад информатичке секције почео је у септембру и завршен је две недеље пре 

краја школске године. Планирано је било да ученици науче да решавају систем 

линеарних једначина са константним коефицијентима. Кренуло се у рад од појма 

једначине, од појма непознате у једначини, затим на појам систем једначина и на нову 

ствар, појам уређени пар, односно, уређена н-торка непознатих. Кад је све то било јасно 

кренуло се у рад. Инверзна и ајдунгована матрица је деловала много апстрактно за овај 

узраст. Приметили смо да је свима резултат решавања система био јасан. Ово је лако 

било за разумевање, али тешко је било самостално да се уради. Француски језик је био 

одабран да се ради зато што ђаци не умеју да куцају слова француске азбуке. Употреба 

аксана је била најпроблематичнија. Показано је како се куцају слова е и а, када имају 

отворене и затворене аксане, како се куца е које има аксан суркомфлекс. Комплетирана 
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су знања из француског језика на овај начин. Причано је о програму Ауторут 2001. 

Проналажење најкраћег пута од тачке а до тачке б. Aалтернативно коришћен је 

Мишленов програм на Интернеру.  Давање километраже која треба да се пређе. 

Објашњено је како се креирају у Ауторуту и убацују у Ворд и Ексел документ.Речено је 

и како се проналази тачка на континенту са одређеним координатама. 

Што се тиче рада са програмирањем, ђаци су припремани за такмичење доста 

темељно. Неко од ђака имао је и наступ на такмичењу. Пређени су сви задаци са 

општинских, окружни и републичких такмичења, сем трећег задатка са републичког од 

прошле године. 

8.1.10. Саобраћајна секција 

 Деца не могу бити одговорна за сопствено страдање у саобраћају – одговорност 

је увек на страни старијих, који децу нису научили безбедном понашању или их 

угрожавају својим понашањем и поступцима. 

 Деца узраста од 8 до 14 година 3,2 пута  чешће страдају од генерације својих 

родитеља старости од 26 до 40 година. У тих 20-25 година разлике у животном добу 

стичу се неопходна знања и искуства, која могу да се надоместе само квалитетним 

наставним и ваннаставним садржајима и педагошким методама у предшколском и 

школском периоду. 

 Циљеви организовања и рада саобраћајне секције у основној школи су: 

омасовљење активности на унапређењу саобраћајне културе и безбедности у саобраћају 

свих ученика, наставника и родитеља, оспособљавање чланова секције из виших 

разреда за «вршњачку едукацију» у радионицама нижих разреда, и подстицање 

афинитета и талента за опредељење ка неком од занимања из области саобраћаја. 

 Очекивани ефекти квалитетног рада секције су: 

1. за ученике узраста од 6 до 9 година – обучени за безбедно понашање и 

кретање у саобраћају као пешаци, 

2. за ученике узраста од 10 до 12 година – обучени за безбедно понашање и 

кретање у саобраћају као бициклисти, и 

3. за ученике узраста од 13 до 14 година – обучени за безбедно понашање и 

кретање у саобраћају као возачи скутера. 

Секција се организује за ученике од 5. до 8. разреда, с тим да се у део њених 

активности обавезно укључивали сви, посебно ученици нижих разреда 

У школској 2012/2013. год. секција из ове области обављена је у оквиру 36 часова 

ван наставних активности, и где су учешће узели  ученици старијих разреда основне 

школе. 

У оквиру очекиваних ефеката ефекти 2. и 3. су испуњени у великој мери, док је 

ефекат 1. у мањој мери испуњен те ће се у наредној години више деце млађих разреда 

укључити у рад секције. 

Часови секције одвијани су после редовне наставе у учионици и на терену, као и 

кроз активности програма предмета у оквиру планиране теме о саобраћају. За излагање 

градива користили су се уџбеник и прописана литература од стране министарства 

просвете и Ауто-мото савеза који је прописао и годишњи програм извођења секције у 

основним школама. Након тога се прешло на вид такмичења кроз тестове одобрене од 

стране министарства просвете.  

Такмичење се одвијало у више нивоа. Прво су се ученици такмичили у одељењима, 

па затим најуспешнији ученици су се такмичили међу одељењима.  
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Најбољи ученици били су награђени одличним оценама за показано знање и самим 

тиме су се квалификовали за учешће на школском такмичењу са кога су се даље 

укључивали у редован програм такмичења за основне школе из ове области. 

Секција је одржавана сваког месеца по четири часа у одређеном временском 

интервалу. Такмичења се састоје из попуњавања теста о правилима саобраћаја и 

практичног познавања вожње бицикла у саобраћају као и полигона спретности. 

На школском такмичењу пласирали су се две девојчице и два дечака у Б групи и 

две девојчице и два дечака у Ц групи. Први пут ове године у оквиру школског 

такмичења такмичили су се и ученици трећег и четвртог разреда и постигли запажене 

резултате. Сва три прва места заузели су дечаци трећег разреда. Сви ови ученици су на 

општинском такмичењу имали запажени резултат. Том приликом даље су се пласирале 

девојчице у Б групи и по један дечак и једна девојчица у Ц групи. 

На окружном такмичењу општина Ћићевац заузела је екипно четврто место. 

Поред такмичења организоване су трибине о учешћу ученика у саобраћају у 

трећем и четвртом разреду где је предавач био такмичар осмог разреда. 

Поред такмичења узели смо учешће у раду Тима за безбедност саобраћаја у 

Ћићевцу. 

У наредној школској години планирамо укључивање млађих разреда у потпуни 

рад секције. Такође, планира се набавка бицикла за обуку ученика, као и доношење 

плана о изради полигона познавања саобраћајних прописа.  

Након оваквог вида рада са ученицима кроз слободну активност примећено је 

велико интересовање ученика за следећу школску годину, у којој очекујем пласман у 

виши ранг такмичења. 

8.1.11. Драмско- рецитаторска секција (старији разреди) 

У школској 2012/2013. год. драмска секција старијих разреда планирала је и 

успешно остварила учешће на 4 школске свечаности: 

 1. прослава Св. Саве 

 2. прослава Дана школе 

      3. Новогодишња приредба 

      4. Књижевни сусрет посвећен Стевану Сремцу 

       У рад драмске секције били су укључени ученици 5-8. разреда. Посебно 

треба похвалити активност ученика 8. разреда, јер су они били и најангажованији. 

8.1.12. Ликовна секција 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА:  У потпуности остварена. 

ДОЛАЗАК УЧЕНИКА: Редован. 

 Реализација плана рада по месецима 

ОКТОБАР: 1 -7. октобра Дечија недеља – изложба ликовних радова. 

