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I УСЛОВИ РАДА 

 

1. Бројно стање, флуктуација ученика, осипање, промене у распореду и раду 

школе  

 

  Школска 2016/17. година почела је са 145  учеником, матична школа Влашка са 

издвојеним одељењима у Америћу и Сенаји , а завршила се са 146 ученика. 

  У протеклој  школској години није било значајних промена у распореду рада 

школе.  

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

1. Остварење календара значајних активности   

 

Све значајне активности, предвиђене годишњим планом и програмом рада школе, у 

потпуности су спроведене : 

- прослављена је школска слава Свети Сава – 27.01.2017. одржана је приредба ученика и 

свечана седница ; 

- поводом 8. марта одржана је приредба ученика наше школе ; 

- Одржана је приредба и свечана седница поводом Дана школе , 09.05.2015. године - 

Реализовани су јесењи и пролећни крос  

- екскурзија ученика млађих разреда реализована је 14.05.2015. године , а за ученике 

страдијих разреда реализована је 15.05.2015. 

- Школа је према распореду Министарства просвете организовала школска такмичења ; 

- У школи су према препоруци Министарства просвете , науке и технолошког развоја 

реализовани : 

1.  Пробни завршни испит за ученике 8. разреда – 7. 4. и 8. 4. 2017. године 

2.  Завршни испит за ученике 8. разреда 14, 15 и 16.06.2017. године 

- Oрганизовани су једнодневни излети: Сенаја, Амерић. Дружење са другарима (За Нову 

годину, Ускрс) 

 

     

III ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА УПРАВНИХ,   

 РУКОВОДЕЋИХ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 

УПРАВНИ РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ  

 

1. Извештај о реализацији плана рада школског одбора: 

 

Школски одбор  је у 2016/2017. години у домену своје надлежности одржао 5 

седница. Најзначајнијa питања и одлуке су следећа: 

 

1. Конституисао орган управљања радом школе; 

2. Донео Годишњи  план рада за 2016/17. годину; 
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3. Усвојио Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за претходну школску 

годину;  

4. Усвојио Извештај о раду директора школе; 

5. Усвојио Извештај о самовредновању; 

6. Дао сагласност о правилнику  и систематизацији послова; 

7. Донео одлуку о попису имовине, обавезе и потраживања;  

8. Усвојио финансијски план и план јавних набавки за 2017. год.; 

9. Усвојио извештај о извршеном попису, имовини, обавезе  потраживања на дан 

31.12.2016. год. 

10. Усвајање годишњег финансијског извештаја годишњег рачуна за 2016. годину; 

12. Усвојио полугодишњи извештај о раду директора пколе за школску 2016/17. 

годину; 

     13. Донео је правилник о раду;  

     14. Расписао конкурс за избор директора школе 

     15. Донео одлуку о избору директора школе; 

 

     2.    Извештај о раду директора школе  

 

Рад директора школе планиран је годишњим програмом рада школе , а обухвата следеће 

садржаје :  

 

- рад у стручним органима који се огледа у раду Наставничког већа , 

Одељенских већа млађих и старијих разреда , стручних актива , школског 

одбора , Савета родитеља, стручног сарадника и библиотекара школе. 

- Педагошко – инструктиван рад који се одвија кроз посете редовним 

часовима, слободним активностима и присуству рада одељенских 

заједница., 

- Организациони послови који подразуммевају увид у функционисање 

организације рада школе , наставе и ваннаставних активности , 

администрације , рачуноводствене службе, техничког и помоћног особља ... 

- Студијско – аналитички рад који се огледа у изради извештаја за праћење 

реализације радних обавеза наставника , анализе резултата рада школе... 

- Саветодавни рад са наставницима – разговор након посете часовима  

редовне наставе, слободних активности и присуство раду одељенских 

заједница, 

- Саветодавни рад са ученицима и родитељима даровитих ученика  

- Контролно – евиденциони послови ,  

- Истраживачки рад . 

 

Сви планирани послови и радни задаци у потпуности су реализовани . 

  

      3.    Извештај о раду Савета родитеља 

 

Савет родитеља се у протеклој школској години састао 6 пута и решавао проблеме из свог 

домена, а то је : 
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1. Конститусиан Савет родитеља ; 

2. Упознат са садржајем Годишњег плана рада школе, Извештајем о реализацији 

годишњег плана рада школе и Извештајем о раду директора, Извештајем о 

самовредновању, као и са припременошћу школе за почетак школске године; 

3. Упознавање родитеља са предложеним изборним предметима и уџбеницима за 

2017/18. годину ; 

4. Избор најповољнијих понуда за осигурање ученика;  

5. Упознао је родитеље са дисциплином и успехом ученика ; 

6. Извршио избор понуђача за извођење екскурзије ; 

7. Донео одлуку о (не)присуству родитеља на Завршном испиту; 

8. Упознат са резултатима анкете родитеља о задовољству сарадњом са школом; 

9. Упознат са резултатима анкетирања ученика о њиховом мишљењу о раду 

наставника; 

 

 

3. Извештај о раду  Ученичког парламента  

 

На првој седници Ученичког парламента ученици 7. и 8. разреда изабрали су своје 

преставнике  у Ученичком парламенту. Из 8. разреда изабране  су Александра Обреновић 

и Данка Пријаковић а из 7. разред Алекса Милошевић и Бојана Драгојловић. За 

председника Ученичког парламента изабрана  је Данка Пријаковић, а за заменика Бојан 

Драгојловић.  Ученици који ће присуствовати  на седницама школског одбора су 

Александра Обреновић и Алекса Милошевић.  Чланови ученичког парламента су 

упознати са пословником о раду, и усвојен је план рада ученичког парламента. 

Надлежности ученичког парламента су: давање мишљења и предлога стручним органима, 

школском одбору, савету родитеља и директору. Такође даје мишљење о правилима 

понашања у школи, безбедности ученка, годишњем плану рада, школском развојном 

плану, школском програму, начину уређења школског простора,  избору уџбеника, 

слободним,  ваннаставним активностима и ућешћу на спортским такмичењима. Разматра 

односе ученика и наставног особља и обавештава ученике о свим питањима од значаја за 

њихово школовање. 

На седницама ученичког парламента разматран је успех ученика на крају 

класификационих периода и мере за побољшавање успеха,  учешће ученика на 

такмичењима, припремa ученика осмог разреда за упис у средњу школу,  покретане су 

иницијативе за боље организовање школског живота, уређење школског простора и  

опремање учионица паноима, разматране  су могућности за организовање  излета и 

приредби, организоване су прославе поводом краја полугодишта, и краја школске године, 

као и прослава мале матуре за ученике 8. разреда. Промовисано је другарско понашање и 

позитивна атмосфера. Организовн је хуманитарни концерт у сарадњи са рок секцијом. 

Спроведена је анкета о насиљу, која је анализирана на састанку ученичког парламента, 

који је на тој седници радио у проширеном саставу, пошто је седници парламента 

присуствовао и ученик шестог разреда Немања Бркић. Анализа анкете о насиљу 

прочитана је на седници наставничког већа. Ученички парламент је дао своје мишљење 

поводом увођења школских униформи. 
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Велики проблем у раду ученичког парламента је мали број одељења и мали број ученика 

који га чине. Овај проблем је ученичком парламенту отежавао спровођење идеја и одлука 

које су усвојене.  

 

IV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

1. Извештај о раду педагошког колегијума  

 

Педагошки колегијум је одржао 9 седница, на којима је разматрао питања из своје 

надлежности: 

~усвање плана и програма педсагошког колегијума (даље пк); 

~предлагао мере за побољшање квалитета наставе и успеха ученика; 

~анализирао успех и владање ученика након сваког класификационог периода; 

~пратио стручно усавршавање наставника и стручних сарадника; 

~ Донео ИОП-1 за два ученика и ИОП-2 за четири ученика, и ИОП-3 за једну ученицу, 

вршио евалуацију и корекцију истих, а на предлог тима за инклузију; 

~анализирао оствареност образовних стандарда; 

~разматрао реализцију ШРП-а; 

~учествовао у организацији промоције школе кроз различите активности у оквиру 

припрема за дан школе и учешћа наших ученика на разним манифестацијама: Креативна 

чаролија, акције лoкалне заједнице и општине Младеновац; 

~учествовао у анализи завршног испита, као и пробног завршног испита за ученике 8. 

разреда;  

~учествовао у одређивању одељењских старешина; 

~учествовао у формирању 40-то часовне радне недеље; 

~анализирао реализацију сопственог плана рада и предложио план за наредну школску 

годину; 

 

 

5. Наставничко веће  

 

Наставничко веће се у току претходне школске године састајало  10 пута и 

расправљало о свим проблемима стручне природе реализујући у потпуности планиране 

задатке. Анализирани су успех, радна и општа дисциплина ученика , изостајање и узроци 

изостајања, уједначавање критеријума оцењивања и општег понашања према ученицима, 

оптерећеност ученика, као и анализа  реализације васпитног програма рада школе.  

                                               

 

6. Извештај о реализацији плана рада одељењског већа млађих разреда  

 

       У оквиру школске 2016/2017. године седнице Одељењског већа одржане су по 

плану , по датумима: 12. 9. 2016., 17. 11.  2016., 31. 1. 2017. , 10. 4. 2017 , 23. 6. 2017. , 30. 8. 

2017. 

   - На првој седници Одељењског већа  која је одржана 12. 9. 2016. Једногласно је 

усвојен  План рада већа за ову школску годину. 
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- Евидентирати  ученике који ће похађати допунску и додатну наставу, као и ученике који 

се определе за секције  које воде учитељи. 

 - Планирани су број и датуми реализације писмених задатака из српског језика и 

математике, као и контролних и писмених вежби..; 

- Евидентирати  ученике који ће наставу пратити по индивидуализованој настави и по 

ИОП-у. 

Друга седница Одељењског већа одржана је 17.11.2016.  

-  Вреднован је рад ученика на крају 1. тромесечја (успех, дисциплина, васпитно-

дисциплинске мере, број слабих оцена и ученика са слабим оценама)  

- Предложене су мере за побољшање успеха за наредни период.  

- Сви часови су реализовани по плану и програму. 

            Трећа седница Одељењског већа одржана је 31.1.2017. 

- Евидентиран је успех и владање ученика на крају првог полугодишта школске 

2016/17. године 

- Предложене су мере за побољшање успеха  и дисциплине ученика. 

- Евидентирани су изостанци ученика по разредима. 

- Извршена је анализа реализације фонда часова редовне, допунске, додатне наставе и 

слободних активности и утврђено је да су часови реализовани без одступања. 

- Похваљени су сви одлични ученици. 

- Одржана је прослава Дана Светог Саве у Влашкој, Америћу и Сенаји. У Америћу је 

Дан Светог Саве прерастао у манифестацију ,, Свети Сава кроз векове ходи“. 

- Разматрана је дестинација екскурзије која би се реализовала крајем маја 

-  Дестинација : Влашка - Деспотовац – Свилајнац – Влашка. Реализатор агенција ,,Биг 

Енекс“Ваљево.   

Четврта седница Одељењског већа одржана је 10. 4. 2017. 

-  Извршена је анализа и вредновање успеха и дисциплина ученика на крају трећег                 

тромесечја, као и број ученика са слабим оценама. 

- Извршена је анализа реализације фонда часова редовне, допунске, додатне наставе и 

слободних активности и утврђено је да су часови реализовани без одступања. 

- Евидентирани су изостанци ученика по разредима од почетка школске године до 

сада.  

- Предложене су мере за побољшање успеха  и дисциплине ученика : 

редовно држање часова допунске наставе, индивидуализован приступ ученику, већа 

сарадња са родитељима  

Пета седница Одељењског већа одржана је 23. 6. 2017. 

- Евидентиран је успех и владање ученика на крају школске 2016/17. године. Утврђено 

је да у нижим разредима нема ученика са слабим оценама. 

- Годишњи фонд часова свих видова образовно-васпитног рада је реализован по плану. 

- Поправни испити се не организују јер су сви ученици положили и прешли у следећи 

разред. 
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- Сви одлични ученици  ће бити награђени књигом. 

- Вођа пута Ивана Којић је поднела извештај са изведене екскурзије. 

- Истакнуто је да је програм Одељењског већа  реализован према плану, а дате су и 

сугестије и предлози за нови План и програм за школску 2017/2018. годину;                                                                                                 

Шеста седница Одељењског већа одржана је 30. 8. 2017. 

- Евидентирано је да није било ученика од 1. до 4. разреда са слабим оценама и да је 

успех исти као на крају другог полугодишта. 

- Урађен је анекс Школског програма за 1., 2., и 4. Разред- здравствено васпитање; 

                                                                                                    

 

7.1. Извештај о реализацији плана рада одељењског већа старијих разреда  

 

 

Одељењско веће за старије разреде одржало је 8 седница на којима је реализовало 

активности из свог годишњег плана. 

Прва седница одељењског већа одржана је 12.09.2016.  када је усвојен план рада већа и  

евидентирани ученици за рад у допунској, додатној настави и ваннаставним 

активностима; школски писмени задаци, контролни задаци, писмене вежбе, тестови и 

други видови објективних провера знања. Договорено је да се направи кодекс понашања и 

истакне на видном месту. 

Затим је у новембру, 17.11.2016. одржана друга седница када је вреднован рад, успех и 

дисциплина ученика на крају првог тромесечја. 

На трећој седници, одржаној дана 31.01.2017. вредновани су резултати рада, успех и 

дисциплина ученика на крају првог полугодишта  и донети предлози за побољшање . 

У априлу, 18.04.2017. је одржана  седница на крају трећег тромесечја , када су 

анализирани успех и дисциплина ученика  и реализација свих видова наставе и размотрен 

план и програм екскурзија. Такође су изабране најповољније понуде за извођење 

екскурзије. 

Почетком маја, тачније 08.05.2017. на седници  је изабран ђак генерације и поднет 

извештај о резултатима пробног завршног испита. Изнети су утисци о томе како теку 

припреме за полагање завршног испита.  

На шестој  седници 1.06. 2017. анализирани су успех и дисциплина ученика осмог разреда 

на крају другог полугодишта, припреме за полагање завршног испита и договор о 

прослави мале матуре у школи. 

На седмој седници, 22.6.2017. је анализиран успех и дисциплина ученика од петог до 

седмог разреда на крају другог полугодишта, констатовано је да се нико не упућује на 

поправни испит и да су реализовани часови свих видова образовно-васпитног рада. Донета  

је и подела задужења за израду Извештаја и Годишњег плана рада школи и поднет 

извештај о изведеној екскурзији. 

На последњој, осмој седници која је одржана 30. августа, , усвојен је план и програм рада 

одељенског већа за школску 2017/2018. годину. Задужења су подељена на наставнике и 

стручне сараднике, размотрене су понуде за осигурање ученика и радника школе. 
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СТРУЧНА ВЕЋА ШКОЛЕ 

 

У току претходне школске године у нашој школи радила су следећа стручна већа : 

- Стручно веће млађих разреда ;  

- Стручно веће за област природних наука ; 

- Стручно веће за област дручтвених наука ; 

 

  

7. Извештај о реализацији плана рада стручног већа млађих разреда 

 

      Први састанак је одржан 30.8.2016.године ,где је усвојен ,допуњен план рада 

Стручног већа разредне наставе. Све тачке дневног реда су детаљно разматране и 

закључци су евидентирани у свесци. 

 

Други састанак је одржан 13.9. 2016. године. Усвојен је план допунске наставе са по 18 

часова из српског и математике и план додатне са 36 часова годишње. Иницијални тестови 

су показали да ученици најбоље резултате постижу на основном и средњем 

нивоу.Предметни наставници су дали план када ће у току школске године одржати часове 

код 4. разреда.У септембру саобраћајац је одржао предавање о безбедности у саобраћају за 

прваке из Влашке,Амерића и Сенаје и поделио им књигу ,, Пажљивковаправила у 

саобраћају ,,. У септембру је била и посета Дино парку на Калемегдану , вожња 

возићем,разгледање ушћа Саве у Дунав и околине. 

 

Трећи састанак је одржан 15.10.2016.године.На састанку је  учитељица Анастасија 

Милојевић изнела план реализације прославе Светог Саве у Америћу. У првој недељи 

октобра одржана је Трка за срећније детињство.Ученици кјои су освојили 1.2. и 3. место 

су добили похвланице. Дана 15.10. је одржана радионица ,, нећу да бригам ,хоћу да се 

играм ,, Ученици 3/1 разреда су учествовали наманифестацији  ,, Од преслице до ћилима ,, 

и том приликом су посетили Музеј у Младеновцу. У биоскопу у Младеновцу поводом 

Кидс феста билаје представа за децу ,, Чаробно кресиво ,, коју су посетили ученици из 

Влашке ,Сенаје и Амерића.Ученици 2. и 4. разреда из Сенаје су посетили том приликом и 

библиотеку ,, Деспот Стефан Лазаревић ,, у Младеновцу.  

 

Четврта седница је одржана 31.10. 2016. године. На тој седницидонета је одлука да се 

узведе рекреативна настава на Дивчибарамау периоду од 3.11. – 11.11.2016 .године. Цена 

рекреативне наставе је 15 800 динара.  

 

Петаседница је одржана 17.11.2016. године. Извршено је вредновање успеха и дисциплине 

на крају првог тромесечја и реализација фонда  часова. Поднет је извештај о реализацији 

рекреативне наставе на Дивчибарама.Учитељице из Сенаје су посетиле семинар ,, Радио 

драма и школске приредбе ,,. Одржане су представе за децу ,, Шаренко ,, ( 

Влашка,Амерић,Сенаја), ,, Чарли и ја ,, (Влашка ) и ,, Успавана лепотица и Деда Мраз ,, ( 

Влашка ,Сенаја). Ученици 3/1 разреда су посетили ТЦ Младеновац. У Сенаји одржано 

предавање ,, Хигијена и заразне болести ,, . Ученици из Амерића су били у посети етно 

селу у Америћу.  
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Шеста седницаје одржана 31.1. 2016. године. Извршена је анализа рада у првом 

полугодишту. Похваљени су ученици 3. и 4. разреда ,који су се пласирали на општинско 

такмичење из математике . Анастасија Милојевић је дала извештај са Светосавске 

прославе у Америћу. Дана 30.1. 2017. године одржан семинар ,, Амбијентална настава ,, у 

Великој  Крсни. У школи у Сенаји поводом прославе Нове године приређен новогодишњи 

маскенбал. Дана 26.1. одржане су креативне радионице поводом прославе Светог Саве у 

Америћу где су учествовали ученици из Влашке ,Сенаје и Амерића. Ученици су правили и 

украшавали разне предмете за хуманитарну продају . То је био и тематски дан .  Другог 

дана 27.1. одржана је манифестација ,, Свети Сава кроз векове ходи ,, Да би  се уједначио 

критеријум оцењивања предложено је да се користе тестови одобрени од Министарства 

просвете ,којису бодовани и дат је кључ оцењивања.  

Сви састанци и план рада су остварени у овом периоду у потпуности. 

 

27.2.2017. Изложба славских колача у Младеновцу. 

8.3. у Дому културе у Влашкој ученици од 1. До 4. Разреда одржали приредбу поводом 

Дана школе. 

18.2. у  ОШ  ,, Милан Милићевић ,, у Београду учитељ 2/1 Верослав Тодосић био на 

семинару ,,Покренимо нашу децу,, и одржао презентацију колегама( 20.2.) 

