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УВОД
Током протекле школске године радило се на остваривању плана и програма образовно
васпитног рада предвиђеног Годишњим планом рада школе. Наш рад се базирао на
осавремењивању наставног процеса и унапређењу целокупног васпитно-образовног рада, водећи
рачуна о ученичким потребама, жељама, интересовањима и могућностима.
Наша школа је током школске 2018/2019. године активно радила на побољшању
квалитета рада школе, са посебним акцентом на унапређивању наставе и учења. Захваљујући
мотивисаности свих учесника школског живота наша школа је задржала статус међународне еко
школе.
Поред тога радило се на реализацији активности из Школског развојног плана
предвиђених за школску 2018/2019. годину. Такође, радило се и на побољшању квалитета
наставе, одржавањем угледних часова, прилагођавањем наставног садржаја могућностима
ученика, ослушкивањем дечјих потреба кроз Ученички парламент... Наставни кадар се стручно
усавршавао, вођена је евиденција о похађању стручног усавршавања. У протеклој школској
години стручно усавршавање било је усмерено на оснаживање наставника из области наставе,
учења и подучавања. Излазило се у сусрет ученицима организовањем креативних радионоца,
приредби, спортских активности, такмичења, изложбом ликовних радова, екскурзија, излета,
посета, организовањем едукативних предавања и забавних догађаја.
О подизању квалитета рада школе, расправљало се и доносиле су се одлуке на
седницaма Наставничког, Одељењских, Стручних већа, као и Актива за школско развојно
планирање.
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1.
1.2.

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОГРАМСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ
Просторни и материјално-технички услови у школи
ШКОЛСКИ ПРОСТОР

У школској 2018/2019. години реализовани су текући послови на одржавању како у
матичној школи, тако и у свим издвојеним одељењима.
Матична школа у Мачкату има 4 учионице за млађе и 5 учионица за старије разреде са
једном помоћном просторијом за извођење практичне наставе из физике, хемије и биологије,
дигитални кабинет, библиотеку, канцеларију педагошко-психолошке службе, калнеларију за
наставнике, канцеларију директора, кухињу, трпезарију, 2 спортска терена, помоћну просторију и
два помоћна објекта. Две учионице користи вртић.
Издвојено одељење у Шљивовици има 7 учионица, дигитални кабинет, библиотеку и
канцеларију педагошко-психолошке службе, канцеларију секратаријата и административне
службе, канцеларију за наставнике, кухињу, трпезарију, спортску салу уз пратеће просторије и
спортски терен. Две учионице користи вртић.
Издвојено одељење у Кривој Реци има 3 учионице, читалачки кутак, спортски терен,
кухињу и трпезарију и помоћни објекат. Две учионице користи вртић.
Издвојено одељење на Горњој Шљивовици има 2 учионице и помоћни објекат.
У току претходнe школске године урађено је следеће:
обновљен школски намештај – замењене плоче на столовима и седишта и наслони на
столицама
купљено је 7 белих табли (6 за матичну школу и 1 за издвојено одељење у Кривој Реци)
купљен је замрзивач за кухињу у матичној школи
купљена је професионална судопера за кухињу у матичној школи
отпочело се са уређењем школског парка у матичној школи у Мачкату
котао из Шљивовице премештен у матичну школу у Мачкат и извршене поправке на грејној
мрежи у матичној школи
набављена су (кроз донације) два топловодна калорифера за грејање фискултурне сале у
издвојеном одељењу у Шљивовици
школски објекат у Шљивовици прикључен на нови вод струје са Колоније
купљен је норвешки радијатор за грејање црпне станице за воду у издвојеном одељењу у
Шљивовици
поправљен димњак и урађена спољна расвета на школском објекту у Кривој Реци
набављени (кроз учешће у пројекту Еко школа) ормарићи за ученике у матичној школи у
Мачкату
набављене (кроз донације) лопте за ученике матичне школе и сва издвојена одељења
купљен садни материјал за парк у матичној школи у Мачкату и постављени постојећи
мобилијари
замењени олуци и постављени снегобрани на школском објекту у Кривој Реци
адаптиран простор ( од помоћне просторије и две учионице) у три учионице у школи у
Мачкату
урађена изолација у две учионице млађих разреда у матичној школи
урађен под у улазној канцеларији у матичној школи
окречена учионица на Горњој Шљивовици
набављене две преносиве интерактивне табле
купљене две беле табле за издвојено одељење Крива Река
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повећан број радних једница у дигиталном кабинету у матичној школи
рађене су све потребне текуће поправке на школским објектима како у матичној школи, тако
и у свим издвојеним одељењима.
НАСТАВНА СРЕДСТВА
Школа је опремљена са око 10 десктоп рачунара, 2 дигитална кабинета (од три радне
јединице са 15 монитора и једном радном јединицом од шест монитора), 20 преносивих
рачунара, 2 пројекциона платна, 1 микроскопом, 1 скенером, 8 штампача, 1 фотокопир апаратом,
1 дигиталним фото апаратом, 2 видео камере, 1 разгласом, 1 озвучењем, 6 ЦД плејера, 1 ДВД
плејером, стручном литературом и другим неопходним дидактичким средствима. Сва дидактичка
средства се одржавају и чувају.
У две школске библиотеке и два читалачка кутка има преко 11 000 књига са стручном
литературом и другим неопходним дидактичким средствима. Библиотека располаже фондом од
преко 11 000 књига, који се перманентно обнавља.

2.

KAДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

2.1. Наставни кадар
Табела: Квалификациона структура наставног кадра
Стручни профил
Наст авно особље
BCC

Број
извршилаца
27

Године радног стажа
до 5

од 6-10

11-15

16-20

21-25

25≤

4

8

5

4

4

2

BC

5

/

/

/

/

3

2

УКУПНО

32

4

8

5

4

7

4

Састав наставног колектива обезбеђује стручно извођење наставе. У школи је у
2018/19. школској години радило укупно 32 наставникa и 19 радника ненаставног особља. Од 32
наставника 27 има високу стручну спрему и 5 има вишу стручну спрему. Наставници показују
интересовање за стручно усавршавање које се одвија према финансијским могућностима.
Три запослена су била на боловању и обезбеђена је стручна замена.
2.2. Ваннаставни кадар
Табела: Квалификациона структура ненаставног кадра
Године радног стажа

Стручни профил
Ваннаст авно особље

Број
извршилаца

до 5

од 610

1115

1620

2125

25≤

BCC
BC
ССС
ОCC
УКУПНО

5
1
7
6
19

2
/
1
/
3

1
/
/
/
1

1
/
1
/
2

/
/
2
2
4

/
1
1
1
3

1
/
2
3
6
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У школи је запослено 19 радника ваннаставног кадра. Списак наставног и ваннаставног
кадра и послови које обављају приказани су табеларно у Годишњем плану васпитно-образовног
рада школе за школску 2018/2019. годину.

3.

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
3.1. Школски календар

Организација рада Школе усклађена је са Правилником образовно- васпитног рада
основних школа за школску 2018/2019. годину, који је прописало Министарство просвете, науке
и технолошког развоја.
На основу овог правилника утврђен је календар за реализовање обавезних облика
образовно- васпитног рада.
Први класификациони период почео је у понедељак 03.09.2018. а завршио се 08.11.2018.
године. Други класификациони период почео је 13.11.2018. а прво полугодиште завршило се
31.01.2018. године. Трећи класификациони требао је да почне 18.02.2019. али је због епидемије
грипа полазак у школу након зимског разпуста за ученике померен за 25.02.2019. године.
Наставни часови надокнађени су током трајања другог полугодишта школске 2018/19. године.
Тррећи класификациони период завршио се 11.04.2019. године. Четврти класификациони период
почео је 15.04.2019. а завршио се за ученике осмог разреда 31.05.2019., а за остале ученике крај
наставне године био је 14.06.2019.
Како по Календару ОВ рада, дани у недељи нису били равномерно распоређени,
Годишњим планом рада установе, планирана је замена одређених дана, и то: у среду 09. јануара
2019. и у четвртак 25. априла 2019. настава се одвијала по распореду часова од петка.
Субота 06. октобар 2018. била је намењена прослави Дана школе (11. октобра) у матичној
школи и свим издвојеним одељењима. Субота 09. јун 2018. године намењена је остваривању
спорских, културних и рекреативних активности ученика односно реализацији Меморијалног
турнира „Наташа Шопаловић".
Ученици 8. разреда полагали су пробни завршни испит 12. и 13.04.2019. године, а завршни
испит полагали су 17., 18. и 19.06.2019. године.
Припремна настава за ученике који су полагали поправни испит одржана је у периоду од
19.08. до 23.08.2019. док је полагање поправних испита било 26. и 27.08.2019. године.
3.2. Бројно стање ученика
Табела: Mлађи разреди

Место

I

II

III

IV

Укупно

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Мачкат

1

15

1

17

1

15

1

17

4

64

Шљивовица
Крива Река

½
½

9
7

/
1

/
7

1
½

7
4

½
1

6
12

2
3

22
30

Горња
Шљивовица

1
3

3

1
3

1

1
3

2

/

/

1

6

Укупно:

2

34

2

25

2

28

2

35

10

122

1
3

1
3

𝟓
𝟔

1
2
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Табела: Старији разреди

Место

V

VI

VII

VIII

Укупно

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

Број
Ученика

Мачкат
Шљивовица

2
1

38
13

1
1

23
1

1
1

15
11

1
1

19
6

4
4

95
31

Укупно:

2

51

2

24

2

26

2

25

8

126

На крају школске године укупан број ученика био је 248. Једна ученица трећег разреда
матичне школе похађала је наставу по индивидуалном образовном програму – измењен програм,
једна ученица истог одељења похађала је наставу по индивидуалном образовном програму –
прилагођен програм. Један ученик четвртог разреда ИО Крива Река похађао је наставу по
индивидуалном образовном програму – прилагођен програм. Један ученик петог разреда
матичне школе похађао је наставу по индивидуалном образовном програму – измењен програм и
два ученика петог разреда матичне школе похађали су наставу по индивидуалном образвоном
плану са прилагођеним програмом.
3.3. Ритам рада школе
Распоред звоњења у матичној школи и издвојеним одељењима дат је у Годишњем плану
рада школе за школску 2018/2019. годину. Ритам рада одвијао се по предвиђеном плану.
3.4. Редовна настава
Редовна настава одвијала се по плану како у млађим, тако и у старијим разредиматоком
првог полугодишта. Током другог полугодишта редовна настава одвијала се у складу са Планом
надокнаде часова.
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Табела: Број планираних и одржаних часова у предметној настави
Обавезни
предмети
Ср. језик и књ.
Српски језик

V2

V1

V3

VI1

VI2

VII1

VII2

VIII1

VIII2

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

180

180

180

180

180

180

144

144

144

144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144

144

144

144

136

136

136

136

O

Енглески језик

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

68

68

68

68

Математика

144

144

144

144

144

144

144

144

136

136

144

144

144

144

136

136

136

136

Историја

36

36

36

36

36

36

72

72

72

72

72

72

72

72

68

68

68

68

Географија

36

36

36

36

36

36

72

72

72

72

72

72

72

72

68

68

68

68

Физика

-

-

-

-

-

-

72

72

72

72

72

72

72

72

68

68

68

68

Хемија

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

72

72

72

68

68

68

68

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

68

68

68

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

72

72

72

68

68

68

68

Тех. и тех.

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

-

-

-

-

-

-

-

-

Инф. и рач.

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

-

-

-

-

-

-

-

-

Ликовна кул.

72

72

72

72

72

72

36

36

36

36

36

36

36

36

34

34

34

34

Музичка кул.

72

72

72

72

72

72

36

36

36

36

36

36

36

36

34

34

34

34

Физичко вас.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

72

72

72

68

68

68

68

Физ. и здр. вас.

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

-

-

-

-

-

-

-

-

ОФА

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

-

-

-

-

-

-

-

Биологија
ТИО

-

Обавезни изборни
нас. пр.