НОВЕМБАР:  Обликовање и заштита животне средине, еколошки знак. 

ДЕЦЕМБАР: Израда честитки за Нову годину и ликовна изложба. 

ЈАНУАР: Прослава Светог Саве – изложба ликовних радова, израда 

сценографије за приредбу. 
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ФЕБРУАР  И МАРТ: Прослава Дана школе Доситејеви дани - изложба ликовних 

радова, израда сценографије за приредбу. 

АПРИЛ: Изложба ускршњих јаја. 

МАЈ: Уметничко наслеђе, споменици... 

ЈУН: Ликовна изложба годишњих ликовних радова ученика. 

8.1.13. Рукометна секција (мушка  и женска) 

У току школске године број ученика који посећују рукометну секцију је варирао 

од 14 до 25 ученика, тако да је секција успешно могла да се реализује током целе 

школске године. Све предвиђено планом  и програмом секције је успешно реализовано. 

8.1.14. Фудбалска секција 

Током целе школске године одржаване су предвиђене активности, у просеку 

учествовало је 18 ученика по састанку и све предвиђене активности су се успешно 

реализоване. Учествовали смо и на неколико школских такмичења као гости околних 

школа као и  у нашој школи.   

8.1.15. Одбојкашко- кошаркашка секција 

Број ученика је био веома мали, али без обзира на то одржан је задовољавајући 

број састанака секције. У сарадњи са спортским центром ученици су када нису били у 

могућности да присуствују школским саставнцима, присуствовали су истим у оквиру 

Спортског центра. 

8.1.16. Љубитељи страног језика 

Број ученика је био веома мали, али без обзира на то одржан је задовољавајући 

број састанака секције. Две предвиђене теме по плану и програму за ову годину су 

реализоване. 

8.1.17.  Хор и оркестар (изборни предмет) 

У школској 2012/2013. год. наставом изборног предмета хор и оркестар било је 

обухваћено 114 ученика од 5. до 8. разреда подељених у 6 група. Свака група је 

похађала 1 час недељно. 

У оквиру наставног плана и програма за ову школску годину, обрађене су песме 

домаћих и страних аутора, народне, забавне и уметничке композиције. Све групе су 

узеле учешће на приредбама и манифестацијама које су организоване у школи и Дому 

културе: 

- Новогодишња приредба (одржана 27. 12. 2012. год.) 

- приредба поводом прославе Св. Саве (25. 1. 2013. год) 

- приредба поводом прославе Дана школе (5. 4. 2013. год) 

-приредба поводом доделе Читалачке значке - тема: Стеван Сремац (21. 5.2013.) 

С обзиром да ученици не поседују исти таленат за музику, добијали су задатке 

сходно њиховим могућностима. Одзив ученика је велики као и интересовање за 

музичке активности. План реализације часова је остварен у потпуности. 
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8.2. Остали облици образовно васпитног рада основног образовања 

и васпитања  

8.2.1. Одељенске заједнице 

У току школске 2012/2013. године одељењске заједнице су редовно одржаване 

једном недељно у свим одељењима. Евиденција одржаних часова редовно је вођена и 

налази се у школским дневницима. 

8.3.  Настава у природи, екскурзије и излети ученика 

Сва планирана ђачка путовања реализована су у складу са ГПРШ-ом, 

Правилником о извођењу путовања, програмом који је комисија за избор агенције 

извођача изабрала, о чему су пратиоци и вође пута благовремено поднели извештаје 

(извештаји разматрани на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског 

одбора, о чему постоји евиденција у записницима поменутих тела) 
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Екскурзије 

Разре

д 

Број 

ученика 

Вођа пута Време 

реализације 

Организатор Место 

I 97 Новица 

Илић 

25. 9. 2012.  Интер Липа Турс 

Ћићевац 

Ћићевац – Крушевац – Врњачка Бања – Ћићевац  

II 

III 120 Кристина 

Симић 

25. 9. 2012. Интер Липа Турс 

Ћићевац 

Ћићевац – Београд – Ћићевац  

IV 

V 65 Јанићије 

Лазаревић 

5. 10. 2012. 

године 

Интер Липа Турс 

Ћићевац 

Ћуприја – Деспотовац  - Свилајнац – Ћићевац  

VI 56 Анђелија 

Поповић 

5. и 6. 10. 

2012. године 

Интер Липа Турс 

Ћићевац 

Ћићевац – Зајечар Неготин – Голубац – Костолац – 

Ћићевац  

VII 45 Драган 

Антић 

5. и 6. 10. 

2012. године 

Интер Липа Турс 

Ћићевац 

Ћићевац – Ужице – Тара – Златибор – Ћићевац  

VIII 68 Драган 

Кузмановић 

6. и 7. 10. 

2012. 

Интер Липа Турс 

Ћићевац 

Ћићевац – Крушедол – Сремсак Митровица – Нови 

Сад – Палић -   Ћићевац  

Наградна  4. 7. 2013.   Ћићевац – Чегар – Нишка Бања – Ниш – Ћићевац  

Настава у природи 

Разред 
Број 

ученика 
Време реализације Организатор Место 

II 

77 24. 3. 2012. – 30. 3. 2012. године Интер Липа Турс Ћићевац Букуља – Аранђеловац 
III 

IV 
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9. Остали планови 

9.1.  Пројекат „Друга шанса“ 

Програм Друга шанса, који спроводи Европска Унија и министарство надлежно 

за просвету, заинтересовао је и нашу школу. Покренуте су многе активности у циљу 

обавештавања о програму, о исходима програма, о искуствима других који су били 

реализатори програма у земљи и иностранству. Одржан је састанак представника 

канцеларије пројекта „Друга шанса“, представника школа које су заинтересоване за 

пројекет. У организацији Канцеларије пројекта одржано је тродневно обучавање 

наставника на Авали за рад са полазницима пројекта уопште. Такође, одржана је обука 

за све предмете наставника који ће реализовати наставу на Златибору. Настава је 

кренула у октобру, након што су исписане све припреме за предмете и за сваки 

наставни блок. По препоруци предметна настава се одвија тако да најмање два часа 

истог предмета иду спојено. Настава се одвијала у периоду од 17.30 до 20.30. 

Приближавање полазника наставнику и наставника полазнику. 

Задатак на себе је преузео андрагошки асистент да приближи полазнике 

наставнику и наставнике полазницима.  