У току другог полугодишта одржана су следећа такмичења: 

Такмичење у рецитовању за млађе разреде 

Такмичење из математике за 3. и 4. разред 

Радионица за ученике ,, Твоје знање мења све ,,. 

Предавање о заразним болестима одржала Анђелка Брковић. 

Ученици 3/1 облележили Дан шума и вода и ишли на излет Варовнице. 

8.3. одржана радионица за маме и пролећна радионица 1. И 3. Разред. 

3.4. одржана трибина у Сопоту ,, Учење и игра ,, предавач  Рајко Рајовић. 

12.4. тематски дан ,, Радост Васкрса ,, од 1.-4. Разреда. 

13.4. учествовање на Васкршњој чаролији. 

21.4. изведена је екскурзија ,а извештај је поднео вођа пута Ивана Којић. 

25.4. ученици млађих разреда посетили Геронтолошки центар и извели приредбу 

,,Пролећница 3. доба ,,. 

28.4. предавање у све три школе из Дома здравља на тему ,, Хигијена и заразне болести . 

27.5. семинар у Великој Крсни ,,Интерактивна настава ,, К1 ,386, 8 сати . 

30.5. предавање о саобраћају млађи разреди МУП Младеновац. 

26. и 27. 5. У Бањи Врујци Међународни фестивал  дечијег и наставничког стваралаштва 

Креативна чаролија.Освојене су три награде .  

26.5. полагање венаца на спомен обележје у Сенаји и приредба деце из Влашке и Сенаје.  

19.5. одржано такмичење ,, Шта знаш о Црвеном крсту ,, Ученици 4/1 освојили прво место 

од седам школа. 

30.5. у Ковачици такмичење из Црвеног крста. 

2.6. завршна приредба у вези пројекта ,,Твоје знање мења све ,, у Земун пољу у школи  ,, 

Илија Бирчанин,,. 

10.6. у Дому културе у Влашкој завршна приредба четвртака.  

Спортски дан на игралишту у Влашкој за млађе разреде.     

                                                       Извештај написала        Јасмина Јелић, учитељица  
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ИЗВЕШТАЈ     О       СТРУЧНОМ      УСАВРШАВАЊУ  У    УСТАНОВИ 

 

      

Запослени 

Назив теме и облика 

стручног 

усавршавања 

Стручни 

органи 

/активи, 

већа/ 

 

Време 

 

докази 

 

бодови 

Ј.  Лазић 

В.Тодосић 

Ивана Којић 

В.Нинковић 

Едукативна радионица 

Дечија недеља 

Гостовање аниматора 

Учитељи  6.10.2016. Фотографије.  

Пано  

Фб група 

4 бода 

Јасмина  

Лазић 

В. Тодосић 

Ивана Којић 

В. 

Нинковић 

Тематски дан 

* НЕЋУ ДА БРИГАМ, 

ХОЋУ ДА СЕ 

ИГРАМ* 

учитељи 7.10.2016. Фотографије 

Дечји радови 

Пано 

ФБ група 

10 

бодова 

Ј.  Лазић 

В.Тодосић 

Ивана Којић 

В. 

Нинковић 

Приредба : Нова 

година 

ГЕРОНТОЛОШКИ 

ЦЕНТАР 

учитељи 26.12.2016 

 

Фотографије 

ФБ група 

10 

бодова 

 

 

 

Ј.  Лазић 

В.Тодосић 

Ивана Којић 

В.Нинковић 

НОВОГОДИШЊА 

ПРИРЕДБА У 

ШКОЛИ 

  

30.12.2016 

ФБ  група 

Видео запис 

10 

бодова 

Сви 

учитељи 

Тематски дан : У 

сусрет Светом Сави“ 

Актив 

учитеља 

26.1.2017. Фотографије 

Дечји радови 

10бодова 

Сви 

учитељи 

 

 

Школска приредба 

поводом Светог Саве 

Актив 

учитеља 

27.01.2017. Фотографије 

Фб група 

10 бода 

Сви 

учитељи 

 

 

Манифестација : „ 

Свети Сава кроз 

векове ходи“ 

Програми локалне 

самоуправе(стратегије, 

радна тела, еколошки 

пројекти, превенција 

наркоманије, 

безбедност у 

саобраћају, програми 

НСЗ;ЦСР;МУП,...) 

Актив 

учитеља 

27.1.2017. Списак 

присутних, 

фотографије, 

новински 

чланци, РТС 

; „Жикина 

шареница“ 

8 бодова 

Јасмина  

Лазић 

В. Тодосић 

 

Едукативна 

радионица:  

 

Актив 

учитеља 

 

8.3.2017. 

 

наставна 

средства, 

 

10 

бодова 
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Ивана Коијћ 

В.Нинковић 

Израда поклона за 

маме 

фотографије,  

фб група 

Јасмина  

Лазић В. 

Тодосић 

Ивана Коијћ 

В. 

Нинковић 

 

Приредба поводом 

Дана жена 

 

Актив 

учитеља 

 

10.3.2017. 

 

наставна 

средства, 

фотографије, 

ФБ група 

 

10 

бодова 

    

Сви учитељи 

 

,,Радости Ускрса“ – 

радионица са 

родитељима и 

ученицима 

Актив 

учитеља 

12. 4. 

2017. 

наставна 

средства, 

фотографије 

ФБ група 

10 бода 

Јасмина  Лазић Манифестација 

ПРОЛЕЋНИЦА 

ТРЕЋЕГ ДОБА 

 Геронтолошки 

центар , Младеновац 

Актив 

учитеља 

25.4.2017. Фотографије 

ФБ група 

захвалница 

10 

бодова 

Јасмина  Лазић 

В.Тодосић 

Ивана Којић 

В.Нинковић 

Приредба поводом 

Дана школе 

 

 

 

Актив 

учитеља 

8. 5. 2017. Фотографије 

Фб група 

10 

бодова 

Сви учитељи 

 

Уређење школе и 

школског простора 

Актив 

учитеља 

Током 

године 

Фотографије 

Панои 

8 бодова 

Јасмина Лазић 

Ивана Којић 

В.Нинковић 

А.Милојевић 

Администратор ФБ 

групе за родитеље 

 

 Током 

године 

Фотографије 

Видео 

записи 

извештаји 

2 бода 

 

 

                ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  ВАН УСТАНОВЕ  

 

      ЗАПОСЛЕНИ НАЗИВ ТЕМЕ И 

ОБЛИКА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

          

         ВРЕМЕ 

 

НАПОМЕНА 

 

бодови 

Јасмина   Лазић 

Верослав Тодосић 

Ивана Којић 

Виолета Нинковић 

Саша Јовановић 

А.Милојевић 

Учење у амбијенту је 

најпрудиктивније на 

свету – компетенција 

К2 

30.1.2017. у 

Великој Крсни 

Уверење о 

савладаном 

програму 

8 

бодова 

Јасмина  Лазић 

Верослав Тодосић 

Ивана Коијћ 

Виолета Нинковић 

Нови изазови у 

едукацији 

3.4.2017. 

 Сопот 

Потврда о 

савладаном 

програму 

3 бода 
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Саша Јовановић 

А.Милојевић 

Јасмина јелић 

Јасмина Илијевић 

Јасмина  Лазић 

Верослав Тодосић 

Ивана Коијћ 

Виолета Нинковић 

Саша Јовановић 

А. Милојевић 

До функционалног 

знања применом 

метода и техника у 

интерактивној настави 

27. 5. 2017. У 

Великој Крсни 

 Уверење о 

савладаном  

програму 

8 

бодова 

Јасмина Илијевић 

Јасмина Јелић 

Радио драма и 

приредба у настави  

Октобар,2016. 

Београд 

Уверење о 

савладаном 

програму  

8 

бодова 

   

ЧАСОВИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНЕИЦИ РЕАЛИЗОВАЛИ У 4. РАЗРЕДУ 

датум предмет Наст.јединица наставник Тип часа 

1.9.2016. Од играчке 

до рачунара 

Материјали,прибор,апарат,уређај Зорица 

Милетић 

обрада 

28.9. Ликовна 

култура 

Хармонија боја Бојан 

Живанић 

обрада 

14.10. Физичко 

васпитање 

Летећи колут Илић 

Милена 

обучавање 

24.10. Географија Климатске одлике Србије Радица 

Јаћимовић 

обрада 

22.11. Биологија Заштићена подручја,национални 

паркови 

Владан 

Нешић 

утврђивање 

24.11. Српски 

језик 

Уочавање речи у функцији 

допуне глагола  

Сузана 

Јовановић 

обрада 

20.1. Музичка 

култура 

Научимо четворо четвгртински 

такт 

Маја 

Пауновић 

обрада 

3.3. Музичка 

култура 

Ритмичке вежбе Маја 

Пауновић 

утврђивање 

6.4. Од играчке 

до рачунара 

Обрада снимака Зорица 

Милетић 

обрада 

20.4. Математика Упоређивање 

разломака,бројевна права 

Саша 

Добрић 

обрада 

27.4. Историја Освајање Србије  Данијела 

Мијаиловић 

обрада 

28.4. Српски 

језик 

Бескрајна прича,Михаил Енде Сузана  

Јовановић 

обрада 

 

8. Извештај рада стручног већа друштвених наука 

 

У току школске 2016/17. године стручно веће друштвених наука : 

 Извршило је планирање образовно-васпитног рада у настави предмета друштвених 

наука, 
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 Анализирало је  снабдевеност уџбеницима , литературом и наставним средствима и 

закључило да је снабдевеност задовољавајућа. 

 Анализирало  је успех ученика на крају класификационих периода  (I тромомесечје, 

II тромесечје, III тромесечје, на крају II полугодишта) 

 Предложило је мере за побољшање успеха ученика (допунска настава, додатна 

настава), 

 Анализирало је реализацију планирног броја часова редовне, допунске, додатне 

наставе и ваннаставних активности  (планиран број часова је реализован у 

потпуности 

 

Предмет  
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о
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С
п

о
р
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к
е 

се
к
ц
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је

  

П
р
о
ф

ес
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Српски 

језик 

разред 5,6,7,8 5,6,7,8 8 5,6,7,8. 5,6,7,8  8 

бр. час. 

по раз. 

30      30 20 30 34  30 

енглески 

језик 

разред 5,6,7, 8 8      

бр. час. 

по раз. 

 

18 

1      

француски 

језик 

разред 5,6       

бр. час. 

по раз. 

 

17 
      

Историја разред 6  8.     

бр. час. 

по раз. 

 

24 

  

15 

    

Физичко 

васпитање 

разред      5,6,7,8.  

бр. час. 

по раз. 

     12  

Јадранка  Јованчевић.   (млађи разреди)                                                 приредбе 

Организовање приредбе (текст) поводом Св. Саве                                         

„Св. Савa крoз векoвe хoди“ у издвојеном одељењу 

у Америћу. 

Посета Сајму књига у пратњи наставника 

С.Јовановић -27.10.2017. 

„Дан Cветог 

Саве“                

„Дан школе“ 

часопис 

„Врабац“ 

 

 Анализирало је успех ученика на такмичењима: 

Предмет име ученика Разред Такмичење Резултат 

Историја Ана Станкић 6. општинско Прво место 

окружно Прво место 

Физичко 

васпитање 

aтлeтикa Heмaњa Бркић 6. општинско Трећe  место 

oдбojкa eкипнo 5 и 6. општинско  Трећe место 

Такмичење рецитатора Ана Станкић 6. школско Прво место 
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 Анализирана је оствареност екскурзије на релацији : Влашка-  Hиш – Влашка.  

 

 

 

 Анализирало је оствареност угледних часова и тематских часова; 

Предмет разред Наставна јединица Тип часа Датум наставник 

Тематски час 

Корелација  

историја  

српски језик и 

књижевност 

6. Грчка култура – 

грчки митови 

обрада 2.03. 

2017. 

Сузана Јовановић 

Данијела Мијаиловић 

Тематски  час:  

Корелација -

историја – ТИО 

7. Српска православна 

црква - израда 

презентација 

обрада  1. 11. 

2016. 

Данијела Мијаиловић 

Зорица Милетић 

Тематски  час: 

Корелација 

ликовна 

култура и 

енглески језик 

8.  „Waiting for  а 

prince“ 

 

утврђивање 19.10.     

2016 

Јадранка Јованчевић,  

Бојан Живанић    

 

 

 Наставници су одржали часове упознавања у 4. Разреду 

 

наставник Предмет Наставна јединица Час Датум 

Mилeна Илић Физичко 

васпитање 

„Летећи колут“ Физичко 

васпитање 

14.10.2016. 

Бојан Живанић Ликовна 

култура 

„Хармонија боја-јесењи 

плодови“ 

Ликовна 

култура 

28.09.2016. 

Сузана 

Јовановић 

Српски језик „Уочавање речи у 

функцији допуне 

глагола“ 

Српски језик 24.11. 2016. 

„Бескрајна прича“ – 

М.Енде 

28.4.2017. 

М.Пауновић 

Ристановић 

Музичка 

култура 

„ Научимо 4/4 такт“ Музичка 

култура 

20.1.2017. 

„Ритмичка вежба“ 3.3.2017. 

Данијела 

Мијаиловић 

Историја  „Освајање Србије“ Познавање 

природе и 

друштва 

28.4.2017. 

„Први светски рат“ 8.6.2017. 

 

 

 

 Анализирало резултате иницијалних тестова, пробног завршног и  завршног 

испита  

Тип теста 8. разред 

Пробни српски језик Историја 
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завршни 

испит 

 47,50% ученика није постигло  

основни ниво, што је скоро 

половина броја ученика. 

Основни ниво је постигло 

53,33% ученика, средњи ниво 

30, 58%, а напредни ниво 

31,25% ученика. Овако 

необични резултатиуказују на 

специфичност овог одељења. 

Ученици су постигли најслабије  резултате  на 

задацима историјског знања. Боље резултате су 

постигли из питања из области историјског 

истраживања. Задатак основног нивоа урадило 

је само 41,67%ученика, Најлошије је урађен 

задатак средњег нивоа. Задатак напредног 

нивоа из области историјског истраживања  

урадило је тачно 50% ученика , што је више од 

очекиваног. 

Завршни 

испит 

Српски језик Комбиновани тест 

Просечан број поена 9,75 Просечан број поена  7,12 

 

Предложене су мере: интезивнији рад са ученицима, посебну пажњу посветити 

мотивацији ученика и напретку основног и средњег нивоа знања. 

 

 

 Наставници су учествовали на семинарима и трибинама,  и упознали чланове актива 

са стеченим знањима. Анализирано је  стручно усавршавање у установи. 

 

Наставник Назив семинара / трибине К/1,2,3,4 Датум 
Бр. бод/ 

сати 

Датум излагања 

на активу 

друштв.   наука 

 Данијела 

Мијаиловић 

„Обука запослених у 

образовању за примену 

општих стандарда 

постигнућа за крај 

општег средњег 

образовања и средњег 

стручног образовања у 

делу општеобразовних 

предмета“ 

приорит.

област 

19.4-

3.5.2017 

16 11.5.2017. 

 

Савремена 

историографија и настава 

историје – нови правци, 

теме, изазови 

конфере

нција 

5.2. 2017. 1 8.2.2017. 

“Оцењивање у функцији 

учења и сазнања у 

настави“ 

К2 29.6.2017. 8  

Ј. Јованчевић  

М. Илић                  

С. Јовановић,  

Д.Мијаиловић  

„До функционалног 

знања применом метода 

и техника у 

интерактивној настави“ 

К2 27.5. 2017 8 23.6.2017 
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Ј. Јованчевић  

М. Илић                  

С. Јовановић, 

Б.Живанић,   

Д.Мијаиловић  

„Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на 

свету“ 

К2 30.1. 

2017. 

18.1. 

2017. 

8 8.2.2017. 

Ј. Јованчевић 

М. Илић 

„Hoви изазoви у 

едукациjи“ 

Интернa 

oбука 

3.4. 2017 3 11.5.2017 

С. Јовановић 

„Ка савременој настави 

српског језика II“ 

К1 20.11.201

6. 

8 29.12. 2016. 

,,Републички зимски 

семинар'' 

К1 9-11.2. 

2017. 

24 13.04. 2017. 

Б. Живанић 

 

„Оснаживање наставника 

за васпитни рад“ 

 

К4 

1.4.0217.  

8 

27.4.2017 

Маја Пауновић 

Ристовић 

Превенција прекомерне 

употребе и зависности од 

савремених технологија 

K3 9.2.2017. 8  

Методе и облици 

ефикасне наставе 

K2 26.8.2016. 16  



3.Извештај о реализацији плана рада стручног већа за природне науке 

 

Стручном већу природних наука у ОШ „БораЛазић“ припадају предмети: 

географија, физика, хемија, математика, биологија, техничко и информатичко 

образовање и информатика и рачунарство. У школској 2016/2017. години наш  

Актив је на много начина суделовао у едукацији и васпитавањуученика, 

корелативном усавршавању у колективу, као и примени активног учења у настави. 

У току школске 2016/17. године наш актив се састао 11 пута, нa састанцима 

смо: 

 Планирали писмене и контролне задатке и иницијалне тестове, 

 Евидентирали ученике за допунску и додатну наставу, 

 Анализирали успех и дисциплину ученика, 

 Дискутовали о погодности уџбеника које тренутно користимо у 

настави и извршили одабир нових, 

 Планирали видове стручног усавршавања и преносили знања једни 

другима са посећених семинара, 

 Планирали часове припремне наставе за завршни испит, 

 Анализирали оствареност стандарда постигнућа, 

 Анализирали реализациjу часова, 

 Усавршавали се у установи и ван ње. 

Након иницијалног тестирања ученика стекли смо увид у оствареност 

стандарда постигнућа, а праћењем рада ученика дошли смо до оквирног списка 

оних који ће похагађати допнску и додатну наставу.  

У току школске 2016/17. године смо пратили и анализирали рад ученика и 

на основу тога планирали мере за побољшање резултата.У овој школској години 

користимо следеће уџбенике: 

 Математика, ЗУНС у 5., 7., и 8.  разредиму, а Клетт у 6. разреду, 

 Физика, БИГЗ у 6. и 7. разреду и ЗУНС у 8. разреду, 

 Географија, ЗУНС у 5., 6., 7. и 8. разреду, 

 Хемија, Логос у 7., ЗУНС у 8. Разреду, 

 Биологија, Клет у свим разредима, 

 ТИО, ЗУНС у свим разредима. 