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

Верска настава
Руски језик
Изабрани спорт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36
72
36

36
72
36

36
72
36

36
72
36

34
68
34

34
68
34

34
68
34

34
68
34

П

O

П

O

П

O

П

O

П

П

O

П

O

П

O

П

O

П

Верска настава
Руски језик

36
72

36
72

36
72

36
72

36
72

36
72

36
72

36
72

36
72

36
72

-

-

-

-

-

-

-

-

Изборни нас.
предмети

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

П

O

Свакодн. жив. у пр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

36

36

36

34

34

34

34

Слободне нас.
активности

П

O

П

O

П

O

П

O

П

П

O

П

O

П

O

П

O

П

Свакодн. жив. у пр.
Чувари природе

36
-

36
-

36
-

36
-

36

36

36
-

36
-

36

36

-

-

-

-

-

-

-

-

Изборни програми

V2

V1

V3

V2

V1

V3

V2

V1

VI2

VI1

V3

V2

V1

VI1

VI2

VI1

V3

VII1

VII1

VI2

VI1

VII2

VII2

VII1

VI2

VIII1

VIII1

VII2

VII1

VIII2

VIII2

VIII1

VII2

VIII2

VIII1

VIII2

3.5. Допунска настава
За ученике који спорије напредују у савладавању наставног градива организована је
допунска настава, а за ученике који показују добре резултате из појединих предмета
организована је додатна настава. Часови допунске и додатне наставе реализовани су према
задужењима из Годишњег програма рада школе, а евиденција о њиховом реализовању налази се
у Дневнику евиденције образовно-васпитног рада.
3.6. Изборни наставни предмети
У протеклој школској години, верску наставу, као изборни предмет у млађим и старијим
разредима, у матичној школи и издвојеним одељењима, похађали су сви ученици.
Као обавезне изборне наставне предмете ученици седмог и осмог разреда похађали су
верску наставу, други страни језик-руски језик и изабрани спорт-кошарку. Поред обавезних
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изборних наставних предмета ученици ових разреда похађали су и свакодневни живот у
прошлости као изборни наставни предмет.
Ученици петог и шестог разреда похађали су верску наставу и руски језик као изборне
програме. Поред тога похађали су и слободне наставне активности по избору. Ученици су се у
претходној школској години определили за свакодневни живот у прошлости и чуваре природе
као слободне наставне активности за које су зинтересовани.
Изборни предмети у млађим разредима приказани су табеларно.
Табела: Изборни предмети – МЛАЂИ РАЗРЕДИ
РАЗРЕДИ (број разреда)

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

I

Верска настава

2

Пројектна настава

2

Чувари природе

1
3
1
3

-

II
2

III

1

2

3

2

IV

5

2

6

-

1

2

3

1
2

-

5

2

6

1
2

УКУПАН БРОЈ
УЧЕНИКА
122
34
88

Табела: Учитељи задужени изборним предметом – МЛАЂИ РАЗРЕДИ
РАЗРЕДИ

Име и презиме
наставника

I

Ружица Јараковић

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Милица Тодосијевић
Ст ојанка Грујовић

II

III

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Зоран Дуловић
Весна Смиљанић

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Драгица Пјевчевић
Љиљана Андрић

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Марија Спасенић

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

МирославаЈанковић
Весна Ковачевић

IV

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

3.7. Предшколско васпитање
Деца, полазници првог разреда, похађали су припремни предшколски програм у
организацији дечијег вртића „Радост” из Чајетине, у просторијама које је обезбедила матична
школа у издвојеним одељењима у Кривој Реци и Шљивовици и у оквиру вртића у Мачкату. У
организацији школе предшколски програм похађало је једно дете у ИО Горња Шљивовица.
Овим радом било је обухваћено укупно 30 деце предшколског узраста, и то: 17 деце у
Мачкату, 8 деце и ИО Шљивовица, 4 деце у ИО Крива Река и 1 деце и ИО Горња Шљивовица.
Тестирање предшколаца обављено је од априла до маја, од стране педагога Иване Жунић.
3.8. Такмичења ученика
И ове школске године организована су такмичења за ученике основних школа. На
такмичењима су учествовали ученици све три основне школе са територије Општине:
„Димитрије Туцовић“ из Чајетине, „Саво Јовановић Сирогојно“ из Сирогојна и наша школа.
У организацији наше школе одржана су следећа такмичења: општинско такмичење из
историје, географије, хемије, физике, српског језика, књижевна олимпијада, такмичење
„Мислиша“ као и републичко такмичење у оквиру међународне смотре „Читалићи 2019“.
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На општинском такмичењу из математике запажен успех постигле су наше ученице
Милица Ковачевић (ученица четвртог разреда у ИО Шљивовица) и Јована Радојичић ученица
шестог разреда у матичној школи. Обе су освојиле треће место на општинском и пласирале се на
наредни ниво такмичења. На општинском такмичењу из историје ученица петог један одељења
матичне школе Душанка Ђокић освојила је друго место. Вељко Станић, ученик осмог разреда у
ИО Шљивовица, освојио је прво место на општинском такмичењеу из географије и друго место
на такмичењу истог нивоа из биологије. На такмичењу из хемије ученик осмог разреда у ИО
шљивовица Огњен Брковић освојио је прво место, а ученица осмог разреда матичне школе Сара
Шопаловић освојила је друго место. Ученица осмог разреда матичне школе Наталија Лончар
учествовала је на „Књижевној олимпијади“, освојила треће место и пласирала се на окружни
ниво такмичења. Ученица другог разреда матичне школе Валентина Дуловић и ученица Шестог
разреда матичне школе Јована Гудурић пласирале су се на окружно такмичење рецитатора. У
нашој школи одржано је Општинско такмичење из српског језика и књижевности 17.03.2019.
године. Ученица петог разреда Сања Зорзић из Шљивовице освојила је треће место и пласирала
се на Окружни ниво такмичења.
На јубиларном 20. издању „Светосавске трке“ у Ваљеву наступило је седморо такмичара
Атлетског клуба из Чајетине. Ученик наше школе Димитрије Љубичић је био другопласирани у
трци дечака петог и шестог разреда на 800 метара.
На окружном такмичењу у стоном тенису одржаном 23.10.2018. године у Пожеги,
учествовали су такмичари из 12 општина. Нашу школу су представљали ученици Дарко
Челиковић и Иван Љубичић и заузели су 3. место.
На литерарном конкурсу на тему „Златкине авантуре“ награђене
су ученице наше школе Сара Којовић и Наталија Лончар. Победнице
конкурса добиле су по пет хиљада динара, поклон пакет млекаре
„Наша Златка“, обишле су производни погон млекаре, а њихове песме
биће илустроване у бојанкама које ће имати прилику да виде како
купци Златкиних производа тако и деца, али и пословни партнери као
део рекламног материјала.
Рад наше ученице трећег разреда матичне школе, Јане Гукић,
одабран је на конкурсу Зелене учионице, ученица је написала састав о
јесени.
У матичној школи у Мачкату и у издвојеним одељењима у
Шљивовици и Кривој Реци 14.03.2019. одржано је такмичење
,,Мислиша". На овом такмичењу је учествовало 78 ученика млађих и старијих разреда.
Похваљене ученице из наше школе су Сара Мијаиловић и Виолета Златић, обе ученице 1.
разреда.
На ликовном конкурсу под називом "Сачувајмо воду за све", који је организован на нивоу
наше школе поводом обележавања Светског дана воде награђени су у категорији младјих разреда
радови следећих ученика: Сања Војиновић, Јана Гукић и Марија Зечевић. У категорији старијих
разреда радови следећих ученика: Сара Стојановић, Сара Крћа и Анђела Баковић.
Поводом Светског дана књиге за децу и великог јубилеја, 140 година постојања и рада,
Народнa библиотекa „Стеван Сремац” у Нишу расписала је 18. Ликовнo-литерарни конкурс на
тему: „Вечни сјај библиотеке“. Ученик 1. разреда из Криве Реке, Ђорђе Жунић, освојио је прво
место на ликовном конкурсу за узраст 1. разреда.
Ученици наше школе узели су учешће у литерарном конкурсу "Деца међу нарцисима".
Похваљени су радови ученика Давида Николића III-2 из Шљивовице и Михаила Вирића, II-3
из Криве Реке.