Реализација наставе 

Настава се одвијала у вечерњим сатима, обезбеђени су ормани за чување 

свезака, оловака и наставног материјала за полазнике. Полазници нису доносили и 

односили наставни материјал, а све тако по препоруци. Андрагошки асистент био је све 

време у ходнику. Сва настава одржавала се у приземљу сем неких часова свих предмета 

и дигиталне писмености која се одржавала у дигиталној учионици. 71 полазник је 

дошао на наставу, 83 полазника смо контактирали, а завршило је 45 полазника свако 

свој циклус. Иначе, на обавештавању полазника и промоцији програма највише је 

радио андрагошки асистент Мирослав Ђорђевић и предметни наставници на пројекту. 

Настави дигиталне писмености присуствовали су и ђаци који иду на информатику, све 

у сврси прихваћености полазника од ђака. Имали смо велику подршку Удружења Рома 

„Ром”. Чланови Удружења су присуствовали настави, давали им подршку и помагали у 

савлађивању градива. Након завршетка наставе у школској трпезарији, преуређеној у 

свечану салу истовремено, приређена је јавна додела сведочанстава о завршеним 

циклусима основног образовања.  

Људи су резервисали два дана за полагање неки, али трећег дана на поновљени 

неки нису могли да дођу јер су морали да иду на посао. Поновни завршни одржан је 26. 

8. и 27. 8. 2013. године.  Обавештени смо да су нам два полазника са сведочанствима о 

завршеном основном образовању уписала жељену средњу школу. 
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10. Стручно усавршавање 

10.1. Стручно усавршавање директора, наставника и стручних 

сарадника 

Стручно усавршавање наставника према члану 129. Закона о основама система 

образовања и васпитања, наставници и стручни сарадници су дужни да се усавршавају 

ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања 

компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за постизање 

циљева образовања и стандарда постигнућa. 

 План стручног усавршавања наставника заснован је на личној процени 

компетенција за професију наставника, стручног сарадника уз уважавање приоритетних 

области. 

Приоритетне области стручног усавршавања: 

1. превенција насиља, злостављања и занемаривања; 

2. превенција дискриминације; 

3. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено     

маргиналних група; 

4. комуникацијске вештине; 

5. учење да се учи и развија мотивација за учење; 

6. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области      

иновативних метода наставе и управљања одељењем; 

7. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима; 

8. информационо – комуникационе технологије. 

Компетенције наставника: 

1. уже стручну област; 

2. поучавање и учење; 

3. подршку развоју личности; 

4. комуникацију и сарадњу. 

План стручног усавршавања, као интегрални део васпитно-образовног процеса 

одвија се у два глобална вида: 

а) ван школе, 

б) унутар школе. 

Наставници су и ове године индивидуално усавршавали свој рад, пратили 

најновија достигнућа која се примењују у васпитно-образовном процесу, како у 

педагогији, психологији, тако и у својој струци. 

 Појединачни семинари су се ове школске године спроводили у складу са 

листом приоритета и финансијским  могућностима. У табели је дат преглед реализације 

плана.
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ПОСЕЋЕНИ СЕМИНАРИ  НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ 

                   НАЗИВ СЕМИНАРА 

БРОЈ 

КАТАЛ

ОГА 

ОРГАНИЗАТОР 

СЕМИНАРА 

БРОЈ 

САТИ 

М
ар

и
ја

н
а
 

Б
о

гд
ан

о
в
и

ћ
 

К3  Моралним вредностима против вршњачког насиља 

К3 Подршка тимовима за заштиту од насиља. 

62 

74 

Висока школа струковних студија за   васпитаче, 

Крушевац Саша Јевтић 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

8 

16 

 

И
в
ан

а 

С
и

м
о

н
о

в
и

ћ
 

К3  Моралним вредностима против вршњачког насиља 

К1  Градски и пољски миш у дигиталној учионици      -    

Јачање професионалних компетенција просветних радника 

62 

238 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац Саша Јевтић 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

8 

8 

8 

 

Љ
у

б
и

н
к
а 

И
л
и

ћ
 К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

 

62 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац Саша Јевтић 

8 

 

Р
ад

о
в
ан

к
а 

М
ац

и
ц

 К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

K3  Подршка тимовима за заштиту од насиља. 

 

62 

74 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац Југослав Лазић 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

8 

16 

 

С
л
ав

и
ц

а 
 

Ж
и

в
к
о

в
и

ћ
 К3  Моралним вредностима против вршњачког насиља 

Интегрални програм обуке за остваривање  

ФООО,модул 1  и 2. 

 K3  Подршка Tимовима за заштиту деце од насиља 

62 

132 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

ЦСУК 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

8 

8 

16 

Н
ел

а 
К

р
к
и

ћ
 

К1Критичко мишљење у настави математике 

К 3Моралним вредностима против вршњачког насиља            

K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

300 
62 

74 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац Саша Јевтић 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

8 

8 

16 

Д
р

аг
ан

а 

Т
аб

ак
о

в
и

ћ
 K3 Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

К3 Моралним вредностима противв ршњачког насиља 

К1 Проблемска настава 

74 

62 

 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

16 

8 

8 
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ПОСЕЋЕНИ СЕМИНАРИ  НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ 

                   НАЗИВ СЕМИНАРА 

БРОЈ 

КАТАЛ

ОГА 

ОРГАНИЗАТОР 

СЕМИНАРА 

БРОЈ 

САТИ 

Б
и

љ
ан

а
 

Е
р

д
ељ

ан
о

в
 К 3Моралним вредностима против вршњачког насиља, 

K3 Подршка тимовима за заштиту деце од насиља Интегрални 

програм обуке за остваривање ФООО, 

модул 1  и 2. 

62 

74 

134 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

Пројекат“Друга шанса“ 

 

8 

16 

24 

Д
еј

ан
 

С
в
р

зи
ћ
 

К 3Моралним вредностима против вршњачког насиља, 

 
62 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 
8 

И
р

ен
а 

М
и

л
о

ш
к
о

в
и

ћ
 К3Моралнимвредностимапротиввршњачкогнасиља 

K3 Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

62 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

 

8 

16 

Је
л
ен

а
 

Н
еш

и
ћ

 

К 3Моралним вредностима против вршњачког насиља 

К4 Инклузивно образовање и индивидуални 

образовни  план 

K3 Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

62 

399 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Група Мост, Београд 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

8 

16 

З
о

р
и

ц
а 

Р
ај

к
о

в
и

ћ
 

К1 Програмирана настава 

K3 Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

484 

74 

Учитељско друштво Ниш 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

12 

16 

С
ан

д
р

а 

П
о

п
о

в
и

ћ
 

К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

К   Компетентан наставник мотивисан ученик 

 Стручна трибина: Савремени приступ планирању у настави 

К Ефикасан наставник ефикасна школа 

K3 Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

62 

520 

??? 