 На крају школске 2016./2017. године успех  из природне групе предмета је 

следећи: 

 

5. разред Недовољних  Довољних Добрих Врло 
добрих 

Одличних Просек 

Математика - 2 3 4 6 3.93 

Информатика - - 1 1 13 4.80 

Географија - 3 5 4 3 3.46 

Биологија - 2 2 5 6 4.00 

ТИО - 1 1 1 12 4.60 
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6. разред Недовољних  Довољних Добрих Врло 
добрих 

Одличних Просек 

Математика - 8 2 1 8 3.47 

Информатика - - - - 19 5.00 

Географија - 6 1 5 7 3.68 

Биологија - 3 8 4 4 3.26 

ТИО - 3 1 4 11 4.21 

Физика - 8 2 4 5 3.32 
 

 

 

7. разред Недовољних  Довољних Добрих Врло 
добрих 

Одличних Просек 

Математика - 6 4 3 3 3.19 

Информатика -  - - 16 5.00 

Географија - 9 3 1 3 2.88 

Биологија - 6 4 1 5 3.31 

ТИО - 1 2 4 9 4.31 

Физика - 8 3 3 2 2.94 

Хемија - 10 4 - 2 2.50 
 

 

 

8. разред Недовољних  Довољних Добрих Врло 
добрих 

Одличних Просек 

Математика - 4 2 3 3 3.42 

Информатика - - 1 2 9 4.67 

Географија - 4 3 3 2 3.25 

Биологија - 3 4 1 4 3.50 

ТИО - 1 - 1 10 4.67 

Физика - 3 1 7 1 3.50 

Хемија - 5 3 2 2 3.08 
 

 

 

Стручно усавршавање у установи 
 
ЗАПОСЛЕН

И 

НАЗИВ ТЕМЕ И 

ОБЛИКА 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊ

А 

СТРУЧН

И            

ОРГАНИ 

 

ВРЕМЕ 

 

НАПОМЕНА 

 

бодови 
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Владан 

Нешић 

Организовање 

приредби (рок 

секција) 

 23.12.2016. Хуманитарни 

концерт 

8 

(организација

) 

Организовање 

приредби (рок 

секција) 

 19.3.2017. Дан вода 8 

(организација

) 

Еколошка 

радионица 
„Рециклажа старих 

гума“ 

 3.5.2017. Урећивање 

школског 
дворишта 

8 

(организација
) 

Еколошка 

радионица „Деца 

цвећа“ 

 5.5.2017 Урећивање 

школског 

дворишта 

4 (помоћ у 

организацији) 

Администратор 

школског блога 

 1.9.2016-

31.8.2017. 

 

Маркетинг 

школе 

20 (по два 

бода месечно) 

Учешће на 

„Креативној 

чаролији“ 

 25.5.-

26.5.2017. 

 15+15+5=35 

(два 

награђена 

рада и једно 

учешће) 

 Теренски излет до 

Радмиловца и 
Царске баре 

 13.5.2017. Имплементациј

а програма 
акредитованих 

активности у 

образовно-

васпитном раду 

кроз активност. 

 

8 

(организација, 
реализација и 

дискусија) 

Теренски излет до 

Стублине 

 22.3.2017.  8 

(организација, 

реализација и 

дискусија) 

Уређивање 

школског листа 

„Врабац“ и 

ЕкоСлободара, 
еколошког 

часописа ученика 

и наставника 

 Септембар

-јун 

Публиковање 

радова 

7+4=11 

(Ауторство и 

коауторство) 

Мирјана 

Илић 

Председник 

стручног актива 

природних наука 

   4  

Прегледач на 

завршном испиту 

   5 

Радица 

Јаћимовић 

Излет: Београд  -

Планетаријум –

Природњачки 

музеј –Радмиловац 

–Смедерево –

Смедеревска 

тврђава . 

 

Стр,већа 

природних 

наука 

22.10.2016. Извештај, 

фотографије 

8 
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Стручно усавршавање ван установе 

 

  
      ЗАПОСЛЕНИ НАЗИВ ТЕМЕ И 

ОБЛИКА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

       

        ВРЕМЕ 

          

    НАПОМЕНА   

 

бодови 

Радица 

Јаћимовић 

Учење у амбијенту –

амбијентална настава 

31.01..2017. К2 8 сати 

Нови изазови у 

едукацији 

3.04.2017. К2 3 сата 

Настава геогфафије и 

природне непогоде 

25.01.2017. К1 10 сати 

Владан Нешић Нови изазови у 

едукацији 

3.4.2017. - 3 

 Настава у облаку, OKЦ 

Бор, K2, П6,8 

05.10-

5.11.2016. 

 34 

Веб алати у настави 

биологије, K1, П3 

05.11.-

05.12.2016. 

 28 

Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на 

свету K2, П1 

16.1.2017.  8 

Димитријевић 

Александра  

 

Нови изазови у 

едукацији 

 3.04.2017.  3 

Зорица 

Милетић Активно орјентисана  

настава - планирање и 

припрема K2 

  8 

Ефикасно вођење 

педагошке 

документације 

  24 

 

 

 

 

 

 

 

9. Извештај о реализацији рада актива за школски развојни план 

 

У периоду од септембра до краја шк.године реализовано је низ активности  

које доприносе остваривању задатих циљева нашег актива: 

Циљ 1. Стицање употребљивих знања, способности и вештина високог 

квалитета 

 

1.2.1. Реализовани су угледни часови и радионице за ученике, коришћењем 

иновативних метода рада, гостовањем представника Градске општине, Дома 
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здравља, Црвеног крста Младеновац, Геронтолошким центром…, различитих 

позоришних трупа итд. Реализоване су различите посете и излети у близем и даљем 

окружењу. 

         -Предавањe „Заштитимо децу у саобраћају“, 1.раз. 

         -Поклон књиге првацима „Пашљивакова правила у саобраћају“ – ГО 

Младеновац - 1.раз.  

         -Дани културне баштине-Младеновац. Учешће у квизу знања о Д С 

Лазаревићу. 4.раз 

         -Јесењи крос 1 – 4. разред. 

         -Трка за срећније детињство Ц. крст Младеновац 1-4.раз. 

         -КРОС РТС-а 12.5.2017. 

         -Пролећни крос 19.5. 2017. 

         -Спортски дан 7.6.2017.- Тематсли дан 1.-4.раз. 

         -Обелезена Дечја недеља „Нећу да бригам,хоћу да се играм“кроз различите 

активности 1-4.разред : 

         -Креативне игре са аниматорима( Ана и Аница)-физичко васпитање 

         -Играмо се у школској библиотеци-упознавање са књигама 1.раз. 

         -Еко квиз знања-радионице(природа и друштво) 

         -„Моја омиљена игра“-ликовне радионице и тема за писани рад 

         -Урђење школских паноа у холу школе 

         -Гледамо цртани филм „Црвенкапа и зли вук“, 1.раз. 

- Пролећно цвеће од папира. Радионице са мамама, 29. 03.2017. 

- Радости Ускрса!  Радионице: Украшавање јаја на традиционалан и савремен 

начин, Песма о шареним јајима – Д. Ерић 12.04.2017.  Сарадња са Удружењем Од 

предака за будућност. 

 

         -Позоришна представа за децу „Шаренко“, 1-8.раз. 

         -Позоришна представа за децу „Чарли и ја, Сашка и дружина“, 1-8.раз 

         -Позоришна представа за децу „Успавана лепотица и Деда Мраз“, Кофер 

театар 

        - Новогодишња приредба за родитеље 1-4.раз. 

        - ТЕМАТСКИ ДАН у Америћу .Сви ученици 1-4.раз. Радионице на тему 

„Свети Сава кроз векове ходи“, (Српски језик, свет око нас, ликовна култура) 

Израда радова за продајну изложбу на Савиндан. 

         - ДАН СВ.САВЕ обележен у 2 етапе: 

       1)  Приредба, сечење колача са свештеником, прослава ученика у централној 

школи. 

       2) Манифестација у издвојеном одељењу-Амерић 

       Учешће великог броја представника ГО Младеновац, Црквена општина 

Рајковац, Градска библиотека Младеновац, ТВ –екипа „Жикина шареница“, етно 

група „Ђурђеви ступови“. Одржана пригодна приредба, црквени обичаји за тај дан, 

продајна изложба дечјих радова, дегустација јела по рецептима наших предака.  

-Једнодневни излет ученика млађих разреда 3.5. 2017. Влашка-Свилајнац-

Деспотовац-Влашка. 

- Учешће у пројекту Градске библиотеке „Оштро перце“ и „Читалачка значка“-

током године. 
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-Посета Градској библиотеци у Младеновцу - шести јун 2017. Први разред 

-Посета занатлијским радионицама у Младеновцу (Народна традиција) 3.раз. 

12.јун.2017. 

- Посета Геронтолошком центру – Новогодишња приредба 2.12.2016. 

-Посета Геронтолошком центру – Манифестација: Пролећница 3.доба-2.04. 1. 

-Школско такмичење рецитатора 22.3.2017. 

-Општинско такмичење рецитатора у центру за културу, Младеновац 29.3.2017. 

-Општинско и градско такмичење у организацији Црвеног крста Младеновац- 

4.разред - мај 2017. 

-Креативна чаролија- Бања Врујци (финалисти у 5 категорија) Освојена 3 пехара – 

мај 2017. 

 

1.3.1.Реализовани су излети у којима је ближа околина коришћена као ресурс. 

-Излет у Београд, Дино парк-Калемегдан 1- 4.раз. 

-Издвојено одељење Амерић: Посета Етно селу у близини школе, ради едукације 

ученика а промоције села и сеоског туризма, приликом ТВ снимања о Етно селу, 1-

4. разред. 

-Излет: Влашка-Калемегдан-Радмиловац (пољопривредно газдинство)-Смедерево 

(тврђава)-8. разред.  

-Посета сајму књига Београд-8.раз 

-Посета Градској библиотеци Маденовац. Издвојено одељење Сенаја 1-4.раз 

-Посета Центру за културу Младерновац-Поз.представа „Чаробно кресиво“1-4.раз 

и одељење Сенаја 

-Настава у природи- Дивчибаре, хотел Хеба, агенција Бигенекс Ваљево, 7 дана 1-4. 

разред. 

-Посета Геронтолошком центру Младеновац „Новогодишње дружење са 

најстаријима“ уз извођење приредбе.1-4.раз.  

 

1.3.2.Родитељи су едуковани путем званичног сајта школе, као и на фб страници 

школе и затвореним учитељским групама на фб, на којима поред фотографија 

добијају кратке извештаје, обавештења, савете, пример за вежбање, препоруке. 

                     

Циљ 2     Развијање и јачање васпитне улоге школе 

 

2.3.3. У оквиру овог полугодишта, одржана су предавања патронажне службе и 

Саветовалишта за младе ДЗ Младеновац на теме: хигијена, здрава исхрана, заразне 

болести. 

-Приликом реализације превентивно - здравственог програма, а у сарадњи са 

Саветовалиштем за младе и патронажном службом Дома здравља у Младеновцу, 

као и других институција организоване су радионице за ученике млађих и  старијих 

разреда: 

  1. „Превенција ХИВ-а“, 8.разред- модератор др. Мирјана Павловић - 

20.10.2016. 

  2. „Правилна исхрана“, 7.разред, модератор Бисерка Александрић-

13.10.2016 
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  3. Превентивни офталмолошки преглед за ученике седмог разреда, 

30.10.2016. у Дому здравља- Младеновац; 

  4. Превентивни стоматолошки преглед за ученике од 2.-6.разреда- 

23.11.2016. 

  5.  „Лична хигијена“- за ученике 2.разреда - патронажна служба Дома 

Здравља, 29.11.2016. 

  6.  „Врсте и облици насиља“ за ученике 6-8. разреда - припадници МУП-а, 

12.12.2016. 

        7. „Пубертет“, 5. разред, патронажна служба, 11.05.2017. 

        8. „Незаразне болести“-6. разред, патронажна служба-12.04.2017. 

        9. „Превенција болести зависности“, ученици 8. разреда - др Јадранка Лазић, 

17.05.2017. 

       10. Превенција менталног здравља - психолог Виолета Јовановић, за ученике   

6.разреда; 15.05.2017. 

На часовима одељенске заједнице у 4.разреду, отпочела је реализација је 

Програма превенције злоупотребе психоактивних супстанци „Твоје знање мења 

све“. Успешно су реализоване све радионице и одржана презентација за све 

ученике наше школе. Такође је приказан део програма у Београду на заједничкој 

презентацији школа Београда. 

Реализовано је општинско такмичење у знању о Црвеном крсту и 

давалаштву крви. Ученици 4. разреда су освојили 1. место и пласирали се на 

градско такмичење, где су били 4. 

 

  2.1.2. Ученици су   похваљени за свој труд и рад током првог и другог 

полугодишта. 

   2.2.1. Током оба полугодишта, у оквиру часова одељењске заједнице 

организоване су радионице ненасилне комуникације, конструктивног решавања 

сукоба. 

   2.3.1. Савет родитеља је још на почетку школске године упознат са планом 

сарадње школе и породице. 

   2.3.2. Радило се  на афирмацији сарадње школе и породице /отворена врата 

школе, отворени дани школе/. Родитељи имају истакнута и јасна  обавештења у 

холу школе. 

   2.3.4.  Родитељи су учествовали у акцији уређења дворишта и платоа испред 

школе, организацији превоза ученика на такмичења,  тематски дан у Америћу 

изради костима за секције, прикупљању материјала и изради паноа у учионицама, 

предлагали и бирали дестинацие за рекреативну наставу и екскурзије. Учествовали 

у прављењу цвећа од папира на пролећној радионици ,Осликавали ускршнја јаја на 

тематском дану „Радости Ускрса“ 

   2.3.5. Анкетирање родитеља је реализовано у току  школске године, у вези 

са избором нових уџбеника/ о степену коришћења уџбеничких комплета/,  о 

увођењу ђачких униформи, као и о изборним предметима за наредну школски 

годину;  
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Циљ 3. СТВАРАЊЕ УСЛОВА И АТМОСФЕРЕ ДА УЧЕНИЦИ РАДО 

ПРОВОДЕ ВРЕМЕ У ШКОЛИ 

 

3.1.2. Настављен је рад ученичког парламента кроз различите активности и 

садржаје, Данијела Мијаиловић; 

3.2.2. Организовани су заједничке активности на оближњем брду, санкање, 2-4. раз. 

          -прикупљан материјал за реализацију часописа „Врабац“ 

3.3.1. Уређивано је школско двориште на крају сваке седмице. Сређиване су и 

учионице (панои у сарадњи са родитељима). 

3.3.2. Организовано је сакупљање секундарних сировина (папир у посебним 

кутијама у овиру школе). 

3.4.2. Редовно се ажурира ФБ страница наше школе - психолог школе. 

 

 

 

10.  Извештај о раду стручног актива за развој школског шрограма 

 

   Стручни актив за развој школског програма именовало је Наставничко веће 

на седници 20. 08. 2013. године. Тим чине наставници разредне наставе и 

одељењске старешине у матичној школи. 

           Задатак тима је да прати остваривање школског програма , стара се о 

остваривању постављених општих и специфичних циљева и задатака образовања и 

васпитања. Тим је радио према усвојеном плану и имао је у овој школској години, 

до сада пет састанка. 

          У другом полугодишту одржана су два састанка. 

         На састанку одржаном 15. 03. 2017. године, анализиран  је и значај 

укључивања родитеља  у све активности, где се кроз часове ПО као и поједине 

тематске часове и ваннаставне активности у млађим разредима реализовао и овај 

задатак програма. Планирани тематски дани, тј.тематска настава за друго 

полугодиште  реализовани су према предвиђеном плану. Након упознавања 

чланова НВ са садржајем Образовних пакета о заштити ученика/ца од сексуалног 

насиља, тим је анализирао исте и начин њихове реализације. 

         На састанку одржаном 21. 06. 2017.године, извршена је анализа реализације 

програма у школској 2016/17. године. Закључак је да се и ове године у 

континуитету радило на унапређењу школског програма. Тематски дани млађих 

разреда реализовани су према предвиђеном плану ( са издвојеним одељењима у 

Америћу и Сенаји), као и планирани часови тематске наставе ( биологија – ликовно 

васпитање; српски језик – историја) у старијим разредима. Посебно смо били 

активни у ваннаставним активностима учешћем на разним конкурсима, 

манифестацијама и фестивалима, а посебно смо поносни на постигнути успех на 

међународном фестивалу ,,Креативна чаролија'' са којег смо донели ,чак три 

награде.  

         Сви чланови тима сагласни су да је програм овог актива реализован према 

предвиђеном плану.  Чланови тима дали су предлог планираних активности за 

школску 2017/18. годну који је једногласно усвојен. 
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          Према плану рада, договорен је још један састанак тима , у августу, на коме 

би се извршиле све припреме за предстојећи почетак нове школске године. 

 

 

13. Извештај о раду актива за самовредновање рада школе  

 

         У току школске 2016/17. године смо вредновали кључну област Ресурси . Она 

се састоји из 4 подручја а то су :  

 

1. Људски ресурси  

2. Материјално – технички ресурси  

3. Финансијки ресурси  

4. Ресурси локалне средине  

 

Временски период за који треба извршити самовредонвање је од септембра до 

јуна. 

У тиму  за самовредновање су:  Анастасија Милојевић, Саша Јовановић, 

Виолета Нинковић, Радица Јаћимовић, Александра Димитријевић, Снежана 

Николић, Дејан Нинковић , Јасмина Илијевић и Мирослав Станковић ,директор 

школе. 

 

Фазе самовредновања су : 

 

1. Прикупљање података о људским ресурсима ( септембар, октобар,новембар) 

2. Прикупљње података о материјално – техничким ресурсима ( децембар). 

3. Прикупљње података о финансијским ресурсима ( јануар,фебруар) 

4. Прикупљање података о ресурсима локалне средине ( март) 

5. Писање извештаја ( април) 

6. Акциони план (мај). 

 

У току самовредновања користили смо следеће технике: анкетирање, 

скалирање, интервјуисање. Од инструмената смо користили упитник о стручном 

усавршавању наставника, чек листе. Такође смо имали увид у Годишњи програм 

школе, Школски развојни план, план стручног усавршавања , финансијки план 

школе.  

 

У току  школске 2016/17.године одржано је 7 седница тима за 

самовредновање у складу са фазама вредновања. Сваки члан тима је дао свој 

допринос у раду . 

 

На основу свега наведеног добили смо следеће резултате. 

 

Наше јаке стране су те што имамо адекватан стручан кадар који се стално стручно 

усавршава и тежи да то примени у настави. Креативни су, пуни идеја, добар су тим, 

успешно сарађују већ годинама ,ентузијасти су и воле рад са децом.  

Такође,  наша јака страна је и сарадња са локалном средином. То потврђују бројне 
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активности које смо реализовали са њима и које тек планирамо да  реализујемо. Из  

овога произилази да је школа важна у тако малој средини ,јер се око ње сви 

окупљају . Препознатљиви смо по Међународном фестивалу фолклора , 

манифестацији Од предака за будућност. Народна традицја у нашој средини се 

веома  поштује. Takoђе,пратимо и савремене трендове па су у нађој школи 

присутне рок секција ) која често организује хуманитане концерте за помоћ 

ученицима слабијег материјалног стања), еколошка секција ( развијамо од раног 

узраста навике очувања здраве средине) ,ритмичка секција ( за правилан раст и 

развој деце). Наше слабе стране су   што нашa школа располаже скромним 

финансијким средствима ,тако да сама не може да реализује  опремање новог 

простора за кабинете , библиотеку,кабинет за информатику , фискултурну салу. Ми 

радимо у веома скромним условима . Потребан је и видео надзор , Направити 

ограду око школе . За све то нам треба помоћ других  инсититуција.  Оно што ми 

можемо да урадимо је да учествујемо у пројектима у којима се додељују та 

средства . Такође је јако битно наћи адекватну учионицу где би се налазио 

информатички кабинет ,јер се сада он налази у подруму где има влаге и где су 

услови за одржавање наставе неадекватни. Надамо се да ће нам општина и град у 

томе помоћи како би наши ученици кјои су талентовани могли да развијају своје 

способности и да једнога дана на адекватан начин то врате заједници у којој живе. 