11

Извештај о раду Основне школе „Миливоје Боровић”
у школској 2018/2019. години
Удружење грађана "Златиборски круг“ из Чајетине је у оквиру пројекта „Модел
циркуларне економије у служби заштите животне средине у општини Чајетина“ расписало
литерарни конкурс који се тицао тема о природи, а на који су се јавили ученици свих школа са
територије општине Чајетина. Лука Филиповић, ученик 3. разреда из Криве Реке освојио је 1.
место на млађем узрасту са песмом "Како да сачувам природу". Лука је награђен, а захвалнице су
добили и Лукин ментор и наша школа.
На литерарном конкурсу за учитеље који је расписало Друштво учитеља Новог Сада, на
тему "Причице за учионицу", Љиљана Андрић је освојила 3. место за своје "Једначине у стиху".
3.9.

Екскурзије и излети

У току школске 2017/2018. године организовани су и изведени једнодневни излет за
ученике од првог до четвртог разреда и екскурзија за ученике од петог до осмог разреда. Сви
излети и екскурзије протекли су у по предвиђеном плану.
Табела: Екскурзије ученика
Разред

Време

Релација
МЛАЂИ РАЗРЕДИ

I, II, III, IV

01. јун 2019.
године

Шљивовица-Мачкат-Београд
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

V, VI, VII, VIII

10. и 11. мај 2019.
године

Шљивовица-Мачкат-Београд
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3.10. Слободне активности ученика
На основу склоности и интересовања ученика формиране су и организоване следеће
секције: драмско-рецитаторска секција, новинарска, еколошка секција, историјска, ликовна,
саобраћајна, музичка, библиотечка, секција енглеског језика, литерарно-ликовна, креативна,
одбојкашка, математичка секција и English Fan Club. Часови наведених секција реализовани су
према задужењима из Годишњег плана рада школе, а евиденција о њиховом реализовању налази
се у евиденцији образовно-васпитног рада, есДневнику.
Драмско–рецитаторска секција старији разреди
Драмско-рецитаторска секција одвијала се према утврђеном Плану рада. Драмска
дружина окупила је децу старијух разреда која показују интересовања и таленат за глуму и
сценско изражавање. Секција је учествовала у свим културним активностима Школе.
Током претходне школске године остварили смо следеће циљеве и задатке: упознавање
са културом драмског стваралаштва, упознавање са основама драмског истраживања, развијање
стваралачке способности богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења, развијање
способности за концентрацију и способности за јавне наступе, стицање способности лепог,
течног и креативног импровизованог изражавања, стицање искуства и навика за колективни живот
и рад, развој опажања, размишљања и слободног изражавања, емоционално сазревање (емотивни
и сазнајни развој) развијање критичке способности, развијање самоконтроле, досетљивости...
подстицање интересовања за истраживање.
Драмско– рецитаторска секција млађи разреди
Драмско- рецитаторска секција је у овој школској години реализована са ученицима IV1
разреда. У оквиру рада секције ученици су вежбали правилно и лепо казивање, припремали се за
школску смотру рецитатора, припремили и извели два драмска текста. Најуспешнији су
учествовали на општинској смотри рецитатора. Такође, чланови секције учествовали су у
приредбама поводом Дана школе и Савиндана. Ученици су успешно реализовали угледни часдрамски текст „Подела улога“, Гвидо Тартаља.
Новинарска секција
У Основној школи „Миливоје Боровић“ на почетку школске године кренула је са радом
новинарска секција. Чланови секције су били ученици петог и осмог разреда, који су према
својим интересовањима, креативности и умећима бирали ову секцију.
Са активностима смо почели на почетку школске године пишући извештаје са догађаја
поводом „Дечје недеље“. Сваке године се у нашој школи обележава Дан школе и Савиндан
пригодним програмом. Чланови новинарске секције су учествовали у припреми садржаја за
приредбе. Писали смо радове и слали на конкурсе, али нисмо добили повратну информацију
(Академија Филиповић). Писали смо извештаје са приредби
и интервјуе са познатим
личностима.
Чланови новинарске секције су ове школске године посетили Сајам књига заједно са
другарима из Мачката.
Присуствовали смо и радионици коју је организовао Медија центар из Новог Сада. Тема
је “Препознавање лажних вести на друштвеним мрежама“. (5. 4. 2019.).
Секција је имала активности и у првом и у другом полугодишту.
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Еколошка секција- млађи разреди
У току ове школске године на часовима еколошке секције ученици 4. разреда ИО Крива
Река су прикупљали биљке у школском дворишту и околини и правили хербаријум. Садили и
окопавали цвеће у школском дворишту, израђивали слике и предмете од природних материјала,
новогодишње украсе и честитке, кућице и хранилице за птице од одбачене амбалаже и старих
употребних предмета. Имали смо и еколошке игре без граница. Код ученика је негована љубав
према природи и позитиван однос према животној средини.
Историјска секција
У току протекле школске године историјска секција је имала више активности. Једна од
најважнијих била је припрема за такмичење из историје у организацији Министарства просвете.
Наша школа била је организатор општинског такмичења из историје на коме је ученица Душанка
Ђокић освојила друго место. На часовима
секција су ученици заједно са наставником
урадили неколико паноа са историјским
темама које смо после користили у самој
настави. Такође смо урадили и неколико
историјских времеплова. Посетили смо и
неколико историјских локација и установа
културе у ближој околини, између осталих
Музеј у Ужицу и Јокановића кућу. За идућу
школску годину историјска секција планира
мало
шири
обим
активности,
посету
Историјском
архиву
у
Ужицу,
спомен
комплексу на Кадињачи и слично.