??? 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

16 

6 

6 

16 

С
ањ

а
 Р

ад
о

јк
о

в
и

ћ
 

К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља-

обавезни 

К Комуникацијом до задовољног наставника 

К1 Програмирана настава 

K3 Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

К  Стручни скуп СУ:Ефикасан наставник ефикасна школа 

 

62 

134 

484 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Учитељско друштво,Ниш 

8 

8 

12 

16 

6 
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ПОСЕЋЕНИ СЕМИНАРИ  НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ 

                   НАЗИВ СЕМИНАРА 

БРОЈ 

КАТАЛ

ОГА 

ОРГАНИЗАТОР 

СЕМИНАРА 

БРОЈ 

САТИ 

Г
о

р
д

ан
а
 М

ац
и

ћ
 

К1 Савремени приступ у настави српског језика и 

књижевности 

К3Моралним вредностима против вршњачког насиља, 

Функционално повезивање наставних садржаја из области 

српског језика и књижевности 

K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

795 

62 

805 

74 

Филозофски факултет Ниш 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

КЛЕТ, друш. за раз. образ., Београд 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

16 

8 

8 

16 

С
н

еж
ан

а
 

С
и

м
и

ћ
 K3  Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

К3Моралнимвредностимапротиввршњачкогнасиља 

74 

62 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

16 

8 

С
н

еж
ан

аА
н

ти
ћ
 

К1 Савремени приступ у настави српског језика и 

књижевности 

К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

 Функционално повезивање наставних садржаја из области 

српског језика и књижевности 

K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

795 

62 

805 

74 

Филозофски факултет Ниш 

Висока школа струковних 

Студија за васпитаче, Крушевац Центар за 

стручно усавршавање, Крушевац 

КЛЕТ, друш. за раз. образ., Београд 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

16 

8 

8 

16 

М
и

о
д

р
а
 

Д
и

м
и

ћ
 

     Thing Skills and Content in Elt 

К3 Моралнимвредностимапротиввршњачкогнасиља 

830 

62 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

 

8 

8 

Д
у

ш
и

ц
а
 

М
и

х
ај

л
о

в

и
ћ
 К3Моралним вредностима против вршњачког насиља, 

 
62 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

8 

 

Је
л
ен

а
 

К
ан

д
и

ћ
 

К 2 Оцењивање у функцији учења 
474 

 
Центар за стручно усавршавање,  Крушевац 

14 

 

Н
о

в
и

ц
а 

И
л
и

ћ
 

К3Моралним вредностима против вршњачког насиља 62 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац Центар за стручно усавршавање, 

Крушевац 

8 
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ПОСЕЋЕНИ СЕМИНАРИ  НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ 

                   НАЗИВ СЕМИНАРА 

БРОЈ 

КАТАЛ

ОГА 

ОРГАНИЗАТОР 

СЕМИНАРА 

БРОЈ 

САТИ 

В
ер

и
ц

а 

М
ар

к
о

в
и

ћ
  

K3Моралним вредностима против вршњачког насиља 

K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

62 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

16 

 

     

Н
ат

а

ш
а
 

С
те

гњ

ај
и

ћ
 К1 Унапређивање наставе географије у основној школи 

К2 Оцењивање у функцијиучења, компетенција 

690 

474 

Центар за примењену психологију, Београд 

Центар за примењену психологију,Београд 

8 

14 

Н
еб

о
јш

а
 

М
и

л
ет

и
ћ

 

К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

K3Подршка Tимовима за заштиту деце од насиља 

62 

74 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

16 

 

Ја
н

и
ћ

и
је

 

Л
аз

ар
ев

и
ћ
 

К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

K3Подршка Tимовима за заштиту деце од насиља 

62 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

16 

 

     

М
и

л
о

ш
 

М
и

тр
о

в
и

ћ
 

К1 Републички семинар у настави физике 

К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

681 

62 

Физички факултет Универзитета у Београду 

Висока школа струковних 

Студија за васпитаче, Крушевац 

24 

8 

Д
р

аг
ан

а 

К
у

зм
а
н

о
в
и

ћ
 

K3Моралним вредностима против вршњачког насиља 

К1 Критичко мишљење у настави математике 

К1 Математика усмерена на постигнућа ученика 

К3 Компетентан наставник-мотивиса нученик 

К4 Комуникацијом до задовољног наставника и ученика 

62 

300 

303 

520 

134 

Висока школа струковних 

студија за васпитаче, Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

8 

16 

16 

8 

С
л
ађ

а
н

а
 Р

ај
к
о

в
и

ћ
 К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

К1 Критичко мишљење у настави математике 

К1 Математика усмерена на постигнућа ученика 

К3 Компетентан наставник-мотивисан ученик 

К4 Комуникацијом до задовољног наставника и ученика 

62 

300 

303 

520 

134 

Висока школа струковних 

студија за васпитаче, Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

8 

16 

16 

8 
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ПОСЕЋЕНИ СЕМИНАРИ  НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ 

                   НАЗИВ СЕМИНАРА 

БРОЈ 

КАТАЛ

ОГА 

ОРГАНИЗАТОР 

СЕМИНАРА 

БРОЈ 

САТИ 

В
и

о
л
ет

а
 

А
р

се
н

и
је

в
и

ћ
 К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

Априлски дани – Семинар за наставнике хемије 

К1 Научници у школи, Априлски дани за наставнике хемије 

K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

62 

668 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Српско хемијско друштво Центар за стручно 

усавршавање Крушевац 

8 

16 

16 

С
л
ађ

а
н

аЈ
 

Јо
в
ан

о
в
и

ћ
 К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

К1 Унапређивање наставе биологије у основној школи како 

направити добар задатак 

K3 Подршка Tимовима за заштиту деце од насиља 

62 

689 

74 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Биолошки факултет,Београд 

Центар за стручно усавршавање Крушевац 

8 

8 

16 

 

Д
р

аг
ан

а 

Ђ
о

р
ђ
е
в
и

ћ
 K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 74 Центар за стручно усавршавање Крушевац 16 

А
л
ек

са

н
д

ар
 

П
о

п
о

в
и

ћ
 К4 Комуникацијом до задовољног наставника и ученика 134 Центар за стручно усавршавање Крушевац 8 

А
л
ек

са
н

д
ар

 

Ш
у

л
и

ћ
 

К3-Моралним вредностима против вршњачког  насиља 62 Центар за стручно усавршавање, Крушевац 8 

 И
в
ан

а
 Б

а
њ

ац
 

  

К3-Моралним вредностима до вршњачког насиља 

K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

Интегрални програм обуке за остваривање ФООО,модул 1  и 

2. 