Такође у издвојеним одељењима у Сенаји и Америћу треба решити проблем 

грејања и воде ,јер иако тамо учи мали број ђака они заслужују да раде у 21. веку у 

бољим условима . У издвојеинм одељењима потребан је и известан број књига како 

би се опремиле мање библиотеке у тим селима . Деца у тим местима су жељна 

знања ,а често су скромних материјалних могућности. 

Надамо се да ће нам у томе помоћи и град Београд и општина Младеновац. 

 

 

На основу свега наведеног тим за самовредновање је за област Ресурси 

дао оцену 3 (Људски ресурси 4, Ресурси локалне средине 4, Материјално-

технички ресурси 2, Финансијки ресурси 2).  
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IV   ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 

1.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 

Годишњим планом рада детаљно је планиран и рад стручног сарадника- 

школског психолога. У оквиру предвиђених области рада, реализоване су следеће 

активности: 

 
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

- Израда сопственог годишњег плана рада, као и месечних планова у току 

школске 2016/2017. године; 

- Израда Годишњег плана рада школе (преглед прошлогодишњег плана, 

уношење исправки, новина, куцање, поновни преглед, ношење на коричење); 

- Израда Анекса Школског програма; 

- Израда плана рада тима за ИОП, и учешће у изради ИОП-а 1, 2 и 3 за ученике, 

који су њиме обухваћени; 

- Израда плана посете часовима и оглашавање на огласној табли у школи; 

-Израда плана '' отворених дана '' и ''отворених врата '' у школи: 

- Израда распореда писмених и контролних задатака за свако одељење;  

- Израда плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја; 

- Израда плана активности у оквиру ШРП-а за наредну школску годину; 

- Учешће у изради плана самовредновања; 

- Израда плана ПО; 

-састављање анкете за ученике о насиљу у школи и о увођењу униформи;  

- спроведено анкетирање и урађена анализа добијених резултата уз учешће 

ђачког парламента;  

     - Осмислила, откуцала и поделила ученицима 7.и 8.разреда анкету-    сагласност 

родитеља  за похађање програма ПО на преласку у средњу школу; 

    - састављање, подела и обрада анкете о степену коришћења уџбеничких 

комплета- за родитеље ; 

- Уношење разних података у  ''ДОСИТЕЈ'' / поставка за почетак школске 

године, уџбеници, бесплатни уџбеници, изборни предмети, групе.../ 

-Попуњавање разних упитника, табела и података на захтев Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Школске управе, Завода за 

унапређивање образовања и васпитања, Градског секретаријата за образовање, 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања,  Институт за 

педагошка истраживања, Дома здравља у Младеновцу, општине Младеновац, ... 

-Координирала и реализовала све активности у току припреме и саме 

реализације завршног испита / послови координатора, информатичара, 

секретара, шифровања и дешифровања.../; 

     - Организација иницијалног тестирања за ученике 6.и 8. разреда/ српски језик- 

14.09.- 6.р; 15.09.- 8.разред; математика 21. и 22.09.2016./ 

      - координација / састављање , подела и обрада анкета за изборне предмете за 

наредну школску годину/; 
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-организовање замене часова у случају одсуства наставника, а често и сама 

држала часове које сам користила за разговор са ученицима, дискусију о успеху, 

владању, давала им инструкције о методама и техникама успешног учења, 

причали о пубертету, професионалним интересовањима, болестима зависности, 

ненасилној комуникацији... 

 
 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

-Израда Извештаја о реализацији сопственог плана рада за претходну школску 

годину; 

-Учешће у изради појединих делова извештаја о реализацији годишњег плана 

рада школе (прикупљање извештаја од руководилаца актива и стручних већа, 

секција и тимова, њихов преглед, исправљање, додавање пропуштеног, коначно 

уобличавање, куцање, ношење на коричење); 

-Учешће у изради извештаја за реализацију ШРП-а и самовредновања рада 

школе;  

-Израда  извештаја о раду тима за инклузивно образовање; 

-Попуњавала податке за статистички извештај за претходну и текућу годину; 

-Прегледала Дневнике образовно-васпитног рада и дневнике Б,  на почетку 

школске године, након првог тромесечја и првог полугодишта и краја школске 

године и записала своја запажања; 

-Месечно прегледала и евидентирала месечне планове наставника, као и 

припреме за угледне/огледне  часове; 

-Анализирала  постигнуће ученика и извештавала Наставничко веће о томе 

након сваког класификационог периода; 

- Урадила анализу резултата пробног ЗИ и  Завршног испита на крају школске 

2016/17.године; 

- Припрема и организација пробног завршног испита за ученике 8.разреда / 7.и 

8.04.2017./ 

-Пратила и вредновала примене мера индивидуализације и ИОП-а; 

-Учествовала у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и 

предлагала мере за побољшање ефикасности; 

-Редовно пратила наставу кроз посете часовима: 31 часова редовне, 5 ЧОС-а, 2 

часа допунске наставе, 2 додатне наставе и 5 часова ваннаставних активности 

(извештај о посећеним часовима налази се у склопу целокупног извештаја); 

 
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

 

 -Пружала подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног рада 

са ученицима, нарочито у области прилагођавања; 

 -Пружала сам подршку наставницима у раду са родитељима; 

 -Саветовање наставника и заједнички рад у случајевима индивидуализације 

наставе, као и изради ИОП-а ( израда педагошког профила ученика, 

осмишљавање програма...); 
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 -Саветодавни рад давањем повратне информације о посећеном часу и 

предлагање мера за унапређење праћеног сегмента образовно- васпитног 

процеса ( посетила 36 часа редовне наставе); 

 -Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог 

професионалног развоја; /  

 - Организовала сам реализацију 2 акредитоивана семинара у сарадњи са 

ОШ''Биса Симић''-В.Крсна- 1.''Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету''  

и 2. ''До функционалног знања применом метода и техника у инерактивној 

настави''; 

/ 27.05.2017./ 

 -Пружање подршке наставницима у јачању наставничких компетенција у 

областима: комуникација, конструктивно решавање сукоба, јачање личности 

ученика, подучавање учењу... 

 -Пружање подршке наставницима у раду са ученицима који показују проблеме 

у понашању; 

 -Оснаживање наставника да препознају способности ученика које су у 

функцији развоја њихове професионалне каријере ; 

 -Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз кординацију активности стручних већа, 

тимова, комисија... 

  -Сарадња са наставницима и помоћ приликом организовања школских 

приредби, изложби, такмичења, излета... 

 -Сарадња са наставницима приликом планирања и програмирања образовно-

васпитног рада ( писање глобалних, месечних планова, дневних припрема, 

школског програма, извештаја о реализацији посебних програма, планирања 

посебних програма, угледних часова) 

- Интерна обука наставника о Стандардима квалитета рада установе при 

екстерном вредновању/ детаљно објаснила сваки стандард и критеријум 

вредновања, поделили задужења и обавезе/;  

 

-Обављено разговора са наставницима преко 60; 

 
4.  РАД СА УЧЕНИЦИМА  

 

 

-Учествовала у организацији пријема првака; 

- Провера спремности за полазак у школу деце старости од шест и по година; 

-Пратила процес адаптације првака и пружала подршку у превазилажењу 

тешкоћа  адаптације; 

-Пратила процес адаптације ученика петог разреда на предметну наставу  и 

пружала подршку у превазилажењу тешкоћа адаптације; 

-Пружала подршку и пратила ученике за које постоји потреба за додатном 

подршком  / ИОП-и и индивидуализована настава/; 

-Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају проблеме у учењу, као 

и развојне, емоционалне и социјалне тешкоће и проблеме понашања;  

( индивидуални и групни разговори са ученицима) 
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 -Учествовала у појачаном васпитном раду са ученицима који врше повреду 

правила понашања, неоправдано изостају.../ 8 ученика/ 

 - Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова, вредности, 

мотивације и стратегије учења; (помоћ наставницима у  реализацији програма  

„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних 

супстанци“);- 4.разред 

- Професионално информисање и саветовање ученика 8.разреда у оквиру 

професионалне оријентације; / тестирање ТПИ и анкетирање о професионалним 

намерама/ 

-Организовано предавање за ученике 5. – 8. разреда „Болести зависности“ - 

МУП 

 -Приликом реализације превентивно- здравственог програма, а у сарадњи са 

Саветовалиштем дома здравља у Младеновцу, као и других институција 

организовала сам радионице за ученике старијих разреда, као и посете 

патронажне службе за ученике млађих разреда.  

  1. '' Превенција ХИВ-а'', 8.разред- модератор др.Мирјана Павловић- 20.10.2016. 

  2. ''Правилна исхрана“ –7.разред, модератор Бисерка Александрић-13.10.2016 

  3. Превентивни офталмолошки преглед за ученике седмог разреда- 30.10.2016. 

у Дому здравља- Младеновац; 

 4. '' Превентивни стоматолошки преглед за ученике од 2.-6.разреда- 23.11.2016. 

 5.  ''Лична хигијена''- за ученике 2.разреда- патронажна служба Д.Здравља;- 

29.11.2016. 

 6.  ''Врсте и облици насиља'' за ученике 6.-8.разреда- припадници МУП-а- 

12.12.2016. 

 7. '' Безбедним и сигурним корацима ка одрастању''- предавање за ученике 2.и 

4.разреда- Центар за безбедност у саобраћају'' – 06.04.2017. 

       8.''Пубертет''- 5.разред, патронажна служба- 11.05.2017. 

       9.''Незаразне болести''-6.разред, патронажна служба-12.04.2017. 

       10. '' Превенција болести зависности''- ученици 8.разреда-  др Јадранка Лазић -   

              17.05.2017. 

      11. Превенција менталног здравља- психолог Виолета Јовановић, за ученике   

6.разреда; 15.05.2017. 

     12.'' Заштита деце  у саобраћају''- за ученике првог  разреда- 07.09.2016. 

 

  -у сарадњи са стручним сарадницима средњих школа Младеновца и Сопота 

организовала  сам презентације средњих школа  у нашој школи за ученике 

8.разреда / Економско-трговинска школа-Сопот-18.05.2017., Техничка школа- 

26.05.2017., Машинска школа- 18.05.2017./ 

      - Организовала сам одлазак ученика 8.разреда на Сајам образовања 17.03.2017. 

у Спортском центру – Младеновац, у оквиру пројекта '' Професионална 

оријентација у Србији'', где су ученици имали прилику да се упознају са смеровима, 

занимањима неколико средњих школа Младеновца,Сопота , Београда и 

Аранђеловца, Тополе, као и са могућностима за даље школовање  након заврешетка 

средње школе; 

      -Пружала сам подршку ученицима у активизму и паратиципацији у  школском 

животу;/  
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-Обавила сам преко 40 разговора са ученицима / индивидуално, групно на 

часовима О.З., плус индивидуално-саветодавни рад са 12 ученика 8.разреда у 

оквиру ПО, а у склопу припреме за полагање завршног испита; 

 
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА 

 

 -Учествовала у реализацији програма сарадње са родитељима ученика-

Предавање о адаптацији ученика 1.разреда; 

 -Пружала психолошку помоћ родитељима ученика који су акцидентној кризи; 

 -Саветодавни рад са родитељима ученика који врше повреду правила 

понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад; 

 -Сарадња са родитељима ученика који се школују по ИОП-у( приликом израде 

ИОП-а и током праћења напредовања ученика); 

 -Сарадња и подршка родитељима ученика, који имају проблема у савладавњу  

наставних садржаја;  

 -Саветодавно-инструктивни рад са родитељима надарених ученика( упућивање 

на додатну наставу у Регионални центар за таленте); 

 -Сарадња са Саветом родитеља, давањем информација о успеху ученика и 

разматрању других питања, важних за напредовање и развој ученика; 

-Оснаживање родитеља да препознају карактеристике своје деце и пружање 

подршке у проналажењу различитих могућности усмеравања њиховог 

професионалног развоја; 

-Сарадња приликом прикупљања података од родитеља, од значаја за праћење 

професионалног развоја ученика ( у оквиру ПО); 

 -Прикупљање података од родитеља који су од значаја за упознавање ученика и 

праћење њиховог развоја; 

- анкетирање родитеља у вези са увођењем ђачких униформи и обрада 

резултата;  

-Радионица за родитеље ученика првог разреда „Учење учења“ 

 

 
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

 

 -Сарадња са директором приликом припреме свих важних докумената установе, 

набавке у , прегледа, анализа( предавање свих готових докумената директору на 

преглед и потпис); 

-  Сарадња са библиотекарком школе приликом реализације разних активности: 

израда  летописа школе, рад у тиму за самовредновање, учешће у изради  

Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе, реализацији пријекта избора 

уџбеника за наредне три пколске године.. 

 -Извештавање директора о раду свих стручних тимова, већа и актива; 

 -Сарадња у планирању и реализацији разних видова стручног усавршавања 

наставника унутар установе и ван ње; 

  -Сарадња у организовању трибина, радионица и предавања за ученике, родитеље и 

наставнике; 
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  -Сарадња у оквиру комисије за за проверу савладаности програма за увођење у 

посао наставника; 

  -Сарадња на пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности и економичности 

образовно-васпитног рада; 

  - Попуњавање табела за потребе општинског актива директора; 

 

 

7.  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА   

 

    ~ Активно сам учествовала у раду наставничког већа ( презентовала начин 

имплементације програма '' ПО у Србији'' у настави и ваннаставним 

активностима, одржала презентацију  Правилника о оцењивању успеха и 

дисциплине ученика, изнела резиме  Правилника о стандардима компетенција 

за професију наставник, Правилника о сталном стручном усавршавању, израда 

Портфолиа , Правилника о екстерном вредновању, извукла све битне промене 

у Закону о основама система образовања и васпитања и програмом и 

саопштила наставницима, саопштавала о успеху ученика након сваког 

класификационог периода, вршила квалитативну анализу свих тестирања 

ученика Известила  сам веће о резултатима анкетирања родитеља, и ученика  

као и запажања након посећених часова наставника;  

~ редовно сам присуствовала седницама одељењских већа за млађе и 

старије разреде и активно учествовала у дискусијама, презентовала све 

новине које се тичу организације, планирања и програмирања образовно-

васпитног рада; 

~ Учествујем у раду стручних већа за млађе разреде, за област природних и 

друштвених наука тако што редовно пратим угледне часове, помажем и 

њиховом припремању и након часова дајем своје мишљење о добрим и 

лошим странама, као у сугестије за побољшање рада наставника; 

~ Редовно сам присуствовала седницама педагошког колегијума и активно 

учествовала у реализацији плана истог; 

~ Координатор сам тима за инклузивно образовање, те редовно са осталим 

члановима радим на евалуацији планова, њиховим изменама и допунама; 

~ Написала акциони план у оквиру ШРП-с за ову школску годину; 

~ Пратила и вршила евалуацију реализације ШРП-а; 

~Учествовала у раду актива за самовредновање приликом одабира и 

конструисања  инструмената за вредновање појединих области, прикупљања 

одређених података, писања извештаја... 

~ Учествовала сам у раду тима за заштиту ученика од насиља, пратим 

напредовање појединих ученика, контактирам службе ван школе у случају 

потеребе... 

~ Координирала сам рад Тима за појачани васпитни рад са ученицима, у 

сарадњи са одељењским старешинама и наставницима; 

~ Учествујем у  раду  тима за Професионалну оријентацију, писала и слала 

извештаје менторском тиму и редовно присуствовала менторским 

састанцима 
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8.  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 -Оставрена је сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

Школском управом, Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту, 

Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Заводом за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, најчешће у виду писања извештаја, давања  

статистичких података и информација од значаја за рад  школе, тако и наведених 

установа; 

-Успешно сам сарађивала са Саветовалиштем Дома здравља у Младеновцу, 

нарочито приликом реализације радионица  из здравствено-превентивног програма; 

 -Сарађивала сам са Центром за социјални рад обраћајући им се у случајевима који 

су то изискивали, 

-Сарадња је остварена и са Регионалним центром за теаленте, приликом тестирања 

даровитих ученика и договора о похађању наставе у центру; 

 -Често сам контактирала стручне сараднике из других основних и средњих школа 

приликом планирања заједничких активности како у школама, тако и на нивоу 

општине; 

 -Редовно у току са свим новинама и активностима Друштва психолога;  

 -Учествовала  у раду  општинског актива стручних сарадника; 

-Сарађивала са Интерресорном комисијом општине Младеновац приликом 

поступка давања мишљења о ученицима који се школују по ИОП-у; 

- Учешће у раду Републичке секције стручнних ссрадника; 

 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

  -    Редовно сам водила следећу документацију:  

-  Свој годишњи и месечне планове рада; 

- Месечну евиденцију о реализацији плана рада ( Извештај) ; 

- Дневник рада; 

- Евиденција о разговорима са наставницима, родитељима и ученицима; 

- Досијеи ученика; 

- Евиденција о ученицима након провере спремности за полазак у школу; 

- Евиденција о ученицима 8.разреда након тестирања ТПИ и професионалног 

саветовања; 

- Записници са Педагошког колегијума, Тима за појачан васпитни рад, , Тим за 

ИОП; 

- Евиденција о посећеним часовима; 

- Евиденција о прегледу и пријему месечних и глобалних планова наставника; 

- Евиденција стручног усавршавања наставника, 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ школског психолога У УСТАНОВИ 

 
АКТИВНОСТ ОПИС АКТИВНОСТИ САТИ Укупно 

сати 

ДОКАЗИ 

Угледни/огледни час/ 

активност 

- Присуство 
 

- Аргументована дискусија 
 

- Помоћ и подршка у припреми 
и реализацији 

1 

1 

2 

1 

1 

 2 

- Протокол 
праћења часова 
наставника 

- Записници 
стручних већа и 
актива 

- Записи у 
напомени у 
Дневницима о.-в 
рада 

Пројекат у настави 

-тематско планирање 

наставе- 

- Присуство 
- Аргумантована дискусија 

1 

2 
1 

2 

- Протокол 
праћења часова 
наставника 

- Записници 
стручних већа 

Презентација, 

предавање у 

установи ( за 

запослене, 

родитеље): 

Правлник о сталном 

стручном 

усвршавању; 

Правилник о избору 

ђака генерације; 

Правилник о 

правилима понашања 

запослених и ученика 

у школи;  

Професионално 

информисање и 

саветовање родитеља 

уч.8.разреда; 

Стандарди квалитета 

вредновања 

установе; 

- Организација 
- Излагање 
- Присуство 
- Аргументована дискусија 

1 

4 *5 

1 

2 

 

  12 

  20 

- Записници са 
Н.В, О.В. 

- Анкете ученика и 
родитеља 

Едукативне 

радионице/предавања 

за ученике и/или 

родитеље 

'' Методе и технике 

успешног учења''- 5 

- реализација 4 4 - записи у 
напомени 
Дневника  обр.-
всп.рада 
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р. 

Излагање са 

посећених стручних 

усавршавања ( 

семинара, трибина, 

скупова....) 