Ликовна секција
Ученици су кроз различите садржаје и облике рада током наставне године, користили
различита ликовна средства и развијали моторичке и визуелне спопсобности, као и способности
сарадње у тимском раду. Наша школа је ове године била домаћин манифестације „Читалићи“.
Задатак ученика ликовне секције био је да дају пуну естетску подршку овој манифестацији, што
су они и учинили. Учесвовали су у изради сценографије и штанда. За „Еко вашар“, који се сваке
године организује, ученици су током целе школске године правили производе од тетрапак
амбалаже. Производе су изложили и продавали на вашару, јер овај догађај је хуманитарног
карактера. Традиционално, сваке године, наша школа, израђује новогодишње честитке од
различитих материјала, које затим шаље својим пријатељима у земљи и иностранству. Деца су
учествовала у уређењу школског хола и учионица.
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Саобраћајна секција
У овој школској години, Саобраћана секција броји 26 ученика
од петог до осмог разреда матичне школе.
Предвиђени број часова је 36. Реализација планираних часова
је почела од октобра месеца, једном недељно у континуитету. На
првим часовима саобраћајне секције, ученици су се кроз видео
лекције упознавали са основним елементима саобраћаја, улоге и
значаја за свакодневни живот и рад.
Ове школске године, Општина Чајетина и Савет за безбедност
саобраћаја, школи су поклонили четири нова бицикла, што је у
многоме олакшало и додатно заинтересовало ученике за учешће у
овој секцији.
Такође, на школском игралишту је исцртан полигон који ће ученици користити за
увежбавање спретности и уједно ће бити припрема за такмичење Шта знаш о саобраћају, које се
планира од следеће школске године у нашој школи.
Пред крај школске године, полигон је употпуњен и свим пропратним елементима.
Музичка секција
Музичка секција броји око 30 чланова у на нивоу матичне школе и ИО Шљивовица школе.
У протеклој школској години музичка секција је постигла фине резултате у наставном делу као
и у ваннаставним активностима.
Музичка секција се заснива на неговању народне, забавне, уметничке и традиционалне
музике, извођењу истих кроз певањи и свирање, као и на овладавању техника певања и свирања.
Ове године имали смо три полазника учења свирања гитаре, самим тим оформили смо млађи
оркестар, који се по могућностима прикључују и старијем школском оркестру. Хор ради
самостално и заједно са оркестром.
У овој школској години имали смо леп број наступа, како у школским просторијама тако
и ван њих. Дечији наступи обележили су: Дан школе, Савиндан, Отварање спомен плоче
ратницима Великог рата из Криве Реке, наступ на међународној смотри „Читалићи 2019.“, наступ
у оквиру активности организованих током Дечије недеље, Видовдан, наступ на Краљевом тргу у
оквиру менифестације коју је организовао Дино парк...
Библиотечка секција
Библиотечка секција током 2018/2019.
школске године имала је око 10-ак сталних
чланова. Најважнији циљ рада секције био је
подстицање читања и дружења са књигом.
Библитечка секција је имала свој план рада на
основу ког су се и реализовале активности.Током
дечије недеље ученици првих разреда са својим
учитељицама и библиотекарком посетили су
библиотеку „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини. Том приликом ученици су добили чланске карте и
5000 динара. Наставници и чланови секције на почетку школске године постетили су
Међународни сајам књига у Београду, 61. по реду. Mеђународни београдски сајам одржао се од
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23. до 30. октобра у три највеће хале Београдског сајма на коме се представило 1002 учесника.
Мото овогодишњег Сајма био је „Књигу у руке“.
Секција енглеског језика
У оквиру секције енглеског језика English Fun Club, намењеној старијим разредима,
ученици су, према сачињеном плану и програму обрадили предвиђене теме из културе енглеског
говорног подручја, са циљем проширења знања са редовних часова енглеског језика. Теме су
биле организоване у неколико целина, од представљања земаља енглеског говорног подручја,
упоређивања њихових културних обележја са нашом земљом и њеним симболима, преко израде
постера и презентација на различите теме или у оквиру обележавања битних датума, израде
производа за продају на Еко вашару, украса за Нову годину и Божић, итд. Ученици су имали
прилику да на настави користе оригиналне материјале са британских сајтова посвећених учењу
језика и упознавању културе примерене њиховом узрасту и интересовањима, као полазним
тачкама за истраживање тема попут музике, филма, спорта, фотографије, моде, хране и стилова
живота. Након презентовања оваквих материјала, ученици су мали прилику да сами креирају
постере, фото приче, мале есеје или друге форме на задате и слободне теме.
„Cultural Notes”
У току ове школске године ученици су се
бавили разним темама које се тичу како српске тако
и енглеске културе и обичаја. Активности ученика
су се кретале углавном око обележавања значајних
датума(хришћанских празника-Божића и Васкрса и
познатих датума, као што је Нова година и Дан
жена).На часовима секције смо гледали кратке
едукативне филмове, слушали страну музику,
правили честитке и разне орнаменте,бојили и
цртали, рецитовали дечје песме на енглеском,а
ученици су могли да се похвале и својим првим бројем часописа „Звезда“(“Star”), такође на
енглеском језику.Припремали смо и материјал за други број, али он ће ипак морати да сачека
неки други моменат. Последњи час посветили смо спортском дружењу испред школе и, наравно,
неизбежном фотографисању.
Литерарно-ликовна секција
У школској 2018/2019. години ликовно-литерарну секцију су похађали ученици млађих
разреда и то: првог разреда из Мачката и Шљивовице, првог и трећег разреда из Криве Реке и
првог, другог и трећег разреда са Горње Шљивовице (укупно 41 ученик).
Учествовали су у обележавању Дечије недеље, Савиндана, Видовдана, тематских дана и
недеља, важних Еко датума...Такође, узели су учешће и на Општинској смотри рецитатора, као и
на многобројним ликовним и литерарним конкурсима, на којима су стекли запажене резултате,
награде и похвале: „Моја Златка“, „Витез“, „Жича“, „У част библиотеке“, „Како да сачувам
планету“, „Моја река“, „Крв живот значи“, „Моја учионица из снова“, „Деца међу нарцисима“...
На 36.часу извршена је евалуација и анализа рада секције. Ученици су веома задовољни
постигнутим резултатима и сврстали су секцију међу омиљене предмете.
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Креативна секција
Кроз ову секцију развија се креативност и стваралаштво ученика, развија се љубав према
уметности, моторичке способности ученика, прецизност и истрајност у раду. Такође подстиче се
и такмичарски дух.
Ученици су израђивали различите предмете од рециклажног материјала као што су:
корпе од новинске хартије , цегер торбе од старих фармерки и платнених џакова, уникатни
накит и несесере од старе новинске хартије, вазе и кутијице за накит од гипса. Такође . ученици
су имали прилику да се опробају у декупаж техници украшавајући корпе израђене од новинске
хартије. Веште руке и мноштво боја старе картонске ролне претворили су у прелепе сталке за
оловке и украсне вазе. Рад секције пратио је различите ликовне конкурсе на којима су ученици
својим радовима узимали учешће. Ученици II3 учествовали су на еко-пакет конкурсу
„Циркуларна економија“ и ушли у ужи избор приспелих радова. Учешће у раду на неким од
часова узели су и родитељи.
Настали радови нашли су своје
место на Еко вашару који се ове
године
организовао
последњег
наставног дана као део активности у
оквиру Међународног програма Еко
школа. Новац прикупљен продајом
производа биће искоришћен за набавку
спортских реквизита.
Одбојкашка секција
Одбојкашка секција одржана је током кодине у складу са планом и програмом. Часови су
одржани у Шљивовици у сали за физичко васпитање и на школском игралишту у Мачкату.Сви
ученици су овладали са планираном техником и тактиком.Одржана су школска такмичења из
одбојке у Мачкату и Шљивовици.У одигравању утакмица су учествовали ученици обе школе.
Математичка секција
У старијим разредима у овој школској години реализован је програм математичке
секције са циљом да се кроз занимљива предавања, радионице, игре квизове ученицима
математика представи на другачији, занимљивији начин. Намера је била развити интересовање
за математику код ученика без обзира на успех и способности.
Теме и области су биле разноврсне. Говорило се о великим математичарима, решавали
магични квадрати, детективски задаци. Ученици су на интересантан начин повезали знања из
других области са математиком и уочили нове везе.
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УСПЕХ УЧЕНИКА