К1 Функционално повезивање наставних садржаја из области 

српског језика и књижевности 

 

62 

74 

- 

805 

 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

Пројекат „Друга шанса“ 

Клет Друштво за развој образовања,Београд 

8 

16 

24 

16 

Д
р

аг
ан

 

К
у

зм
а
н

о
в

и
ћ
 К3-Моралним вредностима до вршњачког насиља 

K3 Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

 

62 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

16 
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ПОСЕЋЕНИ СЕМИНАРИ  НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ 

                   НАЗИВ СЕМИНАРА 

БРОЈ 

КАТАЛ

ОГА 

ОРГАНИЗАТОР 

СЕМИНАРА 

БРОЈ 

САТИ 

Б
и

љ
ан

а
 

В
у

ч
к
о

в
и

ћ
 

К 3Моралним вредностима против вршњачког насиља, 

К3 Подршка Тимовима за заштиту деце/ ученика од насиља – 

Транспарентно не против насиља 

Методика реализације информатичких технологија у 

основном и средњем образовању 

62 

74 

611 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

Технички факултет Чачак 

8 

16 

24 

 

M
и

к
и

ц
а 

П
р

ш
и

ћ
 К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

К1 Критичко мишљење у настави математике 

 

62 

300 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

8 

Д
у

ш
ан

 

Ж
и

в
ад

и
н

о
в
и

ћ
 

К3Моралним вредностима против вршњачког насиља 

K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

62 

74 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

 

8 

16 

С
тр

у
ч

н
и

 с
ар

ад
н

и
ц

и
 

п
ед

аг
о
г 

 

 

К3 Моралним вредностима против вршњачког насиља 

(педагог) 

К3 Компетентан наставник – мотивисан ученик (педагог) 

K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

     - транспарентно не против насиља(педагог) 

62 

520 

74 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

Крушевац 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

8 

16 

16 

п
си

х
о

л
о

г 

К1Оцењивање ученика(психолог) 

К3Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи 

(психолог) 

К3-Подршка тимовима за заштиту ученика од насиља-

транспарентно не против насиља(психолог) 

Стручни скуп за чланове ИРК-представнике образовања 

495 

75 

74 

. 

 

 

Центар за стручно усавршавање, Крушевац 

 

8 

8 

16 

6 
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                   НАЗИВ СЕМИНАРА 

БРОЈ 

КАТАЛ

ОГА 

ОРГАНИЗАТОР 

СЕМИНАРА 

БРОЈ 

САТИ 

Д
и

р
ек

то
р
 

K3 Моралним вредностима против  вршњачког насиља  

K3Подршка тимовима за заштиту деце од насиља 

K3Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи 

К1 Oцењивање ученика 

Интегрални програм обуке за остваривање ФООО,модул 1  и 

2. 

62 

74 

75 

495 

116 

 

Високашколаструковнихстудијазаваспитаче, 

Крушевац 

Центар за Стручно Усавршавање, Крушевац 

Пројекат „Друга Шанса“ 

8 

16 

8 

8 

24 

 

Реализовани угледни часови 

Ред.бр.    Циљ посете Бр.часова 

1. Редован  планиран обилазак 36 

2. Примедбе на рад наставника  

3. Увид у рад новог члана колектива 3 

4. Праћење рада приправника 1 

5. Угледни час 13 

6. Огледни час  

7. Наставници који постижу изузетне резултате  

8. Праћење појединих ученика 3 
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 Наставник/ 
Предмет 

Разре
д 
Оделе

њ 

Наставна јединица датум 

1 Ирена Милошковић 

Математика  (разредна настава) 

I ,II Скуп члан(елемент)- обрада 

Одузимање броја од збира и збира од броја-вежбање 

17.10. 

2012.г. 
2 Дејан Сврзић 

Математика, српски језик (разредна настава) 

III 

IV 

Јединице за површину- обнављање.... 

Никад два добра- обрада 

17.10. 

2012.г. 
3 Зорица Рајковић 

Природа и друштво (разредна настава) 

III 

IV 

Жива и нежива природа-обрада 

Симболи Србије-обрада 

1.11. 

2012.г. 
4 Јелена Нешић 

Математ. разредна настава 

I 

II 

 

Цифра 4- обрада 

Писмено одузимање са преласком преко десетице- обрада 

1.11. 

2012.г. 

5 Сандра Поповић 

Српски језик, математика разредна настава 

I 

III 

Писање великог слова- утврђивање 

Веће од мањег  од једнаког- обрада 

Сабирање до 1000 

30.10. 

2012 

6 Сања Радојковић 

Математика разредна настава 

II 

IV 

Писмено одузимање без преласка на десетице-обрада 

Сабирање бројева мање од 1000-обрада 

30.10. 

2012 
7 Марјана Богдановић 

Српски језик разредна настава 

I/1 Пишем писана слова-утврђивање 8.11. 

2012.г. 
8 Ивана Симоновић 

Српски језик 

разредна настава 

I/2 Пишем писана слова-утврђивање 8.11. 

2012.г. 

9 Љубинка Илић 

Свет око нас разредна настава  

II/1 Земљиште-обрада 19.11. 

2012.г. 
10 Радованка Мацић 

разредна настава 

II/2 Промене које настају при загревању и хлађењу воде-обрада 9.11. 

2012.г. 
11 Славица Живковић разредна настава III/1   
12 Нела Кркић 

Природа и друштво разредна настава 

III/2 Жива бића -утврђивање 6.12. 

2012.г 
13 Драгана Табаковић разредна настава IV/1   
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14 Биљана Ердељанов 

Музичка култура разредна настава 

IV/2 Обичајне песме-обнављање 6.12. 

2012.г 
15 Гордана Мацић 

Српски језик 

VII/

1 

Главни делови реченице,предикат- обнављање 12.12. 

2012.г 
16 Снежана Антић 

Српски језик 

   

17 Снежана Симић 

Српски језик 

 Писмо најбољем другу-обнављање 24.12. 

2012.г 
18 Ивана Бањац 

Српски језик 

VIII/

1 

Народна лирска песма-обрада 22.11. 

2012.Г. 
19 Миодраг Димић Енглески језик    
20 Александра Ивановић 

Енглески језик 

II/1 Stopy-вежбање 6.12. 

2012.Г. 
21 Јелена кандић 

Енглески језик 

III/2 Home,lesson 1-obrada 6.12. 

2012.г 
22 Новица Илић 

Ликовна култура 

VI/1 Текстура-вежбање 27. 11. 

2012.г. 
23 Верица Марковић 

Музичка култура 

VIII/

2 

Кан ,кан-Ж.Офенбах-оперета-обрада 29. 11. 

2012.г. 
24 Небојша Милетић 

Географија 

VI/2 Европа (природне одлике)-обрада 23.11. 