- реализација 
- присуство 
- аргументована дискусија 

3 

1 

1 

  

Имплементација 

програма 

акредитованих 

активности у обр.-

васп. раду кроз 

час/активности 

- организација 
- реализација 
- присуство 
- аргументована дискусија 

1 

5 

1 

1 

   

 

 

Интерно 

истражиавње ( 

репрезентативан 

узорак)- 103 

родитеља, 120 

ученика 

'' Мишљење 

родитеља о увођењу 

ђачких униформи'' 

''Мишљење ученика 

о увођењу ђачких 

униформи'' 

''Анкета за ученике о 

присуству насиља у 

школи'' 

- организација/реализација 
- презентација истраживања 

 

15*3 

6*3 

45 

18 

- прикупљене 
анкете 

- обрађени 
резултати  

- записник са 
седнице Н.В. 

Пројекат од 

националног значаја 

Писање комплетног 

пројекта за донацију 

средстава од 

амбасаде Јапана 

- Учешће у изради пројекта            

- Помоћ у реализацији 

пројекта       

- Реализација пројектних 

активности                                      

- Учешће у евалуацији пројекта    

8-15 

5 

4 

5-10 

 

 

 

 
-  

Општински актив 

стручних сарадника; 

Републичка секција 

стручних сарадника; 

- члан / присуство 
 

- члан / присуство 

2 

 

2 

12 

 

6 

- записници са 
састанака 
 

Ппредавање / 

презентација 

представника 

Министарства 

- присуство 1 1 - потписи 
учесника 

- презентација на 
Н.В. 



39 

 

просвете  

''Трговина људима'' 

13.09.2016. 

- записник са Н:В. 

 

 

Координатор 

комисије за 

спровођење ЗИ 

 
- обука за завршни испит свих 

учесника ( дежурни, 
прегледачи, шифранти...) 

 
- координације свих 

активности приликом 
спровођења ЗИ ( послови 
координатора, 
информатичара, секретара... 

 

3 

 

16 

 

 

3 

 

16 

 
- решење за 

очланове  
комисије за 
спровођење ЗИ 

 
- ЗИ организован 

и реализован без 
грешке 

Администратор 

званичне ФБ 

странице школе и Фб 

групе  

'' Завршни испит'' 

- Администратор 

странице/групе 

( на месечном нивоу) 

2 24 - ФБ страница 

школе 

- ФБ-група 

 '' Завршни 

испит'' 

 

НАПОМЕНА:  У току ове школске године сам због здравставених проблема 

била на боловању 3 месеца у континуитету, тако да нисам оставрила планирани 

број сати стручног усавршавања ван установе. 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 
НАЗИВ СЕМИНАРА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈА БРОЈ 

БОДОВА 

''До функционалног знања 

применом метода и 

техника у интерактивној 

настави'' 

 

27.05.2017. 

 

К2  П1 

 

8 

 
Поред наведеног, редовно сам пратила стручну литературу, новине у Закону и 

разним Правилницима и о свему обавештавала СВЕ запослене у школи( 

наставнике, директора, секретара...);  

ПОСЕБАН ОСВРТ  НА ОВУ И ПРЕТХОДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ: 
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   Од школске 2015/16., а након 21 године радног искуства умањено ми је радно 

време на 50%. Да кажем срећом, распоређена сам са 50% у ОШ ''Момчило 

Живојиновић'' у Младеновцу, тако да имам пуно радно време. 

    Оно што желим да кажем је следеће-посао стручног сарадника, психолога, је 

изузетно тешко радити у две школе са по пола радног времена. Наиме у овој, 

матичној школи сам једини стручни сарадник, а посао је исти, да не кажем све 

обимнији што се тиче администрације, писање планова , извештаја, тимова, 

стручних већа, актива, Доситеј-а, анкета, анализе података, организација завршног 

испита,  разних статистичких и других података за разне потребе... Такође, 

континуитет у мом раду је веома нарушен, јер поједине наставнике и одељењске 

старешине виђам сваке друге недеље, такође каскам у решавању свакодневних 

проблема кад су ученици и родитељи у питању. Не стижем  да посетим онолико 

часова колико бих желела. Посебно је велики проблем што не постижем чешће да 

обилазим издвојена одељења, а у Сенаји нарочито има потребе због ученика којима 

је потребна додатне подршка / ИОП-1 и ИОП-2/. Једном речју многе ствари сам 

приморана да радим површно, што нисам навикла и осећам се веома незадовољно.  

    Занима ме да ли је неко размишљао како се посао психолога у школи дели на 

50%, јер није у питању настава, већ један свеобухватан и веома сложен посао. Шта 

је то што ми сада не бисмо требали да радимо? Ја једноставно нисам у стању да 

посао поделим или умањим, те сам приморана да радим и код куће и цело лето, 

како би сва документа била спремна на усвајање и доношење за почетак школске 

године.  Хвала на разумевању! 

                                                                                                    Психолог школе 

                                                                                                  Мирјана Бугарски 

 

2.ИЗВЕШТАЈ РАДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ШКОЛСКОГ 

БИБЛИОТЕКАРА 

 

     1.10.2015.год. почела са ревизијом библиотеке.Претходно сам све књиге 

класификовала по УДК класификацији, јер је затечено стање било хаотично и 

неадекватно. 

    Организовала и почела са радом библиотечка секција. 

    4.12.2015.год.на мој захтев за донацију нових књига, Народна библиотеа Србије 

је поклонила нашој школској библиотеци  240 нових наслова. 

       У току школске 2015/2016 год. rад  билиотекар је реализовао све планиране 

активности – планирање и програмирање рада, васпитно-образовну 

делатност,сарадњу са наставницима и стручним сарадницима, библиотечко-

информациону делатност, културну и јавну делатност као и стручно усавршавање. 

      

    1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

    Полазећи од Програмских основа, школски библиотекар  је израдио свој 

годишњи програм који садржи подручја рада наведена у овом програму. Приликом 

израде годишњег програма рада имала сам у виду основне смернице за планирање 

образовно-васпитног рада у одређеној школској години.Пуна пажња се посвећује 
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корелацији између годишњег програма рада библиотекара  и осталих програма 

школе. План је разрађен кроз месечне планове. 

      Поред овог, библиотекар је водио и евиденцију која се односи на кориснике ( 

ученике, наставнике, сараднике) и фонд. Водила сам евиденцију о броју 

позајмљене грађе, броју учлањених корисника, евиденцију о  набавци, структури, 

библиотечко-информацијске грађе и о расходованој грађи. 

    

    2.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

    Израдила сам сопствене оперативне планове рада. 

      

    3.РАД СА УЧЕНИЦИМА 

    Оснивање и рад библиотечко- медијатечке секције. 

Рад са ученицима се одвијао на више начина- издавање књига и остваривање 

часова, садржаја програма за поједине разреде који се обављају у школској 

библитеци.Најзначајнији међу њима је систематски рад на оспособљавању ученика 

за коришћење књига и самостално тражење потребних информација.Због тога је 

потребно ,у току године одржати до три часа по одељењу,што је и 

реализовано.Часови су одржани у септембру ,фебуару и мају.Укупно  

је одржано 55 часова са ученицима од 5-8.разреда, 

      Остварени су следећи васпитно-образовни циљеви – 

         ПРВИ РАЗРЕД 

-давање основних обавештења о библиотеци  

-поступно указивање на значај и вредност књиге 

-развијање потреба за културним односом према књизи 

-упознавање са смештајем грађе за овај узраст, 

-информисање о основним пословима библиотекара 

      ДРУГИ РАЗРЕД 

-даљи рад на указивању вредности књиге и читања  

-упознавање распореда у школској библиотеци  и оспособљавање ученика за 

самосталан избор књига и друге књижне и некњижне грађе, 

-уочавање основних разлика међу занимањима-библиотекар, писац, књижар, 

-упознавање са штампом за децу која одговара овом узрасту 

     ТРЕЋИ РАЗРЕД 

–упознавање са књижним фондом за овај узраст, 

-оспособљавање за самостално тражење, налажење и коришћење књижне грађе, 

-упознавање са енциклопедијама за децу и упућивање ученика да их користе, 

-информисање о листовима и часописима за децу 

    ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

-утврђивање изграђених навика коришћења школске библиотеке и предузимање 

мера за њихово даље дограђивање 

-упућивање ученика у коришћење енциклопедија, лексикона, речника и других 

приручника, 

-припремање и организовање разних програма и такмичења 

-организовање самосталног и групног рада у школској библиотеци 

    ПЕТИ РАЗРЕД 
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-упознавање ученика с појмовима-стручна књига, приручник, издање, година 

издања, 

-упознавање са ауторским каталогом и каталошким листићима и обучавање за рад с 

њима, 

-даљи рад на развијању читалачке културе , 

-организовање групног и индивидуалног рада у школској библиотеци 

    ШЕСТИ РАЗРЕД 

-објашњење појмова-садржај, предговор, поговор, 

-упознавање са стручним каталогом и његовим коришћењем, 

-оспособљавање ученика у тражењу и налажењу књижне грађе помоћу каталога, 

-даљи рад на изграђивању навика за коришћење разних приручника  

    СЕДМИ РАЗРЕД  

-упознавање с књижним  фондом за овај узраст, 

-упознавање са универзалном децималном класификацијом и сигнатуром, 

-давање потпунијих информацуја о занимањима везаним за библиотечку делатност, 

-даљи рад на развијању читалачке културе. 

    ОСМИ РАЗРЕД 

-набављање информативних материјала који се односе на упис ученика у средње 

школе, 

-оспособљавање ученика да се самостално служе  каталогом у циљу проналажења 

потребних информација, 

-утврђивање,систематизовање и проверавање знања и навика за самостално 

тражење,налажење и коришћење књижне грађе. 

    У раду са ученицима примењивала сам облике и методе који се и иначе користе у 

образовно-васпитном раду(1.облици-фронтални,групни,индивидуални  -2.методе-

монолошка, дијалошка, самостални радови ученика ). 

  

   Помагала ученицима око припреме за општинско такмичење „Читалачка 

значка“.Сви прилози о томе и текстови које сам писала постављени у  Летопису 

школе. 

      

   4.РАД СА РОДИТЕЉИМА 

   Успоставила позитиван однос ,пун разумевања са родитељима.Родитељи су ми 

били подршка у припреми и реализацији културних и јавних активноси.Нарочито 

су били подршка у реализацији „Читалачке значке“. 

     

   5.САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

   За успешнији образовно-васпитни рад,значајну улогу имају и непосредни 

индивидуални контакти библиотекара  с наставницима и стручним сарадницима.У 

оквиру ових контаката давала сам сугестије и упутства о библиотечко фонду који 

може да се користи у свакодневном раду, новијој стручној литератури.Неопходни 

наслови су набављени на Сајму књига у Београду.Активно сам сарађивала са 

наставницима при расподели бесплатних уџбеничких комплета.Пружала сам им 

стручну подршку у процесу припреме и реализације многих културно-јавних 

активности: пријем првака, Дечија недеља, приредба за Нову годину, за 8.март. 
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    6. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ  

 

   Сређивала уџбенике за ђаке, комплете од 1-8.разреда. 

   Присуствовала Сајму књига и обавила наруџбу књига за школу.Заводила 

новопристигле књиге са Сајма, углавном лектиру.Редовно издавала књиге.  

      

    20.04.2016.год.одржано такмичење „Читалачка значка“, одржано у библиотеци 

„Деспот Стефан Лазаревић“ у Младеновацу. Овај пројекат је организовала 

Библиотека града Београда. 

     Припремала ученике за такмичење.Од 56 такмичара и 5 школа које су 

учествовале, четири ученика наше школе је освојило награде: Мина Илић, за 

најбољи дневник - други разред, Александра Милисављевић – најбољи говорник- 

трећи разред, Уна Варагић- трећи говорник.У категорији старијих разреда 

победник је  Данка Пријаковић. 

. 

    За сва културна дешавања писала за сајт школе и за Летопис. 

.   Што се тиче набавке нових књига стање је следеће: купљене су следеће књиге за 

библиотечки фонд –Лектика од 1-8.разреда и књиге за награде ученика.Затим 

књига-лексикон о Вуку Караџићу, књиге – поклон, издавачке куће „Лагуна“.  

    Стручни рад који се односи на ово питање обухвата набавку књижне грађе и 

њено инвентарисање, класификовање, сигнирање, каталогизацију и вођење 

одговарајуће евиденције и статистике.Све активности су реализоване. 

    Сарадња са библиотеком „Деспот Стефан Лазаревић“ у Младеновацу је била 

успешна, у смислу позајмице књига, сликовница, које користе наши 

ученици.Позајмица је била успешна и при реализацији књига за читање ученика 

који су учествовали у пројету „Читалачка значка“. 

     

   Ревизија књижног фонда је отпочела 1.10.2015.год.,према „Закону о 

библиотечкој делатности“.Ревизија је још у току. 

   Књиге су класификоване по УДК класификацији јер је затечено стање било 

хаотично и неадекватно. 

   Пројекат –Поклон књига-НБС, је реализован успешно, наша библотека је 

увећала свој фонд за 240 наслова које је добила на поклон од НБС-а. 

    Крај школске године је протекао у набавци књига за доделу награда одличним 

ученицима, и враћању бесплатних уџбеника. 

   Новоустановљена награда наше библиотеке, ученику за највећи број 

прочитаних књига на распусту, ове године је додељена ученику Немањи Јевтићу, 

ученику другог разреда.. 

    

  7. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА; ОРГАНИЗАЦИЈАМА; 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

   

    У протеклом периоду могу се издвојити следеће остварене активности: 

популаризација књиге и читања- учешће на такмичењу „Читалачка значка“, 

одржано у библиотеци „Деспот Стефан Лазаревић“ у Младеновацу, изложбе 
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издавачке куће Лагуна и Завода за уџбенике, Клетт,  Логос  и пружање стручне 

помоћи при припреми приредби и осталих манифестација у организацији школе.          

 

   Пројекат –Поклон књига-НБС, је реализован успешно, наша библотека је увећала 

свој фонд за 240 наслова које је добила на поклон од НБС-а. 

   Сарадња са библиотеком „Деспот Стефан Лазаревић“ у Младеновацу је била 

успешна, у смислу позајмице књига, сликовница, које користе наши 

ученици.Позајмица је била успешна и при реализацији књига за читање ученика 

који су учествовали у пројету „Читалачка значка“  

 

      8.РАД СА ДИРЕКТОРОМ;СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА; 

    Директор школе је био велика подршка у реализацији свих планираних послова 

библиотекара. Планирана набавка грађе је одобрена од стране директора и 

реализована куповином неопходних наслова лектире и стручне литературе. 

Реализована је успешна сарадња са психолошко-педагошком службом.Успешна 

сарадња је остварена и са родитељима ученика. 

    

    9.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

   Присуствовала  седницама Наставничког већа школе, Активима библиотекара. 

Радила на пословима пријема и поделе уџбеничких комплета у пројекту 

«Бесплатни уџбеници» за нашу школу.  

   Координатор тима школе за израду Летописа школе. Одржавала редовно састанке 

тима и водила Записник тима. 

    

   10.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

    1.10.2015.год. почела са ревизијом библиотеке.Претходно сам све књиге 

класификовала по УДК класификацији, јер је затечено стање било хаотично и 

неадекватно. 

     Уредно водила статистику коришћења књиже  грађе, водила дневник рада, 

израђивала месечне оперативне планове, као и посебно месечни план рада са 

ученицима.Писала припреме за час. 

   Учестовао је у изради годишњег плана рада школе, седницама Наставничког већа 

и редовно присустовао састанцима школских библиотекара на нивоу општине.  

   Подносила извештај о библиотечком пословању за Градску библиотеку града 

Београда затим извештај за евиденцију бесплатних уџбеника – први и други круг, 

за Министарство Просвете као и све потребне информације које су им биле 

потребне.  

Учествовала на следећим семинарима: 

 “Оцена, самопроцена и формативно оцењивање“ 25.10.2015.год. К2 - Бигз Центар 

за савремено образовање 8 сати. 

„Скупштина Друштва школскох библиотекара Србије“ 8.04.2016. ДШБС-8 сати. 

„Мултимедијални саджаји у функцији образовања“- 1.02-3.02.2016. К4  

Отворена просветна иницијатива- Јагодина 24 сата. 
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„Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и 

информационе и медијске писмености ученика“ 19-20.05.2016.  

ДШБС- 16 сати. 

                                                                        
 КОМПЕТЕНЦИЈЕ САМ УНАПРЕДИО/ЛА  У ТОКУ ОВЕ ГОДИНЕ  

Мултимедијални садржаји у функцији образовања. 

Знања из информационих технологија, израда електронског портфолиа, 

интерактивна табла 
КОЈИ ОД ПЛАНИРАНИХ ОБЛИКА СТРУЧНИХ УСАВРШАВАЊА НИЈЕ ОСТВАРЕН И 

ЗБОГ ЧЕГА. 

Планирани књижевни сусрет са писцем, није остварен због неодговорног 

понашања лица задуженог за координацију писца и школе, због нереализованог 

договора од стране координатора. 
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V РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

1. Драмско – рецитаторска секција- млађи разреди 

 

        Ове године драмску секцију похађало је редовно 15 ученика млађих разреда. 

Заједно са драмском секцијом старијих разреда припремали смо драмске представе, 

којима смо наступали на свим приредбама у школи, али и на бројним 

манифестацијама које су се организовале у нашој општини. Нашим наступом, 

обогатили смо културни програм следећих манифестација:  

- Изложба славских колача у Центру за културу и туризам Младеновац; 

- Васкршња чаролија  организована испред градске општине; 

- Пролећница трећег доба у Геронтолошком центру Младеновац; 

- Међународни фестивал дечијег и наставничког стваралаштва Креативна 

чаролија у Бањи Врујци; 

- Манифестација Од предака за будућност у порти сеоске цркве. 

Током ове школске године припремили смо и извели шест драмских представа. То 

су: 

1. Лева и десна новогодишња чарапа; 

2. Најдрагоценији бисер; 

3. Један сасвим обичан и један необичан дан у животу сваке мајке; 

4. Велико пролећно весеље; 

5. Крсна слава; 

6. Моје маште кап чаролије слап. 

Посебно смо поносни на наш изузетан успех на драмском конкурсу Међународног 

фестивала Креативна чаролија. Већ другу годину , наша драмска секција је 

финалиста овог фестивалу. Ове године смо освојили треће место за најбољу 

драмску представу.   Овај успех нам је изузетно драг, јер смо имали прилику да се 

такмичимо са децом из наше земље, али и из иностранства и промовишемо нашу 

школу на најлепши начин. 

То нас је мотивисало да наредне школске године будемо још успешнији.  
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1.1 Драмско-рецитаторска секција Сенаја 

 

 

        У току школске 2016/ 2017. године реализовано је 36 часова драмско - 

рецитаторске секције.На часовима драмско - рецитаторске секције ученици су 

проширили своје знање о стваралаштву Добрице Ерића,Љубивоја 

Ршумовића,Драгана Лукића,Душана Радовића и савремених песника за децу. У 

току школске године глумили су више драмских текстова ( о дечијим правима, 

Новој години,Светом Сави, школи).Ученици су на часовима секције учили да 

изражајно рецитују и глуме,да изражавају своја осећања кроз покрет.Улоге ученика 

биле су прилагођене њиховим способностима како би сваки ученик постигао што 

боље резултате.Ученици су међусобно сарађивали и помагали једно другом,како би 

приредбе биле што успешније.На тај начин су код себе развијали 

другарство,толеранцију,емпатију,одговорност.Добра страна ових часова је и што 

омогућавају ученику да буде субјекат у образовном- васпитном процесу. 