Успех ученика за претходну школску годину дат је у виду табеле. Сви ученици у матичној
школи и издвојеним одељењима успешно су завршили разред. Сви одлични ученици награђени
су дипломама и похвалницама, а ученици са свим петицама награђени су и књигама. Ђак
генерације за школску 2018/2019. годину је Вељко Станић, ученик осмог разреда у Шљивовици.
Посебне дипломе дбили су: Вељко Станић из биологије и географије, Огњен Брковић из
хемије, Сара Шопаловић из биологије и хемије, Наталија Лончар из српског језика и Дарко
Челиковић из физичког васпитања.
Табела: Успех ученика

13

12

25

/

/

18

28

15

13

28

/

/

12

Није завршило

25

завршило разред

II
III

Незадовољавајуће

/

Задовољавајуће

Одлични

/

Добро

Неоцењени

/

Вр. Добро

Недовољни

34

Примерно

Позитивни

19

5,00

Девојчице

15

Довољни

Дечаци

34

Добри

Број ученика

I

Вр. Добри

Разред

Владање

/

/

/

/

34

/

/

/

/

34

/

7

/

/

12

25

/

/

/

/

25

/

9

4

/

8

28

/

/

/

/

28

/

IV

35

20

15

35

/

/

18

11

5

/

9

35

/

/

/

/

35

/

I-IV

122

63

59

122

/

/

48

27

9

/

29

122

/

/

/

/

122

/

V

49

30

19

49

/

/

9

28

9

1

2

49

/

/

/

/

49

/

VI

24

12

12

24

/

/

6

9

9

/

1

24

/

/

/

/

24

/

VII

26

17

9

26

/

/

4

10

12

/

/

22

3

1

/

/

26

/

VIII

25

14

11

25

/

/

9

11

5

/

4

25

/

/

/

/

25

/

V-VIII

124

73

51

124

/

/

28

58

35

1

7

120

3

1

/

/

124

/

I-VIII

246

136

110

246

/

/

76

85

44

1

36

242

3

1

/

/

246

/

Напомена: Два ученика су наставу похађали по индивидуалном образовном плану – измењен програм: један
ученик петог разреда и један ученик трећег разреда матичне школе. Четири ученика похађала су наставу по
индивидуалном образовном плану – прилагођен програм: ученик трећег разреда матичне школе, ученик
четвртог разреда ИО Крива Река и два ученика петог један одељења матичне школе.