2012.г. 
25 Наташа Стегњајић 

Географија 

VII/

1 

Основни географски  подаци о континенту-Африка -обрада 26.11. 

2012.г. 
26 Јанићије Лазаревић 

Историја 

VIII/

2 

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца  1918−1929.г.-обрада 11.12. 

2012.г 
27 Слађана Рајковић 

Математика 

VIII/

2 

                                                                 Вежбање             10.11.20

12.г. 
28 Драгана Радокановић 

Математика 

VI/2 Описана и уписана кружница-утврђивање 29. 11. 

2012.г. 
29 Микица Пршић 

Математика 

VIII/

3 

Површина и запремина коцке и квадра-утврђивање 28.11. 

2012.г. 
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30 Милош Митровић 

Физика 

VI/2 Узајамно деловање тела,Појам силе,јединице силе-

утврђивање 

12.12. 

2012.Г. 
31 Слађана Јовановић 

Биологија 

V/1 Лист-делови,облици и улога-обрада 13.12. 

2012.Г. 
32 Драгана Ђорђевић 

Биологија 

VI/3 Мекушци-опште одлике  и грађа-обрада 30.11. 

2012.г. 
33 Виолета Арсенијевић 

Хемија 

   

34 Александар Поповић 

ТиО 

V/2 Коришчење оперативног система-обрада 21.12. 

2012.г. 
35 Ивана БиочанинТиО    
36 Биљана Вучковић 

ТиО 

VI/2 Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката-

утврђивање 

28.11. 

2012.г. 
37 Драган Кузмановић 

физичко васпитање 

V/3  5.12. 

2012.г. 
38 Александар Шулић 

Физичко васпитање 

VI/2 Колут напред из става раскорачног-обрада/утврђивање 11.12. 

2012.г. 
39 Душица Михајловић 

француски језик 

V/ EXERCIEEES-Вежбње 9.11. 

2012.г. 
40 

 
Јована Петровић 

Француски језик 

   

41 Душан Живадиновић 

(Изборна настава) 

V FEYBOUKE( слање фајлова на  Fesbuke)-вежбање 13.12. 

2012.г. 
42 Милан Томашевић 

(Изборна настава) 

II/1 Литургија-заједница-обрада 18.12. 

2012.г. 
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Садржаји стручног усавршавања реализованих у школи  

Стручно усавршавање наставника у установи реализује се кроз следеће облике: 

 1) одржавањем огледног часа наставе, приказивањем активности, теме, 

резултата праћења развоја детета и ученика, стручне књиге, односно чланка или 

вођењем радионице,  

2) присуствовањем огледним часовима, редовним часовима, приказима 

активности, деловима акционог истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге, 

односно чланка и учествовањем у њиховој анализи,  

3) присуствовањем стручним састанцима на којима се остварују поједини 

облици стручног усавршавања, а који су у вези са пословима наставника, директора и 

стручних сарадника, али и вредновањем сопствене и туђе наставне праске.  

Поред  индивидуалног стручног усавршавања школа је организовала и семинаре 

за наставнике. 

а)Акредитовани семинари 

1. Подршка тимовима за заштиту ученика од насиља(30 наставника) 

2. Моралним вредностима против вршњачког насиља(30 наставника) 

-Примена образовних стандарда – Пешић (35) 

-Јачање професионалних компетенција просветних радника 

б) Трибине – Савремени приступ планирања у настави (3) 

в) Стручни скуп: Ефикасан наставник и ефикасна школа (1)  

Квалитетан уџбеник и његово коришћење (8) 

Публиковање мулти медијалних садржаја – Клавир књига(8) 

г) Излагање са стручних семинара-са дискусијом  

-Правилник о оцењивању (директор, психолог) 

-Појачан васпитни рад – извештај са семинара (Виолета Арсенијевић) 

-Критичко мишљење у настави математике (Слађана Рајковић) 

-Примена образовних стандарда у вредновању ученичких постигнућа (Драгана 

Кузмановић)  

-Програмирана настава (Драгана Табаковић) 

-Екологија у савременом образовном процесу 

-Обука за полагање завршног испита 

д) Присуство  угледним и огледним часовима (27+6) поднет извештај на седници 

Наставничког већа (методичко–дидактичка анализа посећених часова)  (педагог) 

На  основу анализе посете часовима  дошло се до података да  је једном броју 

наставника  потребна  помоћ у  проширивању знања из области умећа комуницирања,  

успостављање радне дисциплине у одељењу и оцењивању  ученика. Планирани су 

семинари  за следећу школску годину: Како решавати проблеме са дисциплином и 

управљати разредом, Како да учионица буде подстицајно место  за учење и 

напредовање све деце. Комуникацијом до задовољног наставника и ученика, 

Компетентан наставник –мотивисан ученик, Оцењивање у школи, Комуникација као 

професионална одговорност наставника. 

ђ)  Учешће у раду Актива стручних сарадника(6)  

е)  Презентације: Стилови и технике учења у оквиру ОЗ (2) 

ж)  Радионице-превенција вршњачког насиља(2) 
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Учешће у изради садржаја школског листа „Први кораци“ (12) 

е)  Квиз опште културе такмичење (ученици 7 разреда) (3) 

ж)  Приказ уџбеника Издавачких кућа -  куће „Едука“, „Логос“ (4) 

з)Рад са приправницима (3) 

Интегративни програм обуке ФООО (8) 

и) Конкурси- литерарни за Савиндан: и Деца међу   нарцисима (4) 

ј) Такмичења (општинско, окружно, републичко) (14) 

к) Приредбе (3) 

л) Изложбе (3) 

љ) Књижевни сусрети – посвећен Стевану Сремцу (5) 

м) Дружење са песником (Маринковић) (6) 

њ) Дечија читалачка манифестација – Читалићи (12) 

о) Смотра рецитатора Србије (5) 

п) Посета Сајму књига (16) 

Посета Сајму образовања (5) 

Посета Специјалној школи (4 ) 

р)Акције „Зелена недеља“, „Здрави зуби“; „Читалићи“, „Није тешко бити  

   фин“, Дан планете Земље 

Евиденциона листа: Извештај запосленог о стручном усавршавању и 

напредовању  појединачно, пружа  детаљан увид о свим реализованим садржајима на 

плану стручног усавршавања. 

Разматрајући тему стручног усавршавања наставника, на састанцима стручних 

органа, закључили смо да је потребно посветити већу пажњу међусобној размени знања 

и искустава стечених на семинарима. Потребно је и даље радити на побољшању и 

осавремењивању наставних метода у раду са ученицима, али и на успостављању 

корелације наставних садржаја и усклађивању критеријума оцењивања и  интензивно 

радити на личном усавршавању, праћењу савремених токова науке и области 

образовања. 