        Ученици су у току школске године припремили приредбе поводом  прославе 

Дана Светог Саве и   за крај школске године и пријем првака. 

 

2. Драмска, новинарска, рецитаторска и литерарна секција – старији разреди 

 

               Слободне активности изводиле су се кроз драмску, рецитаторску, 

литерарну и новинарску секцију. Нарочито популарна, драмска секција имала је 

масован одзив. Осим савладавања основних теоријских појмова из драмске 

уметности највише су креативности показали у драматизацији обрађиваних 

комедија, као и у извођењу различитих скечева, од којих су неке и сами стварали. 

Према плану рада учествовали су на свим приредбама: Свети Сава, Осми март, Дан 

школе и за те прилике су спремани и извођени пригодни драмски текстови и 

скечеви.Такође, чланови драмске секције свој допринос су дали у реализацији како 

огледног, тако и појединих редовних часова. 

 

               Литерарна секција реализована је кроз учешће на  конкурсима, 

приредбама и у школском часопису Врабац. Радови су слати и школским 

часописима на нивоу општине. 

                Рецитаторска секција је дала свој допринос учешћем на школским 

приредбама, појединим манифестацијама на нивоу општине као и учешћем на 

општинском такмичењу.  

                Новинарска секција се показала се као веома интересантна ученицима 

свих узраста.Чланови новинарске секције су савладали основне новинарске форме, 

рад на зидним новинама, а круна њиховог рада је припрема за штампу и излазак 

новог броја школског часописа Врабац. У свом часопису, ученици су кроз 

литерарне радове, али и анкете, путописе, извештаје, интервјуе, приказали своју 

школу тј. себе у најбољем светлу. 

                    Рад допунске и додатне наставе, као и слобоних активности, тј. секција,  

реализован је према предвиђеном плану. 
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3. Извештај о реализацији плана рада за хор  

 

 Хор и оркестар у школској 2016-2017 години чинили су ученици старијих разреда, 

a за потребе школских приредби сарађивали смо и са ученицима млађих разреда. 

Одржана су 34 часа. Ученици су припремали песме домаћих и страних аутора за 

наступе у оквиру школских приредби. Певали  су дечје, народне, уметничке песме, 

родољубиве и породичне песме.  

         Неке од песама које су увежбавали и успешно изводили током године су-

Љубав, Нек свуд љубав сја, Машта, Чему служи срце, Тамо далеко, Креће се лађа 

Француска, Божури, Растко, химна Светом Сави, Песме о мајци, Честитка мајци, 

Заспо Јанко итд. 

        На приредби поводом школске славе Свети Сава изведена је химна Светом 

Сави и песма Растко. Приредба је успешно изведена у сарадњи са колегама и 

ученицима млађих разреда. 

         Поводом празника Жена одржана је лепа приредба уприличена програмом 

који су припремили ученици млађих и старијих разреда певајући песме које су са 

уживањем припремали и  посветили својим мајкама. 

Поводом Дана школе отпевана је песма Нек свуд љубав сја. 

У мају месецу на предлог општине Младеновац, а поводом обележавања дана 

подсећања на жртве из другог светског рата, група певача  извела је две  песме из 

тог периода и својим извођењем обогатила програм. 
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4. Фолклорна секција 

 

Због немогућности да се чланови фолклорне секције окупе из више разреда,ова 

секција се одржава у првом  и петом  разреду. Сви ученици првог и петог разреда 

су чланови секције.  

Фолклорна секција је у току школске године одржавана  кроз часове слободних 

активности и неколико часова физичког васпитања ( у случајевима лоших 

временских услова). Сви ученици првог разреда воле да играју уз музику.  

Рад је базиран на основним захтевима,који су специфицни само за почетнике тј. 

прваке. Ученици  су научили основне кораке , правилно држање тела, уочавање 

формације –круг-полукруг-леса….кроз игре: Зец коло води,Банаћанско коло и 

Моравац. За наступе на новогодишњој и светосавској приредби није било 

просторних услова за фолклорне игре. Ученици су наступали на приредби поводом 

8.марта и на приредби за Дан школе. Такође су били запазени својим наступом на 

приредби у Геронтолошком центру. 

 

 

Обновљен је рад са петацима који су до 4.разреда савладали 4 фолклорне игре: Ал 

је леп овај свет,  На леду,  Играле се Делије,  Српкиња . 

Њихово ангажовање на обнављању научених игара је  било планирано тек за  

2.полугодиште,због прилагођавања на рад у 5 .разреду. Тај рад је био запазен 

наступом на приредби за Дан школе.                                                                                                                      
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5. Извештај о реализацији плана рада еколошке секције – млађи и старији 

разреди 

 

Већ традиционално еколошка секција наше школе је била веома активна. И 

ове године као и до сада су је водили Нинковић Виолета (млађи разреди) и Нешић 

Владан (старији разреди). Сам концепт еколошке секције омогућује наставницима 

и ученицима доста слободе у учењу, па смо поред стандардних тема рециклаже, 

здраве хране, одржања животне средине ове године додали и учење ван учионице 

(Радмиловац, Царска бара), социјалну равноправност и хумани однос међу људима.  

 

 

Ученици и наставници еколошке секције су својим учешћем подржали разна 

дешавања у школи (приредба поводом Дана жена, Хуманитарни концерт) и ван ње 

(приредбе у Геронтолошком центру Младеновац), а понегде и били награђени за 

своје учешће (Креативна чаролија). 

План еколошке секције је у потпуности остварен, сами ученици су иницирали 

мноштво дискусија и дешавања и са лепим осећањем улазимо у нову школску 

годину 
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6. Извештај о раду етнолошке секције 

 

Етнолошку секцију похађало је 25 ученика. То су ученици трећег, четвртог, 

петог и шестог разреда. 

Иако је ово прва година постојања ове секције у нашој школи, ученици су 

показали велико интересовање за ову секцију. Такође, кроз своје активности 

повезали смо  се са Музејом града Младеновца, КУД-ом Шумадија из Влашке, 

Удружењем Од предака за будућност, Удружењем које се бави очувањем старих и 

уметничких заната Ризница традиције,али и малим  занатским радњама које постоје 

и раде у нашој општини. 

Били смо учесници на изложби Од преслице до ћилима коју је организовао 

Музеј града Младеновца, у Центру за културу и туризам Младеновац- поводом 

Дана европске културне баштине. 

 
Посебно смо поносни на наш запажен наступ на Изложби славских колача, 

коју је организовало удружење Од предака за будућност у Центру за културу и 

туризам Младеновац и учешће на Васкршњој чаролији коју је поводом Васкрса 

организовало Удружење Ризница традиције. 

У просторијама наше школе припремили смо приредбу поводом Светог 

Саве и радионицу фарбања васкршњих јаја на традиционалан начин. Гости на 

радионици су биле жене из Удружења Од предака за будућност. 

  Током године упознали смо се са обичајима који прате наше верске 

празнике. Плели смо венчиће поводом Ђурђевдана. 

Посетили смо занатске радионице: обућара, бравара, берберина и 

посластичара. 

Били смо у учесници на Међународном фестивалу фолклора Влашка 2017. 

Учествовали смо у културном програму у порти наше цркве. Ту смо имали 

могућност да се упознамо са обичајима, кухињом, предметима, музиком, игром...  

нашом културном традицијом. 
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7. Спортска секција 

 

Слободне активности у основној школи представљају облик васпитно-

образовног деловања којим се омогућује ученику да открије и даље развије 

интересовања.Њима се битно доприноси социјализацији потреба и мотива 

свестраном и слободном васпитању ученика. 

Спортске секције из одбојке и стоног тениса су се редовно одржавале петком 

седми час.Ученици су се самовољно уписали и долазили,јер су то слободне 

активности и не улазе у просек оцена. 

Секције су се највише одржавале због утврђивања правила у спорту и 

учествовања на такмичењима. Реализовано је 6.часова у другом полугодишту као 

што је планирано на почетку школске 2016/17.године.На секцију су долазили 

ученици у  5/1-10,6/1-13,7/1-11,8/1-10 ученика. Немања Буквић ученик 6/1 је у мају 

2017.године, освојио 3.место на Општинском такмичењу из Атлетике.  
 

 

8. Извештај тима за писање школског листа 

 

Одлуком Наставничког већа изабрани су чланови тима за израду школског 

листа. Главни циљ овог тима је да стимулише, подстиче креативност ученика.  

Ове године су ученици наше школе исказали огромну креативност, како на 

разним конкурсима, тако и у креирању школског листа «Врабац». Велики број 

ученика различитих афинитета је узело учешће у овом пројекту, тако да смо имали 

праве интервјуе, прозу и поезију, ликовне радове, научна истраивања, за свакога по 

нешто. 

Поред школског листа, ученици наше школе су показали огромно интересовање 

за очовањем животне средине и кроз лист ЕкоСлободари показали да је лични 

допринос немерљиво велики. 
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9. Ритмичка секција 

 

     Ритмичка секција је почела са радом од ове школске године и бројала је 14 

редовних ученика, од првог до четвртог разреда. Повремено су се укључивали и 

ученици старијих разреда. 

 

     На почетку школске године ученици су били упознати са планом рада који нас 

очекује током школске године. 

    Новине у плану су били елементи модерног плеса.  

   Током часова ритмичке секције ученици су развијали  љубав према музици и 

плесу, осећај за ритам и покрет,машту, креативност. 
   Најважнији задаци  који  су остварени  су  стварање осећаја припадности, сарадничких 

односа, синхронизованог рада. 

  Ученици су користили реквизите, обруч, вијачу, траку. 

  Научено су приказивали на школским приредбама и манифестацијама,тематским данима.  

Ученици су поводом Нове године  извели  програм у Геронтолошком центру у 

Младеновцу,учествовали у активностима за Дан школе извели кореографију 

припремљену на часовима. 

            Садржаји који су били предвиђени су потпуно реализовани. 
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УЛАЗАК У ФИНАЛЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ КРЕФ 2017 

 

Ове године први пут смо пријавили и узели учешће на Креф фестивалу, у 

категорији еду филм. 

Часови су организовани у одељењу 3/1 у Влашкој, учитељице Виолете 

Нинковић.   Организована је целодневна настава на тему Цвет. Први час је био час 

српског језика где је урађена анализа песме Један малени цвет- Бранка Миљковић.  

Уводна- мотивациона активност је била извођење драмског скеча Велико пролећно 

весеље.Радило се у опуштеној атмосфвери, ученици су седли на струњачама, на 

поду учионице.  Следећи час је био час музичке културе, учили смо песму 

Разгранала грана јоргована, уз пратњу хармонике.  На трећем часу, смо изашли у 

школско двориште. То је био час народне традиције, на којем смо говорили о цвећу 

у нашој култури и традицији. Гост на часу је била васпитачица Весна Вујић, иначе 

председник удружења Од предака за будућност. У завршници часа плели смо 

Ђурђевданске венчиће, којима смо украсили врата наше школе. Четврти час је био 

час еколошке секције. На њему смо садили цвеће у саксије настале рециклажом од  

аутомобилских гума. Ментор филма је учитељица Виолета Нинковић, а за монтажу 

и снимање био је задужен наставник Владан Нешић. 

  С радошћу очекујемо финале овог фестивала, које ће бити одржано 29. И 30.  

септембра у Лесковцу. 

 

 
                                                                                              ВИОЛЕТА НИНКОВИЋ 
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УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА 

 

Подстакнути успехом који смо остварили на Међународном фестивалу 

дечијег и наставничког стваралаштва Креативна чаролија 2015/2016. , ове године 

смо били још креативнији и вреднији. Конкурисали смо у више категорија и 

остварили невероватне резултате.  

Наша школа је ове године имала представнике у финалу у четири категорије 

дечијег стваралаштва: ликовном , литерарном, драмском  и музичком  и у 

категорији наставничког стваралаштва пласирали смо се у финале за најбољи 

образовни филм.  

Од седам категорија, ми смо у финале ушли у пет. Самим тим смо привукли 

велику пажњу сви учесника али и организатора фестивала. Посебно смо поносни на 

коментар директорке овог фестивал Жељане Радојичић-Лукић, која је о нама 

написала: 

 

„КО, ИЛИ ШТА, МОТИВИШЕ НАСТАВНИКЕ? 

 

ОШ "Бора Лазић" из Влашке има само 150 ученика. Од тих 150 ученика 

једна петина се пласирала у финални део Креативне чаролије и то у 5 различитих 

категорија. Има ли боље промоције једне школе од ове? 

Сада ја размишљам, шта је овим креативним наставницима био покретач 

да са тако малим бројем деце направе оволики успех? Можда ви знате? 

Изгледа да нам велике школе остају успаване јер су ушушкане. Неко други 

брине о свему. Број ученика је стабилан и нема страха, али нема ни мотивације. 

Или има? 

Истина, доста великих школа јесте узело запажено учешће на 

13.Креативној чаролији, али мало их је показало таленат за оволико различитих 

категорија, а сигурна сам да имају веће ресурсе од школе у Влашкој.. 

 

Браво за децу и наставнике из Влашке.“ 

 

Са фестивала се враћамо освојивши три пехара, прво место освојили  смо 

на креативној изложби. 
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Освојено друго место у музичком стваралаштву у категорији старијих 

ученика. На музичком конкурсу представљала нас је Бојана Драгојловић-7. разред 

која је и написала текст за ову нумеру,  Јована Радић-5. разред и гитариста Тодор 

Лазић, бивши ученик наше школе. Наставници ментори  у музичком конкурсу били 

су  Владан Нешић, Саша Добрић и Андријана Гајић.  

 
Освојено треће место у драмском стваралаштву.  Текст на тему Моје 

маште кап, чаролије слап написала Виолета Нинковић.  Наставници – ментори  у 

драмском  конкурсу су Виолета Нинковић и Владан Нешић. У скечу  су глумили  : 

ученици трећег разреда Мина Илић,  Сара Јовановић, Марија Павловић, Катарина 

Буквић, Немања Милисављевић, Огњен Тодоровић,  петаци Матеја Перић, Вања 

Нинковић, Јована Радојковић, Анастасија Обреновић, Милица Мирковић,  шестаци 

Немања Буквић и Михајло Јовановић, другак Николина Радојковић, предшколац 

Лана Нинковић и  седмаци Виктор Тодоровић и Вукашин Јовановић. 
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Сара Јовановић, ученик 3. разреда, похваљена је као  финалиста ликовног 

конкурса, а литерарног   Мина Илић, такође ученик 3. разреда.  

Наш образовни филм такође је привукао велику пажњу, јер смо се у њему 

изнели наш велики проблем, упис сеоске деце у градске школе, кроз тему 

Реформишимо образовање. Ментори образовног филма су наставници Владан 

Нешић и Виолета Нинковић. 

                                                                                              

 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА 

 

Млађи разреди 

 

Екскурзија ученика од првог до четвртог разреда, реализована је 3. маја 

2017.  

Планирана је следећа дестинација: Влашка- Свилајнац- манастир 

Манасија- Деспотовац – Ресавска пећина- Влашка 

Задаци и циљ екскурзије, били су: 

 пручавање објеката и појава у природи 

 уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима 

 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

 развијање позитивних односа према националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних 

социјалних односа 

 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија 

према крају који обилазе и упознају 

Садржаји којима су постављени циљеви и задаци остварени су: 

-посматрањем околине и географских карактеристика 

 посета-Свилајнац, ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР 

 Деспотовац, манастир Манасија 

 Деспотовац, музеј макета 

 Ресавска пећина 

       На екскурзију је кренуло 42 ученика централне школе, 10 ученика издвојеног 

одељења из Сенаје и 13 ученика из Амерића.   Укупно 65 ученика.( 7 наставника) 

Кренуло се око 8:30 часова, а како је и планирано, повратак је био до 20 часова. 

Екскурзија је изведена преко агенције Биг -Енекс. 
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Старији разреди 

 

 Екскурзија ученика старијих разреда одржана је 29. априла 2017. године. По 

кишовитом и хладном времену смо кренули пут престонице Јужне Србије, Ниша. 

На екскурзију је кренуло (  ) ученика и (  ) наставника. Наши циљеви су били јасни 

и кренули смо са намером да екскурзија не буде само забава већ и едукација ван 

учионице. 

 

 
 

Након поласка из Влашке, прво стајање нам је била Нишка Бања, где смо 

провели дивно време упознајући се са флором и фауном и географским одликама 

Нишке котлине. 

 У логору „Црвени Крст“ смо се упознали са страхотама које су задесиле 

логораше током другог светског рата кроз осврт на сам ток рата. 

  У Нишу, у „Ћеле кули“ смо имали прилике да слушамо предавање о борби 

против Османлија. 

 У центру Ниша смо кроз обилазак могли да увидимо да је реч о јако битном 

граду у региону, али и да одморимо и на најзабавнији начин искористимо слободно 

време. 

 

  

Циљеви 

екскурзије 

Упознавање 

са културним 

наслеђем  

Упознавање 

битних 

историјских 

тековина 

подручја 

Упознавање 

са новим 

пределима. 

Развијање 

емоционалне 

и социјалне  

интелигенциј 

Упознавање 

са 

географским 

одликама 

Јужне Србије 

Развијање 

интересовања 

за природу и 

њено 

очување 
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА ДИВЧИБАРЕ 

3. 11 - 10. 11. 2016. године 

 

У периоду од 3.11. до 10. 11. 2016. Год. ученици ОШ „Бора Лазић“, Влашка 

са издвојеним одељењем из Амерића боравили су на Дивчибарама.  Укупно је ишао 

51 ученик и учитељи:  Јасмина Лазић 1/1, Верослав Тодосић 2/1, Виолета Нинковић 

3/1, Ивана Којић 4/1, као и учитељи из Амерића, Анастасија Милојевић и Саша 

Јовановић. Рекреативна настава је изведена преко агенције „ Биг -генекс“ из 

Ваљева. 

Смештај ученика организован је у хотелу „Хеба“, дивном објекту који је 

стар свега две године. Собе су биле трокреветне и четворокреветне, са купатилима, 

телевизорима.  У оквиру хотела налази се дискотека у којој је рекреатор Никола 

свако вече деци приређивао незаборавне и разноврсне садржаје. Затим, велика 

салла за ручавање, која је имала и функцију учионице. На располагању је био и 

лекар 24 часа који је у сваком тренутку бринуо о деци. 

Рекреатор је имао одлично организован дан, од буђења, па до одласка на 

спавање.  

Шетње су биле фантастично осмишљене. Прво вече када смо стигли дочекао нас је 

снег, па су деца могла да уживају у зимским чаролијама и направили су Снешка 

Белића, за њих није било веће среће. 

Ишли смо различитим стазама сваки дан. Углавном по 5, 6км шетње (свакодневно). 

Наше дестинације су биле: Голубац, затим Краљев сто на који смо ишли возићем, а 

то је највиши врх Дивчибара, Љути крш, Стражара, Паљба. На сваком месту имали 

смо нешто да научимо.  Рекреатор је о сваком месту говорио легенду настајања или 

неку анегдоту везану за крај. Деца су помно писала и свакодневно водила 

извештаје о посећеним местима.  Једно вече је ученицима била приређена логорска 

ватра где смо сви заједно уживали. Колико да би деци било забавно, толико смо се 

и ми учитељи трудили да заједно са њима учествујемо у активностима: ишли смо 

око ватре и дозивали Сунце, такмичили смо се у вучењу конопца, играли смо у 

дискотеци и заједно са децом одговарали на задате теме, маскенбал, најфризуру, 

лимбо денс, ја имам таленат....Уживали смо у њиховим креацијама и њиховом 

смеху. 