На поправни испит упућена су три ученика (два ученика шестог разреда и један ученик
седмог разреда матичне школе). Ученици су имали недовољне оцене из два предмета, и то:
математика три и српски језик једна недовољна оцена. После изведене припремне наставе и
полагања испита сви ученици су завршили разред.
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САДРЖАЈ СПОРТСКИХ, КУЛТУРНИХ, УМЕТНИЧКИХ, ХУМАНИТАРНИХ И ДРУШТВЕНОКОРИСНИХ АКТИВНОСТИ

Као сваке године, на почетку школске године ученицима првог разреда приређен је
свечани дочек. Учитељи су ђацима првацима припремили „Дипломе добродошлице“ као што је
обичај у Школи.
Ђацима првацима из школа са територије општине
Чајетина уручене су чланске карте библиотеке „Љубиша Р.
Ђенић“, као и поклон од општине у износу од пет хиљада
динара.
Свих 107 нових ученика који су овог септембра
пошли у први разред основне школе добило је бесплатно
чланство у библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини. На
традиционалној додели чланских карти у библиотеци ове
године је била новина да су уместо пакета и школског
прибора добили пет хиљада динара.
У септембру је у нашој школи обележена Европска
недеља мобилности: „Појас одвежи! Пертле завежи! Више
шетај, мање вози и природа ће да се сложи!!!“ у сарадњи са
Дечијим вртићем "Пчелица" и Саветом за безбедност
општине Чајетина.
Ученици наше школе у пратњи наставника посетили
су 63. Сајам књига у Београду.
Прва недеља у октобру је сваке године посвећена
деци и дечјим правима. Дечја недеља је први пут
обележена 1934. године на предлог организације Пријатељи деце Србије, а 1987. године
дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Овогодишња Дечја недеља је обележена од
1. до 7. октобра 2018. године.
Ученици Музичке школе "Арс Нова" из Ужица учествовали су у отварању Дечје недеље у
нашој школи, приредивши мали концерт за наше ученике.
Већ традиционално у оквиру Дечје недеље организује се дружење ученика млађих
разреда из Мачката и Криве Реке. Ово дружење одвија се у виду маскенбала. Ученици су се са
својим родитељима потрудили да направе веома креативне и оригиналне маске.
Предметни наставници и педагог школе заједно са ученицима старијих разреда у
матичној школи и издвојеном одељењу у Шљивовици организовали су радионицу чија је сврха
била неговање пријатељских односа међу ученицима наше школе. Крајњи продукти радионица
биле су „Пињате“ које су ученици направили за журку у организацији Ученичког парламента.
Радионица "Писање и украшавање дечијих парола" је реализована у Шљивовици у
организацији наставнице српског језика и наставнице ликовне културе.
Ученици од 1. до 4. разреда из матичне школе у
Мачкату и издвојеног одељења у Кривој Реци, уживало је у
другарском надметању са својим вршњацима у Шљивовици.
Ученици старијих разреда са својим одељенским
старешинама су у оквиру планираних активности у Дечијој
недељи посетили Народни музеј у Ужицу, Јокановића кућу и
Хидроцентралу на реци Ђетињи. Ученици млађих разреда
вођени слоганом Дечје недеље "Моје је право да живим
срећно и здраво" узивали су у песми, игри и друзењу у
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забавном парку "Бели Јелен" у петак 5. октобра 2018. године.
У суботу 6.10.2018. у матичној школи у Мачкату обележен је Дан школе. Прослава 159
година постојања и рада школе реализована је пригодном приредбом. Свечаности је
присуствовао председник општине, директорка Голд гондоле, директори школа са територије

општине Чајетина, родитељи, бивши радници школе као и гости из школа са Жабљака и Требиња.
Поводом обележавања Светског дана борбе против СИДЕ (1. децембар) у сарадњи са
Домом здравља Чајетина одржано је предавање за ученике петих разреда у матичној школи у
Мачкату и у издвојеном одељењу у Шљивовици.
У оквиру хуманитарне акције "Један пакетић-пуно љубави", Црвени крст Чајетина у
сарадњи са нашом школом је и ове године прикупио мноштво играчака и школског прибора за
најугроженије малишане.
У част једног од највећих хришћанских празника - Божића, у матичној школи у Мачкату
уприличена је изложба продуката рада ученика наше школе.
Обележавање школске славе организовано је у недељу 27.01.2019. године, приредбом у
матичној школи у Мачкату, издвојеним одељењима у Шљивовици, Горњој Шљивовици и Кривој
Реци. На нивоу школе, и ове
године је организован ликовни
конкурс чија је тема „Савиндан“.
На ликовном конкурсу са
темом
,,Савиндан"
који
се
организује на нивоу школе за
ученике старијих разреда. Награде
су припале следећим ученицима у
матичној школи у Мачкату: 1.
место Кристини Матовић и Марији
Златић, 2. место Марини Бајић и 3. место су заузеле Сара Шопаловић и Вања Дуловић.
У уторак 5. марта 2019. обележен је Дан енергетске ефикасности у матичној школи у
Мачкату. Чланови Еко патроле су одржали састанак и проверавали рационално коришћење
електричне енергије у холу школе и у учионицама. Такође, на часу математике код ученика 5.
разреда је одржан Квиз енергетска ефикасности и садржај задатака био је прилагодјен овој теми.
На часовима техничког и информатичког образовања ученици су погледали презентацију ,а
затим записали на који начин они штеде енергију. На часу руског језика су записане поруке о
дану енергетске ефикасности превели на руски језик.
У част свих мама ученици школе су правили поклоне традицинално за 8. март. Ученици
су поклоне правили за маме уз помоћ предметних наставника и учитеља.
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Нашу школу је 19. марта 2019. године посетио
„Макси школски караван“. Деца су уживала у интерактивном
програму који их је посетио на принципе здраве исхране. У
игри и дружењу су учествовали сви ученици првог и другог
разреда из матичне школе и издвојених одељења из Криве
Реке, Шљивовице и Горње Шљивовице.
Сајам образовања „Занимање, звање, знање“ у
организацији наше школе одржан је 19.4.2019. године у
Дому културе у Чајетини. Све средње школе са територије
општине Ужице, Чајетина и Пожега представиле су своје
средњошколске профиле. Сајму је присуствовао велики број ученика из основних школа са
територије наше Општине. Поред ученика, сајму су присуствовали и њихови родитељи како би
се лакше одлучили за предстојећи избор професије своје деце.
Припадници
Ватрогасне
јединице
Чајетина извели су ученицима млађих разреда у
Мачкату 30. маја 2019. године показну вежбу:
„кКко реаговати у опасности од пожара“.
У матичној школи у Мачкату обележен је
дан планете земље у сарадњи са ЈКП ,,Златибор".
Ученици су спровели акцију чишћења школског
дворишта. Представница ЈКП ,,Златибор", Вера
Благојевић презентовала је ученицима план
селекције и одлагања отпада на нивоу општине,
као и изградњу еколошког дворишта. Цела активност је спроведена у циљу очувања планете
Земље. Ученици из ИО Крива Река прикупљали су отпад у школском дворишту и непосредној
околини. Обзиром да су прикупили пун џак, показали су да су савесни и одговорни.
У оквиру међународног програма Еко школе, 10. јуна наша школа је пут за редом
организовала квиз знања из екологије, који је одржан у просторијама Библиотеке „Љубиша
Р.Ђенић“ у Чајетини. У такмичењу се надметало пет екипа, а победу је однела Основна школа
„Саво Јовановић Сирогојно“.
Овогодишњи Еко вашар одржан је 14. јуна 2019. године у парку у Чајетини. Ученици су са
наставницима и учитељима припремили мноштво употребних предмета од рециклажних
материјала.