Закључак 

Да би школа остварила квалитет наставе, а самим тим учинила наставу 

занимљивијом за све ученике, неопходно је непрестано праћење савремених токова у 

области образовања и васпитања, што се може постићи перманентним стручним 

усавршавањем наставника. Учешће наставника у стручним усавршавањима и ове 

године је било условљено средствима  али је већи број наших наставника  посетило 

семинаре најчешће оне које је нудио Центар за стручно усавршавање у  Крушевацу.  

Предлози за даље унапређење рада школе у наредној школској   години: 

- одржавање и посвећивање пажње квалитетној редовној настави; 

- одржавање угледних и огледних часова наставника; 

- развијање свести и ширење употребе савремених наставних средстава    

којима школа располаже; 

- уједначавање критеријума за оцењивање провера знања; 

- поставити шире могућности за васпитни рад са ученицима, посебну 

пажњу посветити дисциплини. Инсистирати на Кућном реду школе од стране ученика и 

родитеља; 
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- сарађивати са установама изван школе које су од значаја за пружање 

помоћи у васпитно-образовном раду; 

- омогућити ученицима да упознају наше писце и песнике, упућивати их на 

више читања књига за децу;  

- -стално стручно усавршавање наставника. 

10.2. Програм увођења наставника – приправника у посао 

У току школске 2012/2013. године програм увођења наставника – приправника у 

посао прошло је три наставника.  

Наставник Ментор Предмет Датум 

завршетка 

програма 

Положен 

испит за 

лиценцу 

Ивана Бањац Гордана Мацић Српски језик 13. 3. 2013. НЕ 

Милена 

Милојевић 

Славица Живковић Разредна настава 25.3. 2013. НЕ 

Биљана Вучковић Милош Митровић ТИО 5. 6. 2013. НЕ 

У току школске 2012/2013. године у програм увођења наставника – приправника  

у посао примљено је 4 наставника: Александар Петковић,. професор разредне наставе и 

Ивана Живковић, професор биологије, који су приправници Националне службе за 

запошљавање у програму који се реализује од 10. 6.2013. године до 10. 6. 2014. године. 

Поред њих у школу су примљени приправници Петровић Јована, професор француског 

језика и Слађана Рајковић, професор математике и информатике и Микица Пршић, 

професор математике и информатике (који је у програму у Медицинској школи у 

Крушевцу). 

Наставник Ментор Предмет Датум 

почетка 

програма 

Александар Петковић Драгана Табаковић Разредна настава  10. 6. 2013. 

Ивана Живковић Слађана Јовановић Биологија 10. 6. 2013. 

Јована Петровић Душица Михајловић Француски језик 10. 4. 2013. 

Слађана Рајковић Драгана Кузмановић Математика 16. 4. 2013. 
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11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

11.1. Сарадња са родитељима 

Сарадња са родитељима одвијала се током целе школске године. Распоред 

пријема родитеља код наставника је дат следећом табелом. 

Наставник Време 

Миодраг Димић среда, 3. час 

Снежана Антић уторак, 4. час 

Виолета Арсенијевић среда, 4. час 

Снежана Симић четвртак, 4. час 

Александар Шулић уторак, 2. час 

Милош Митровић понедељак, после 6. часа 

Драгана Кузмановић понедељак, 3. час 

Гордана Мацић петак, 3. час 

Слађана Јовановић среда, 3. час 

Биљана Вучковић уторак, после 6. часа 

Верица Марковић уторак, 1. и 3. час 

 

11.1.1. Савет родитеља  

Савет родитеља је заседао шест пута. Одржана су састанци:  4. 9. 2012, 24. 9. 

2012, 27. 2. 2013, 12. 4. 2013, 16.5. 2013, 23.8.2013. године. Председник Савета 

родитеља за школску 2012/2013. годину била је Невенка Бабић, представник одељења 

8/3. 

Савет родитеља је бројао 25 чланова.  

На првој седници присуствовало је 14 чланова. Усвојен је записник са претходне 

седнице, усвојен је план и програм рада савета родитеља за наредну школску годину, 

Изабран је снабдевач школске кухиње (Пекара „Клас“ Витошевац, донета је одлука о 

коришћењу средстава родитеља (рабат) за потребе школе, изабрана је осигуравајућа 

кућа („Дунав – осигурање”) за осигурање ученика од повреда. 

На другој седници присуствовало је 19 чланова. Усвојен је записник са 

претходне седнице, промењен је члан Школског одбора из редова савета родитеља 

Зоран Милошковић (дете завршило осми разред), а изабран Предраг Јанев са 12 гласова 

за, за најбољег понуђача за извођење рекреативне наставе у природи изабран је Центар 

дечијих летовалишта града Београда. Донета је одлука о висини дневница наставника.  

На трећој седници присуствовало је 18 чланова. Усвојен је записник са 

претходне седнице, поднет је извештај од стране педагога о успеху и владању на крају 

првог полугодишта и закључак је да је успех бољи него на тромесечју, прочитан је 

извештај Тима за инклузију, усвојени су извештаји о реализацији екскурзија, прочитани 

су добављачи уџбеника за наредну годину. 
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На четвртој седници учествовало је 13 чланова. Усвојен је записник са 

претходне седнице, поднет је извештај о самовредновању рада школе за претходни 

период, упознати смо са успехом и владањем на крају трећег квалификационог 

периода, дата је сагласност на програм екскурзија за школску 2013/2014. годину, 

разматран је извештај о реализацији рекреативне наставе, изнети су резултати ученика 

на одржаним такмичењима. 

На петој седници присуствовало је 16 чланова. Усвојен је записник са претходне 

седнице, изабран је најбољи понуђач за реализацију екскурзије од 1. до 8. разреда, и то 

Европатурс Параћин, усвојена је одлука о висини дневница наставника, најбољи 

понуђач за реализацију рекреативне наставе 2013/2014. године (центар дечијих 

летовалишта Београд) и дестинација је Рудник, изабран је најбољи понуђач за 

фотографисање ученика, и то је Фото–студио  „Слађа и Неша“ из Брачина, упознати 

смо са резултатима пробног завршног испита за 8. разред. 

На шестој седници присуствовало је 13 чланова. Усвојен је записник са 

претходне седнице, изабран је нови члан Савета родитеља за Тим заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања и то је Биљана Крстић, а за Тим за 

самовредновање изабрана је Јелена Стошић. Дата је сагласност да се у школи реализује 

нови програм образовања и васпитања одраслих, једногласно, оформљена је комисија 

за избор најбољег понуђача ђачке ужине (Мирослав Ђорђевић, Данијела Крстић и 

Јелена Мацић). 