Особље хотела било је изузетно љубазно, храна је била одлична, а углавном се 

домаћа храна и спремала, домаћи хлеб, џем.... 

Овом рекреативном наставом смо првенствено себи дали задатак за неке следеће 

године, да треба да одржимо ниво који смо сада пружили деци. Обзиром да је хотел 

био као из бајке, потрудићемо се да следеће године бар приближни смештај 

нађемо, ако не и бољи. Утисци су фантастични и надамо се да су деца дошла кући 

пуна незаборавних утисака које ће засигурно памтити цео живот.    
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VII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

1. Остварење програма васпитног рада школе 

 

У оквиру програма васпитног рада школе реализовани су следећи садржаји: 

- прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима, 

- подстицање личног развоја 

- подстицање социјалног сазнања и социјалних односа, 

- развијање комуникативне способности,сарадње и конструктивног 

разрешавања сукоба, 

- неговање активности за решавање индивидуалних проблема, 

- формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других 

вредности. 

Овим садржајима обухваћени су ученици млађих и старијих разреда.У реализацији 

овог програма како је и планирано учествовали су одељењске старешине,родитељи 

и психолог школе. 

 

2. Реализација плана рада Тима за појачан васпитни рад 

 

Тим за појачан васпитни рад састајао се 5 пута у току школске године ради 

евиденције и договра о раду са ученицима за које је био организован ПВР. 

Појачаним васпитним радом било је обухваћено укупно осам ученика / 1 

ученик 6.разреда и 8 ученика 7.разреда/; Од тих осам ученника само један је 

уз ПВР побољшао дисциплину и своје понашање. Одлука тима је да од 

следеће школске године још више ангажујемо родитеље, чешће обављамо 

индивидуалне и групне разговоре и да одељењске старешине редовно 

реализују радионице  о ненасилним облицима понашања ;  

 

3. Програм здравственог васпитања 

 

            У годишњи програм рада школе уврштен је и програм здравственог 

васпитања ученика. Програмски садржаји овог програма су исти за млађе и старије 

разреде ,али су разрађени и конкретизовани у зависности од узраста ученика. 

     Реализовани су следећи програмски садржаји: 

     1.  изграђивање самопоштовања, 

2. здрава исхрана, 

3. брига о телу, 

4. физичка активност и здравље, 

5. безбедно понашање,( превенција болести зависности, дечја права...) 

6. односи са другима, 

7. хумани односи међу половима, 

8. правилно коришћење здравствених служби, 

9. здравље заједнице. 
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У реализацији овог програма учествовали су:педијатријска служба Дома здравља, 

Саветовалиште за младе при Дому здравља, коју чине: педијатар, психијатар, 

социјални радник, нутрициониста и гинеколог, а у сарадњи са психологом 

школе,одељењским старешинама,ученицима и родитељима. 

 

 

4. Реализација програма здравствене заштите ученика 

 

 Програм здравствене заштите је испуњен за ову школску годину, циљ 

такође, јер се радило на превенцији болести, унапређењу и промоцији здравља, 

лечењу такође. 

 Сарадња са психолозима, патронажном службом, лекарима Дома здравља 

„Младеновац“ донела је нова сазнања о превенцији болести зависности, менталног 

здравља, о личној хигијени, пубертету, безбедним и сигурним корацима ка 

одрастању. 

 Због присуства бактерије ТБЦ-а у породици једног ученика, лекари 

Градског завода за јавно здравље су извршили извршили испитивање код ученика 

од 1-4. разреда наше школе. Сви резултати су били негативни. 

 Спортске активности, крос, трке, такмичења у спортовима су допринели 

добром здравственом стању наших ученика, а кроз хуманитарне акције смо 

унапредили хумани став и жељу за помагањем. 

 

5. Реализација програма социјалне заштите ученика 

 

Тим за социјалну заштиту ученика је ове године био вемо активан, на самом 

почетку смо као и сваке године смо прикупљали податке о социјално угроженим 

ученицима и у сарадњи са одељењским старешинама одредили који би вид помоћи 

најбоље погодовао. 

Током године све наше активности су се могле груписати у три групе: помоћ 

психолога и одељењских заједница социјално угроженим ученицима у 

социјализацији, хуманитарне акције финансијског карактера и хуманитарне акције 

материјалног карактера. 

Хуманост овог тима се није ограничила само на децу наше школе, већ је своје 

деловање проширила и на оближње институције, нпр. Геронтолошки центар 

Младеновац. 

Овогодишње акције на које смо посебно поносни су: 

 Прикупљање новца на хуманитарном концерту за ученичке ужине. 

 Прикупљање одеће за социјално угрожене ученике 

 Дружење са најстаријима у више прилика 

 

6. Реализација програма заштите животне средине 

 

Кроз све нездравије животне навике и све еколошки неприхватљивије 

понашање данашње генерације добијају све мање здраве животне средине на 

коришћење, стога су активности овог тима веома битне јер уграђују еколошку 

свест младима и уче битносто здраве животне средине. 
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Већина акција нашег тима спроводи се кроз еколошку секцију, али ни други 

тимови нису грожљиви помоћи.  

Сваке године нам је рециклажа један од основних тема, али и едукација наших 

ученика кроз разне квизове, такмичења и приредбе. 

Оно на шта смо посебно поносни су: 

 Улазак наших ученика у полуфинале Еко-квиза 

 Рециклажа старих гума и уређење школског дворишта 

 Издавање еколошког часописа ЕкоСлободари 

 Мноштво еко-излета и часова у заштићеним природним 

добрима (Засавица, Радмиловац, Царска бара) 

 Учешће на конкурсима (КРЕФ) 

7. Реализација програма сарадње са породицом 

 

         На крају школске 2016/2017. школске године, може се закључити да школа са 

родитељима, породицом негује партнерски однос и да се током школске године то 

огледало кроз индивидуалне разговоре, редовне родитељске састанке, радионице за 

родитеље, отворени дани, отворена врата,  Савет родитеља. 

  

    Родитељи су редовно били укључени у реализацију одређених акција, 

активности које су значајне за рад школе,радионице за празнике,  остваривање 

програма слободних активности- помоћ у прављењу декора, костима, превоза 

ученика, друштвено- корисног рада- уређење школског дворишта, сађење цвећа, 

школске свечаности, спортске активности. 

 

   Родитељи су редовно давали сагласност за извођење екскурзије, школе у 

природи, излета, изборни предмет, избор уџбеника, годишњи  план, школски  

програм. 

 

 

8. Реализација програма сарадње са локалном самоуправом 

 

Основна особина наше школе поред одлично организованих ваннаставних 

активности је и одличан сарадња са локалном самоуправом. У својим 

прошлогодишњим активностима смо се сарађивали са неким већ традиционално 

добрим партнерима, али смо отворили сарадњу и са неким новим: 

 КУД „Шумадија“ 

 ЈКП „Градска чистоћа“ 

 Удружање „Од предака за будућност“ 

 МЗ Влашка 

 ФК Влашка 

 Удружење за очување старих и уметничких заната „Ризница 

традиције“ 

 Дом здравља Младеновац 

 СУП Младеновац 

 Градска општина Младеновац 

 Геронтолошки центар Младеновац 
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 Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“ 

 Музеј града Младеновца 

 Природњачки музеј Београд 

 Пољопривредно добро „Радмиловац“ 

 СРП „Царска бара“ 

 Центар за културу Младеновац 

 Институт за јавно здравље Београд 

 Биг-Енекс, туристичка агенција 

 Ласта Младеновац 

 

У наредном периоду очекујемо још свестранију сарадњу са досадашњим 

партнерима, као и зачетак сарадње са новим представницима локалне заједнице. 

 

9. Реализација програма школског спорта и спортских активности 

 

У 2016/2017. Години ученици наше школе су били веома активни на пољу 

спорта и спортских активност. Учествовали су на такмичењима из колективних и 

индивидуалних спортова. Најзапаженије резултате су постигли ученици 5. и 6. 

Разреда освојивши 3. место на општинском такмичењу из одбојке, као и Немања 

Буквић на такмичењу из атлетике, који је узео 3. место на трци од 100м. 

У облику амбијенталне наставе смо имали спортски дан у централној 

школи, где су се ученици и наставници такмичили у малом фудбалу, одбојци и 

кошарци. Такође смо на нивоу школе одржали Пролећни крос, на коме су најбољи 

награђени дипломама. 

 

10. Реализација програма културних активности 

 

Наша школа може бити поносна на велики број културних активности које се 

одржавају сваке године, па наравно и ове.  

У процес најразличитијих садржаја и дешавања, а везаних за културу, поред 

ученика и наставника, укључиван је и велики број родитеља и представника ГО 

Младеновац,   Градске Библиотеке,Удрузење Од предака за будућност, 

Геронтолошки центар Младеновац, Завод за јавно здравље Београд, КУД „ 

Шумадија“ Влашка ,Дом здраља Младеновац и др. 

        Успешно су реализоване све предвиђене приредбе и културне активности, као 

обелезавање значајних датума и празника у школи: 

-Пријем првака 

-Дечја недеља 

-Нова година 

-Свети Сава кроз векове ходи ,као медијски запазена манифестација у Америћу 

-Свети Сава –приредба у централној школи 

-8.март 

-Дан школе 

-Презентација пројекта „ Твоје знање мења све“-4.раз 

-Завршна приредба 4.разреда 



64 

 

        Велики број награда, признања и пехара, освојили су наши ученици 

учествујући на бројним такмичењима и конкурсима , ван наше школе: 

-Школско и општинско такмичење рецитатора - пласман на градско такмичење 

-Креативна чаролија - Бања Врујци (Финалисти у 5 категорија ,а освојена 3 пехара) 

-Општинско такмичење  Црвеног крста - пехар за 1. место (4.раз.) 

-Градско такмичење Црвеног Крста - 4.место 

-Новогод. приредба у Геронтилошком центру 

-Пролећница трећег доба Гер. центар - приредба на манифестацији 

-Активности Градске библиотеке: 

Оштро перце,Читалачка значка и Читамо заједно-учешће и запазени резултати 

-Учешће драмске секције на Летњем фестивалу фолклора –Влашка 

-Гостовања Позоришних трупа за децу са три  представе током године,  у 

просторијама школе. 

-Хуманитарни рок концерт нше рок секције у Влашкој и Америћу 

-Тематски дани културних активности,уз учешће родитеља: 

Радости Ускрса,пролећно цвеће од папира 

-Развијање саобраћајне културе,кроз низ предавања за ученике,током године. 

(Поклон 

књига за прваке-Пазљивкова правила и прслуци за обелезавање) 

-Ширење здравствене културе,кроз велики број предавања за ученике,од 

представника Дома здравља из Младеновца. 

          На основу свих реализованих активности,моземо закључити да школа 

користи услове и капацитете које пруза сама средина у којој се школа налази. 

Такође,успоставља многобројне контакте и сарадњу са многим 

установама,удрузењима и појединцима који доприносе подизању опште културе 

свих субјеката наше школе. Наравно, постигнути резултати и признања су 

подстицај и обавеза за даљи развој културних садрзаја и активности у  школи и ван 

ње. 

 

 

11. Програм превенције малолетничке делинквенције 
 

У циљу спречавања употребе психоактивних супстанци и појаве делинквентног 

понашања код ученика,овај програм је саставни део Годишњег плана рада школе. 

Сви програмски садржаји предвиђени у плану су у складу са могућностима школе 

реализовани. 

 

   У нашој школи се већ 4 године реализује програм '' Креативни рад са ученицима 

на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци''. Ове школске године 

најактивнији су били ученици 4/1 разреда са својом учитељицом Иваном Којић. 

Након целогодишње реализације радионица у школи је организована завршна 

презентација/приредба ученика који су ученицима и родитељима показали шта су и 

колико научили.  

    Након тога исти ученици су имали прилику да учествују на завршној 

презентацији свих основних школа општине Младеновац у Центру за културу, које 

су такође реализовале овај програм у својим школама. Завршној презентацији 
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присуствовали су представниви Градског завода за јавно здравље, који су и аутори 

и реализатори овог програма. / 2.06.2017./ 

   У реализацији целокупног програма у школи учешће су узели: МУП Младеновац, 

одељењске заједнице,старешине, саветовалиште за младе Дома здравља и 

патронажна служба у сарадњи са психологом школе. 

 

 

12. Реализација програма професионалне оријентације 

 

Професионална оријентација у основној школи је интегрални део васпитања и 

образовања и остварује се кроз све области наставног рада,а посебно кроз наставни 

план слободних ученичких активности и рад одељењске заједнице, а од пре две 

школске године и кроз програм '' ПО  у Србији '' за ученике 7. и 8.разреда.  

Програмски садржаји, иначе планирани засебно за млађе а засебно за старије 

разреде,у потпуности су реализовани. 

 

13. Извештај о раду тима за професионалну оријентациују 

 

~ Информисање Наставничког веђа о начину имплементације  програма 

„Професионална орјентација у Србији“ – август; 

~ Информисање одељењских старешина ученика 7. и 8. разреда о пројекту; 

~ Едукација одељењских старешина који нису присуствовали семинару за 

спровођење програма радионица; 

~ Информисање ученика 7. и 8. разреда о пројекту; 

~ Родитељски састанци – прва и друга недеља септембра; 

~ Информисање и изјашњавање (путем писмене сагласности) родитеља ученика 7. 

и 8. разреда о пројекту; 

~ Израда плана реализације програма ПО у Годишњем плану рада ; 

~ Информисање Савета родитеља и Школског одбора о пројекту; 

~ Информисање Ученичког парламента о пројекту; 

~ Информисање представника локалне самоуправе о пројекту и сарадња при  

реализацији активности ( присуство ТИПО састанцима, ангажовање локалних 

медија); 

~ Присуство на три менторска састанка ( децембар, фебруар и април); 

~ Извештавање ментора за ПО и достављње плана реализације; 

~ Организација присуства и представљања занимања ученицима кроз реалне 

сусрете; 

~ Присуство са ученицима „Сајму образовања“-18.03.2017.. за ученике свих 

основних школа на локалу (Сајам најављен на првом програму РТС-а и медијски 

пропраћен од стране локалне телевизије) на коме су се представиле: Гимназија 

Младеновац, Техничка школа Младеновац, Економско-трговинска школа Сопот и 

Машинска школа Сопот; 

~ Организована презентација средњих школа у матичној школи: Гимназија 

Младеновац, Техничка школа Младеновац, Економско-трговинска школа Сопот, 

Машинска школа-Сопот;  
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 ~ Заинтересовани ученици су посетили Гимназију Младеновац на дану Отворених 

врата; 

~ Организовано је присуство 3 ученика 7.разреда програму  радионица „Обука 

вршњачког тима у промоцији програма Професионалне оријентације“, кроз седам 

састанака са 27 ученика из осталих основних школа на локалу, а у организацији 

ОШ'' Момчило Живојиновић''; 

~ На часовима одељењске заједнице ученици 8.разреда су упознати са процедуром 

спровођења завршног испита и уписа у средње школе; 

~ На општем родитељском састанку родитељи ученика 8.разреда су упознати са 

процедуром спровођења завршног испита и уписа у средње школе; 

~ Сви ученици 8.разеда су анкетирани о својим професионалним намерама, затим 

тестирани тестом професионалних интересовања ( ТПИ); 

~ Обављени су индивидуални и групни разговори са ученицима- професионално 

информисање и саветовање, како би најлакше сагледали себе, своје способности и 

донелаи самостално одлуку о будућем занимању; 

 

14. Извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

 Током 2016/ 2017.  Школске године, тим се састајао шест пута и то: 

26.9.2016., 17.11.2016., 13.2.2017., 28.2.2017., 24.3. 2017., 26.6.2017. 

 На крају школске године, може се закључити да није било тежих случајева насиља. 

Најчешће пријављивани и решавани облици насиља су били, гуркање, штипање, 

погрдна имена, псовке, оговарање ( први ниво).  

 Тим се састајао по потреби. Разредне старешине су на часовима одељењске 

заједнице кроз радионице ненасилне комуникације, стоп насиљу, решавале 

конфликтне ситуације. 

  Остварена је успешна сардања са Градским заводом за јавно здравље,  Београд, 

реализовањем пројекта Твоје знање мења све ( Креативни рад на превенцји ученика 

у борби против психоактивних супстанци) у четвртом тразреду. 

  Такође,сарадња је остварена и са МУП- ом, ДЗ Младеновац  кроз предавања о 

здравим стиловима живота, безбедности у саобраћају... 

   Школска, спортска такмичења( у мају), за Дан школе, Спортски дан, нижи 

разреди( јун), допринели су развијању боље комуникације међу ученицима, 

развијање толеранције, здравог такмичарског духа и обезбеђивање безбедног и 

сигурног окружења. 

 Ученици су током године анкетирани о затупљености насиља у школи.  

 

        

 

VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

 

1. Извештај о раду са талентованим ученицима 

 

  У оквиру програма рада са обдареним ученицима реализоване су следеће 

активности: 
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~ Праћени су ученици са највишим постигнућем на ТИП-у и вршена је 

корелација са њиховим школским постигнућем; 

~ Идентификовани су обдарени ученици у 5.разреду, тестирани су тестовима 

које је проследио Регионални центар за таленте, а резултати послати  њима на 

анализу; 

~ ученици су укључени у секције и друге облике додатног рада; 

~ редовно је праћен рад и напредовање ових ученика кроз  све облике образ.-

васп. Рада ( редовна, додатна настава и ваннаставне активности); 

~ Остварена је сарадња са родитељима талентованих ученика у циљу договора 

око похађања додатне наставе у Регионалном центру за таленте; 

~ Праћен је и евидентиран успех ових ученика на такмичењима и смотрама; 

~ Сви ученици који су постигли успех на такмичењима, награђени су  књигама 

и похвалама; 

- Као додатна подршка за једну ученицу 6/1 разреда урадили смо ИОП-3 / 

ИОП са обогаћеним програмом/ за предмета српски језик и биологија,  јер 

су то области за које је ова ученица показала посебну заинтересованост и 

ангажовање ван редовних наставних обавеза и активности. 

 

 

2. Извештај о раду тима за инклузивно образовање 

 

   У овој школској години пружана је додатна подршка за ученике и то: 

1. ИОП-ом  са прилагођеним програмом, а према решењу интерресорне 

комисије, била су обухваћена  два ученика - 1/3 и 3/3 - издвојено одељење 

у Сенаји, код учитељица Јасмине Илијевић и четири ученика која су 

похађала наставу по ИОП-у са измењеним стандардима ( 2/3  и 4/3 

учитељица Јасмина Јелић- такође у Сенаји); 

2. Од другог полугодишта  за једну ученицу у 6/1 разреду урађен је ИОП 3 

 / ИОП са обогаћеним пропграмом/;  

3. За  9 ученика урађен је педагошки профил и план индивидуализације 

 / 1.разред- 2 ученика; 2.разред- 1 ученик, 4.разред -3ученика, 5.разред 1 

ученик, 6.разред- 1 ученик и 7.разред -1 ученик;  

   Тим за израду ИОП-а ( учитељице, психолог школе, и по потреби родитељи)  

се састајао 5 пута и тада реализовао следеће активности: 

~ писао педагошки профил ученика за које се ради ИОП, уз помоћ родитеља; 

~ планирао области у којима  је неопходна подршка ученицима 

~ урадио прецизан план активности и очекиваних промена након предвиђеног 

периода (6 месеци). 