11.1.2. Родитељски састанци 

У току школске године  у сваком одељењу је одржано по пет редовних 

родитељских састанака. 

Поред редовних састанака у одељењима су по потреби одржавани и ванредни 

родитељски састанци. 

 

11.2. Сарадња са друштвеном средином 

 Центар за социјални рад 

У току школске 2012/2013. године школа је сарађивала са Центром за социјални 

рад приликом реализације пројекта „Друга шанса“ (мапирање полазника, мотивација 

полазника, учешће радника ЦЗСР у реализацији неколико часова). Успостављена је 

сарадња у оквиру пројекта „Свет очима детета“ који је реализовао ЦЗСР, а који је 

обухватио рад са седморо деце који су ученици наше школе. Неговатељице и стручни 

сарадници су сарађивали са учитељицама, наставницима и стручном службом школе – 

усклађивали су захтеве и планове рада и пратили постигнуће ученика. 

 

 Дом здравља 

У току школске године ученици су организовано одлазили на систематске 

прегледе. Такође у оквиру школе ради зубна амбуланта која редовно врши прегледе 

ученика. 
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 Дечији вртић 

Деца предшколског узраста су долазила у посету школи. Посећени су часови 

првог разреда како би се деца упознала са наставом и атмосфером на часу. У оквиру 

школе ради и полудневни боравак ученика предшколског узраста. 

 

 Дом културе 

У току школске 2012/2013. годину школа је остварила сарадњу са Домом 

културе кроз приредбе и друге активности. 

 

 Градска библиотека 

Сарадња школе са Градском библиотеком спроведена је корз учлањивање 

ученика првог разреда у Градску библиотеку током Дечије недеље, као и након тога 

током целе школске године. У сарадњи са градском библиотеком одржана је и 

„Читалачка значка“. 

 

 Спортски центар 

Сарадња са спортским центром вршила се током целе године. Ученици школе 

наставу физичког васпитања врше у Спортској хали. Поред тога организоване су и 

спортске игре. 

 

 МУП 

У сарадњи са МУП-ом у току школске 2012/2013. године одржана су следећа 

предавања: Безбедно детињство, Развој безбедносне културе младих, Спречавање 

вршњачког насиља, Упознајмо полицију, Зачарани круг наркотика, Безбедност деце у 

саобраћају и Безбедност деце на интернету. 

   

 Црвени крст 

У септембру 2012. године заједно смо реализовали акцију ,,Безбедност деце 

у саобраћају'' укључујући и сарадњу са Полицијском станицом Ћићевац. Ово је 

нарочито важно због малих првака и остале деце, која могу бити деконцентрисана 

приликом преласка улице, и путовања до школе. Нарочиту улогу имали су млади 

волонтери. 

У области едукације  младих, које се односе на здраве стилове живота, 

обрађивали смо теме: Борба против болести зависности (алкохолизам, пушење и 

наркоманија, као пратећи проблем младе генерације),  борба против трговине људима, 

превенција против полно преносивих инфекција (са посебним освртом на ХИВ), 

обележавање Светског дана срца и Међународне недеље превенције уста и зуба. 

У области програма ,,Промоција хуманих вредности'' реализовали смо 

циклус радионица из свих седам модула, којима је обухваћено кориговање евентуалних 

лоших понашања младих у фази одрастања, са циљем смањења насиља међу младима, 

посебно подстицањем толеранције, поштовања различитости, недискриминације и 

ненасилно решавање сукоба.  На ову тему са ученицима четвртог разреда ваше школе 

припремили смо драмски прилог у трајању од 15 минута под називом ,,Није тешко бити 
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фин'', који је приказан у Београду, на такмичењу са осталим организацијама ЦК и који 

је младим глумцима донео трећу награду, што је за све нас било право задовољство.  

У области промовисања здравља у јесењем периоду реализована је трка ,,За 

срећније детињство'', подстичући на тај начин младе да се баве спортом и физичком 

активношћу уопште, да негују такмичарски дух и да теже бољим резултатима, у свим 

областима живота. 

У области едукације упознавања младих са организацијом Црвеног крста и 

хуманим циљевима, реализовали смо дифузију о Црвеном крсту  (историјат, знак, 

принципи,...) а затим у мају организовали Квиз ,,Шта знаш о Црвеном крсту''.  

Ученици ваше школе су чланови Омладинске теренске јединице Црвеног 

крста Ћићевац и као едуковани млади волонтери учествују у великом броју вршњачке 

едукације. Они су такође корисници пројеката ,,Отворени вртић за ромску децу и децу 

других осиромашених породица ''  и  ,,Подршке младима са сметњама у развоју''. Као 

оспособљени млади волонтери  имали су значајна учешћа на камповима Црвеног крста 

у Гаџином Хану и Митровом Пољу 

 

 Електронски медији 

Током школске године редовно је сарађивано са електронским медијима 

и грађани су извештавани о активностима у школи. 

12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ 

Током школске 2012/2013. године редовно је вршена евалуација плана рада 

школе увидом у документацију и реализацију текућих активности, непосредним 

увидом у наставни процес, анализом и бележењем података.  

13. Школски маркетинг 

13.1. Интерни маркетинг 

Школски маркетинг имао је  подстицајну вредност за ученике и наставнике који 

раде у школи. Објављивани су успеха ученика и наставника на огласној табли школе, 

као и на веб-сајту школе. У школској 2012/2013. години школа је приказала своју 

делатност кроз следеће активности: 

 поводом обележавања Дечије недеље организован је дечији вашар на 

коме су се продавали предмети које су ученици сами напраили; 

 програм поводом Нове године организован је у просторијама школе; 

 програмом поводом обележавања Дана Светог Саве организован је у 

Дому културе; 

 у холу школе и у учионицама постављена је изложбама ученичких 

литералних и ликовних радова; 

 У холу школе постављена је изложба ученичких радова; 



Извештај о остваривању годишњег програма рада школе за школску 2012/2013. годину 

109 

 

  Успеца који су ученици постигли на такмичењима, конкурсима и 

спортским догађајима, као и заслуга њихових наставника редовно су 

оглашавани на огласној табли; 

 Дан школе је обележен пригодним програмом, спортским даном и 

активном изложбом ученика седмог и осмог разреда; 

 Прослава мале матуре обављена је у просторијама школе. 

 

  

13.2. Екстерни маркетинг 

Током школске године путем средстава информисања  редовно је промовисана 

школа и успеси наших ученика и наставника. На интернет страници школе 

промовисани су сви догађаји који су организовани у школи.  

Током школске године остварена је добра сарадња са Црвеним крстом, МУП-ом 

и Центром за социјални рад. 

 