~ након предвиђеног времена рађена је евалуацију и корекција програма и 

давани су предлози педагошком колегијуму на доношење; 

  

3. Реализација стручног усавршавања наставника  

 

   У току протекле школске године наставници су поред стручног усавршавања у 

оквиру школе ( угледни  часови и теоријска предавања, излагања са посећених 
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семинара- детаљније у Извештајима стручних актива, већа, тимова ), похађали и 

стручне семинаре у организацији Министарства просвете и науке, струковних 

удружења и Друштва учитеља. Сви семинари које су похађали наставници и 

стручни сарадници наведени су у оквиру извештаја стручних већа и извештаја о 

реализацији плана рада стручних сарадника. 

Посебно треба нагласити да смо у овој школској години организовали реализацију 

два, акредитована семинара у у сарадњи са ОШ''Биса Симић'' из Велике Крсне:  

1. ''Учење у амбијенту је најболје на свету'' – 30.01.2017. 

2. ''До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној 

настави''н 27.05.2017. 

Оба семинара су била веома корисна за наставнике, с обзиром да имамо 

подмлађен наставни кадар, са мало искуства у раду 

 

 4.  Реализација програма школског маркетинга 

 

Кроз разне активности, манифестације и акције школа је радила на интерном и 

екстерном маркетингу у току целе школске године. 

 

    Интерни маркетинг 

~ на родитељским састанцима на нивоу ОЗ родитељи су редовно информисани о 

свим образ.-васп.питањима школе; 

~ редовно су излагани ученички радови у области ликовног и материјалног 

стваралаштва у оквиру рада секција и слободних активности; 

~ одржане су школске приредбе у циљу обележавања одређених празника и Дана 

школе; 

 ~ организоване су хуманитарне акције и акције солидарнисти; 

  

 

Екстерни маркетинг: 

 

~ остварена је сарадња са Домом здравља ради заштите и унапређења здравља 

ученика; 

~ сарадња са локалном заједницом у реализацији свих акција; 

~ Сарадња са  спортским центром приликом организовања разних спосртских 

такмичења; 

~ сарадња са КУД'' Шумадија'' Влашка- ангажовање великог броја наших ученика у 

активности и секције КУД-а; 

~ сарадња са канцеларијом за младе општине Младеновац приликом реализације 

разних активности; ( ПО ) 

~ промоција школе кроз  веома запажено учешће на међународном фестивалу '' 

Креативна чаролија'', као у учешћем на разним конкурсима на којима смо били 

веома успешни; 
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5.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ  и ПРИПРЕМНЕ 

НАСТАВЕ 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТИ 

 РАЗРЕД 
СВЕГА 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски 

Језик 

53 54 54 54 30 30 30 30 335 

Енглески Ј.  

 

   18 18 18 18 72 

Француски Ј.  

 

   17 17   34 

Математика 

 

53 54 54 54 15 15 15 15 276 

Географија 

 

    10 10 13 7 40 

Физика  

 

    18 18 18 54 

Хемија  

 

     9 9 18 

УКУПНО 

 

106 108 108 108 90 108 103 96 829 

 

ДOДАТНА  НАСТАВА   

 

ПРЕДМЕТ IV V VI VII VIII УКУПНО 

Српски ј.  30 30 30 / 90 

Математика 36 12 12 12 12 84 

Биологија  30 30 30 30 120 

Енглески ј.  / / / / / 

Укупно: 36 72 72 72 42 294 

 

 

ПРПРЕМНА НАСТАВА  

 

ПРЕДМЕТ V VI VIII УКУПНО 

СРПСКИ Ј.   20  

ИСТОРИЈА   15  

БИОЛОГИЈА   12  

ФИЗИКА   16  
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ГЕОГРАФИЈА   10  

ХЕМИЈА   9  

МАТЕМАТИКА   24  

УКУПНО:   106  

 
6.Општи успех ученика на крају школске године 

 

ОШ’’Бора Лазић’’ Влашка са издвојеним одељењима у Америћу и Сенаји на крају 

другог полугодишта  имала је проходност  100 %.   

 

Средња оцена на нивоу целе школе је 4.12. 

 

У прилогу достављамо збирне табеле општег успеха ученика на крају школске 

године . 

 

7.ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Као и претходна и ова школска година била је веома успешна, нарочито на пољу 

ваннаставних активности.  

 

ИСТОРИЈА 

-Ана Станкић, 6. разред – 1. место на општинском и 1. место на градском 

такмичењу из историје ( наставник: Данијела Мијаиловић). 

 

БИОЛОГИЈА 

-Ана Станкић, 6. разред – 3. место на општинском такмичењу из биологије ( 

наставник: Владан Нешић). 

 

МАТЕМАТИКА 

-Kирил Кријчков 4.разред (Амерић),3. место на општинском такмичењу из 

математике ( наставник: Саша Јовановић) 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

-Ана Станкић, 6.разред – 2. местона општинској смотри рецитатора (наставник: 

Сузана Јовановић) 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

-На међународном дечијем фестивалу Креативна чаролија – 3. местоза драмски 

приказ ,,Моје маште кап, чаролије слап'' ( наставник: Виолета Нинковић 

 

РОК СЕКЦИЈА 

-На међународном дечијем фестивалу Креативна чаролија – 2. место за 

композицију ,,Моје маште кап, чаролије слап'' (наставник: Владан Нешић) 
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ЕТНОЛОШКА СЕКЦИЈА 

-На међународном дечијем фестивалу Креативна чаролија – 1. место за креативну 

изложбу на тему: ,,Моје маште кап, чаролије слап'' ( наставник: Виолета Нинковић) 

 

ЦРВЕНИ КРСТ 

-На општинском такмичењу ,,Шта знаш о Црвеном крсту'', ученици 4. разреда 

освојили су 1. место( наставник: Ивана Којић) 

 

СПОРТСКЕ АТКИВНОСТИ 

-На општинском такмичењу у одбојци (мушка екипа) ученици 5. и 6. разреда, 

освојили су 3. место. 

-На општинском такмичењу из атлетике, у трчању на 100 метара, Немања 

Буквић, ученик 6. разреда, освојио је 3. место. (наставник: Милена Илић) 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

-На општинском конкурсу ,,Сам свој креатор'', Данка Пријаковић, 8. разред, 

освојила је1. место за оригиналност (наставник: Бојан Живанић) 

 

 

 

8. Успех ученика на завршном испиту 

 

 На завршни испит изашло је 12 ученика, сви из генерације. 

 Резултати су следећи:  

Просечан број тачних одговора / решених задатака, од могућих 20 је следећи: 

 

1. Српски језик – 9,75 

2. Математика – 5,29 

3. Комбиновани тест – 7,12 

 

 Након обављеног Завршног испита, сви ученици су успели да се упишу у средњу 

школу у првом уписном кругу. 

Aнализу и евалуацију постигнућа ученика на Завршном испиту урадили су сви 

предметни наствници појединачно и на седницама стручних већа, као и  психолог 

школе и те анализе се налазе у архиви уз анализе Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања.  
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Преглед изостанака ученика на крају 2. полугодишта 

школске 2016/17.године 
 
 

 

 

 

Прилози: 

1. Анализа посећених часова школског психолога 

2. Успех и дисциплина  ученика на крају школске 2016/17. 

Разред Укупно 

ученика 

 

Оправдани 

изостанци 

Неоправдани 

изостанци 

Укупно 

изостанака 

Просечан број 

изостанака по 

разредима 

I 1 12 801 / 801 66,75 

I 2 4 250 / 250 62,50 

I 3 4 35 / 35 8,75 

I 20 801 0 801 40,05 

II1 14 784 / 784 56,00 

II2 4 100 / 100 25,00 

II3 6 335 / 335 55,83 

II 24 1219 0 1219 50,79 

III1 11 645 / 645 58,64 

III2 1 / / / / 

III3 5 380 / 380 76,00 

III 17 1025 0 1025 60,29 

IV1 14 754 / 754 53,86 

IV2 5 407 / 407 81,40 

IV3 4 200 / 200 50.00 

IV 23 1361 0 1361 59,17 

I-IV 84 4406 0 4406 52,45 

V 15 1263 0 1263 84,20 

VI 19 1735 17 1752 92,21 

VII 16 1473 53 1526 95,37 

VIII 12 1026 37 1063 88,58 

 

V-VIII 

62 5497 107 5604 90,37 

I - VIII 146 9903 107 10010 68,56 
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ШКОЛА/ОПШТИНА: ОШ'' Бора Лазић'' – Влашка, Младеновац 

 

 

ЗАПАЖАЊА ПСИХОЛОГА О ПОСЕЋЕНИМ 

ЧАСОВИМА 
 

ДИРЕКТОР, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА, ПЕДАГОГ, 

ПСИХОЛОГ 

 

У ТОКУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 
 

 

                УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА:         45 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ: 31 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 2 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ: 2 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: 5 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: 5 
 

 

Одредите основни разлог/циљ Ваших посета и број часова на који се односи. 

 
РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

1. РЕДОВАН, ПЛАНИРАН ОБИЛАЗАК 45  

2. ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИКА /  

3. УВИД У РАД НОВОГ ЧЛАНА КОЛЕКТИВА 1  

4. ПРАЋЕЊЕ РАДА ПРИПРАВНИКА 2  

5. УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАС 1  

6. НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ 2  

7. ПРАЋЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УЧЕНИКА  5  

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

 

ПРЕДМЕТ/ 

АКТИВНОСТ ... 

   РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ (уписати индекс одељења у одговарајућу ћелију) 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик 2 2 1 1 2 1   

Енглески језик        1 

Француски језик         

Ликовна култура        1 

Музичка култура       1  

Историја     1 1   
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Географија      1   

Биологија     1    

Физика       1  

Хемија         

Математика 1 1  1 1 1   

Физичко васп.         

Техничко и инф.о     1    

Информатика и ра     1    

Изабрани спорт     1    

Грађанско васп.     1 1   

Верска настава      1   

Природа и др.   1 1     

Свет око нас         

ЧОС/ЧОЗ    1 1 1 1 1 

Eколошка секција       1  

Етнолошка секциј   1      

Фолклорна секц.         

Хор и оркестар       1 1 

Драмско-рецит.с.      1   

Допунска настава     1  1  

Додатна настава     1 1   

 

 

На основу Вашег увида са часова, анализирајте и процените оствареност стандарда 

који су дефинисани у Стандардима квалитета рада школа, област Настава и 

учење. Наведите доказе, примере, илустрације за своје процене:  

 

1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу:                

 

    Код готово свих наставника, приликом остваривања овог стандарда, присутна 

су бар три индикатора: јасно истичу циљеве часа, дају јасна упутства и 

објашњења ученицима и истичу кључне појмове, које ученици треба да науче. 

Негде половина наставника користи наставне методе које су ефикасне у односу на 

циљ часу.( углавном су заступљене традиционалне методе учења на часу), а само 

мали број наставника поступно поставља све сложенија питања/задатке/ 

захтеве, мотивише ученике да анализирају, синтетишу и процењују стечена 

знања. 

  Пример: метода активног учења, метода решавања проблема најчешће се 

користе при реализацији угледних часова, док се у редовној настави ретко одлучује 

за неку од ових метода. 

  Процена остварености овог стандард је: делимично остварен, а у неким 

случајевима и добро остварен стандар). 

 

2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу:                                     
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    Наставници  делимично  задовољавају следеће индикаторе:~уче ученике како да 

користе различите начине у решавању задатака; ~ Наставници уче ученике како 

да ново градиво повежу са претходно наученим и ~ уче их како да у процесу учења 

повезују садржаје из различитих области; Нешто ређе су заступљени следећи 

индикатори: наставници уче ученике како да повезују наставне  садржаје са 

примерима из свакодневног живота и ~ уче ученике да постављају себи циљеве у 

учењу; 

   Доказ: можда су најбољи докази за одсуство неких индикатора, резултати на 

завршном теститању  ученика 4.разреда, 8.разреда и пробног завршног 

тестирања за ученике 8. разреда. Наиме резултати су прилично лоши. Узимајући у 

обзир структуру и облик питања у тестовима и захтеве који су постављани пред 

учнике, јасно је да се траже функционална знања. Ученици очито нису научени да 

повезују своја знања из различитих области и са примерима из живота, а њихово 

знање се најчешће базира на репродукцији чињеница.  

   Процена остварености овог стандарда је : делимично остварен, а само у  

појединим случајевима и добро остварен стандар. 

 

3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика:    

   Може се рећи да је оствареност овог стандарда потпунија код учитеља, него 

код наставника. Скоро сви  учитељи прилагођавају захтеве могућностима ученика, 

прилагођавају темпо рада различитим потребама ученика, примењују специфичне 

задатке и активности на основу ИОП-а и индивидуализације за ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању и посвећују време ученицима у складу са 

њиховим образовним и васпитним потребама.   Наставници предметне наставе 

знатно ређе остварују овај стандард.  

  Доказ: Већина наставника предметне наставе даје исте контролне и писмене 

задатке, наставне листове, постављају иста усмена питања свим ученицима, без 

обзира на могућности ученика и њихове образовно-васпитне потребе; 

  Процена остварености овог стандарда је: добро остварен код учитеља и 

делимично остварен код наставника.  

 

4. Ученици стичу знања на часу:                                                                                         

 

    Делимично су заступљени следећи индикатори: ~ ученици су заинтересовани за 

рад на часу;~ активно учествују у раду на часу; ~ активност ученика показује да 

су разумели предмет учења на часу; ~ користе доступне изворе знања;~користе 

повратну информацију да реше задатак и унапреде учење; Ређе засупљени 

индикатори су : могућност да ученици процењују тачност одговора / решења и да 

образложе како су дошли до решења. 

   Доказ: ученици нису у довољној мери испровоцирани од стране наставника да 

буду активни у овим аспектима стицања знања на часу, као ни да (само)процењују 

тачност одговора; 

   Процена остварености овог стандарда је: делимично оставрен стандард. 

 

5. Наставник ефикасно управља процесом учења:                                                        
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    Готово сви наставници задовољавају четири индикатора овог стандарда: ~ 

ефикасно структуирају и повезују делове часа; ~ ефикасно користе време на часу; 

~ На конструктиван начин успостављају и одржавају дисциплину у складу са 

довореним правилима и ~ функционално користе наставна средства. 

   Оно што је ређе заступљено јесте усмерена интеракција међу ученицима коју 

наставник користи у функцији учења ( користи питања, идеје , коментаре ученика 

за рад на часу) и провера постигнутости циљева часа. 

   Доказ: У припремама наставника , као и на самим часовима, често недостаје 

начин провере остварености образовних стандарда. 

  Процена остварености овог стандарда је: делимично остварен стандард. 

 

6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења:          

  

   Сви наставници врше оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика 

и похваљују напредак ученика. 

   Оно што није заступљено у довољној мери јесте следеће: прилагођавање захтева 

могућностима ученика, давање потпуне и разумљиве повратне информације 

ученицима о њиховом раду и учење ученика како да процењују свој напредак. 

   Илустрација: Наставници саопштавају оцену ученику, али ретко дају потпуније 

објашњење о томе шта је потребно за бољу оцену и како да ученик учи и 

напредује. Приликом давања оцене, такође мали број наставника тражи од 

ученика да вреше самопроцену свог напретка. 

  Процена остварености овог стандарда је : делимично остварен стандард. 

 

 

7. Наставник ствара подстицајну атмосферу на часу:                                               

 

   За овај стандард се може рећи да је у потпуности остварен, јер готово сви 

наставници:  

~ показују поштовање према ученицима, ~ испољавају емпатију према ученицима, 

~ адекватно реагују на међусобно неуважавање ученика, ~користе различите 

поступке за мотивисање ученика и  ~ дају могућност ученицима да постављају 

питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења. 

  Процена остварености овог стандарда је: у потпуности истварен стандард. 

 

 

 

НА ОСНОВУ УВИДА СА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА, ПРЕДЛОЗИ МЕРА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ СУ : 

 

 Потребно је и даље омогућавати наставницима посету акредитованим 

семинарима и тиме подићи ниво њихове професионалне компетенције.  

 Интензивирати праћење примене знања и вештина које наставници добијају 

на семинарима. / обавезност преношења садржаја наставницима и примена 
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наученог у свакодневној пракси- хоризонтално учење/, као и реализацију 

угледних/отворених часова; 

 Повећање квалитета евалуације ученичких постигнућа; 

 Могућност самопроцене наставника након посете часу од стране психолога 

или директора, тако што ће самостално попунити образац за посматрање и 

вредновање школског часа и након тога продискутовати са онима који су 

посетили час и упоредити резултате. Лични увиди би требало да унапреде 

рад сваког наставника. 

 Интензивирати партиципацију  ученика у разним аспектима рада: приликом 

оцењивања-укључити самопроцену рада и напредовања, међусобно 

оцењивање ученика, учити их да користе повратне информације за 

долажење до решења, учити их да образложе своје одговоре и постављају 

себи циљеве учења. Такође што чешће задавати ученицима истраживачке 

задатке, могућност да припреме делове часа, да семостално одрже час... 

 Набавка савремених  наставних средстава према нормативу и функционално 

коришћење постојећих наставних средстава; 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА НА 

НИВОУ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/17.ГОДИНИ 

 

 
ШКОЛА ОШ'' Бора Лазић'' 

ОПШТИНА Младеновац 
БРОЈ НАСТАВНИКА У ШКОЛИ 23 
БРОЈ НАСТАВНИКА КОЈИМА 

ЈЕ У ТОКУ 2016/17. ГОДИНЕ 

ПОСЕЋЕН ЧАС (психолог) 

20 

 
 

 

                                                                                                    Психолог школе 

 

                                                                                                   Мирјана Бугарски 
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	Слободне активности у основној школи представљају облик васпитно-образовног деловања којим се омогућује ученику да открије и даље развије интересовања.Њима се битно доприноси социјализацији потреба и мотива свестраном и слободном васпитању ученика.
	Спортске секције из одбојке и стоног тениса су се редовно одржавале петком седми час.Ученици су се самовољно уписали и долазили,јер су то слободне активности и не улазе у просек оцена.
	Секције су се највише одржавале због утврђивања правила у спорту и учествовања на такмичењима. Реализовано је 6.часова у другом полугодишту као што је планирано на почетку школске 2016/17.године.На секцију су долазили ученици у  5/1-10,6/1-13,7/1-11,8...
	1. Остварење програма васпитног рада школе
	3. Програм здравственог васпитања
	11. Програм превенције малолетничке делинквенције
	12. Реализација програма професионалне оријентације
	ДOДАТНА  НАСТАВА

	6.Општи успех ученика на крају школске године
	7.ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
	8. Успех ученика на завршном испиту
	На завршни испит изашло је 12 ученика, сви из генерације.
	Резултати су следећи:
	Просечан број тачних одговора / решених задатака, од могућих 20 је следећи:
	1. Српски језик – 9,75
	2. Математика – 5,29
	3. Комбиновани тест – 7,12
	Након обављеног Завршног испита, сви ученици су успели да се упишу у средњу школу у првом уписном кругу.