Ученици наше школе учествовали су на спортским играма младих које су одржане на
Златибору 13. јуна 2019. године. Учествовали су у свим категоријама и оставрили су запажене
резултате.
На годишњој Скупштини Црвеног крста која је одржана 14.6.2019. додељене су награде
ученицима наше школе који су учествовали у квизу „Шта знаш о Црвеном крсту“, Јовани
Крејовић, Сандри Бошњаковић и Урошу Секулићу. Награда је припала и ученицима који су
својим радовима представљали школу на ликовном конкурсу „Крв живот значи“, Марији Зечевић,
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Михаилу Вирићу и Немањи Алексићу. Захвалница је уручена школи и учитељима Марији
Спасенић и Зорану Дуловићу за допринос и сарадњу у разним хуманитарним акцијама које
организује Црвени крст.
Меморијални турнир „Наташа Шопаловић“ одржан је 15. јуна 2019. године седамнаести
пут. Учешће на турниру су узеле три екипе: ОКК Ужице, КК Ариље и кошаркашка екипа наше
школе. Титулу победника турнира однела је екипа ОКК Ужице.
У наградној игри коју организује рецан Фонд под слоганом "Свака лименка се рачуна",
наша школа је сакупила 526kg лименки и освојила 2. место на нивоу Србије. Школа је за
другопласирано место освојила новчану награду у вредности од 50 хиљада динара.
За крај школеске 2018/19. године 28. јуна ученици ИО Крива Река припремили су
приредбу којој је присуствовао велики број родитеља и чланова локалне заједнице.
Другарско вече
И ове школске године, наши матуранти, своје другарско вече су славили у просторијама
школе, уз присутво својих одељењских старешина, наставника и родитеља. Другарско вече за
ученике осмог разреда ИО Шљивовица одржано је 8. јуна а за ученике матичне школе 7. јуна
2019. год. са почетком у 20h у просторијама школске кухиње. Подела сведочанстава и диплома
28. јуна 2019. год. у просторијама школе.
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УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Ученици осмог разреда су полагали завршни испит без обзира да ли настављају даље
школовање или не. Завршни тест су полагали из српског језика, математике и комбиновани тест.
Завршни испит је успешно организован и спроведен у нашој школи. Наша школа је била
модел експеримент школе , где су дежурни наставници били наставници из наше школе и сва три
дана на завршном испиту био је присутан просветни саветник. Свих 25 ученика је изашло на
завршни испит. Сви ученици су уписани у првом кругу.
Табела: Просечан број бодова по предметима
ПРЕДМЕТ

Просечан
број бодова

са 20 бодова

са 0 бодова

са 15 и више

са 5 и мање

Српски језик

11.88

0

0

8

3

Математика

10.04

0

0

5

4

Комбиновани

10.77

0

0

3

2

Табела: Број ученика према жељи
Жеља

Број ученика

%

Прва жеља

17

68%

Друга жеља
Трећа жеља

5
2

20%
8%

Четврта жеља
Пета жеља

1

4%

Шеста жеља

17

68%

23

Извештај о раду Основне школе „Миливоје Боровић”
у школској 2018/2019. години
7. РАД СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
7.1.Наставничко веће
Наставничко веће је одлучивало о свим питањима у вези са организовањем образовноваспитног рада у школи. У надлежности Наставничког већа су били сви облици образовноваспитне делатности, подела одељењских часова, планирање и организовање додатне и
допунске наставе и слободних активности, организовање посета, излета и екскурзија,
прослављање Дана школе, Савиндана, организовање дежурства наставника и ученика, упознавање
са распоредом такмичења. Наставничко веће бринуло је о квалитету наставе и доследној
употреби наставних средстава. Праћена је реализација свих видова образовно- васпитног рада,
прављене су периодичне анализе успеха и дисциплине ученика, предлагане мере за
побољшање, праћен рад наставника. Праћена је реализација Годишњег програма рада Школе.
Током школске 2018/2019. године одржано је 10 редовних и 2 ванредние седнице овог стручног
органа на коме су разматрана разна питања из домена образовно-васпитног и васпитнообразовног рада школе.
7.2.Одељењска већа
Одељењска већа су формирана на почетку школске године поделом предмета и одељења
на наставнике и расподелом одељенских старешина. Председник Одељенског већа млађих
разреда је била Љиљана Андрић, а председник Одељенског већа старијих разреда је био Бранко
Шкодрић.
На седницама одељењских већа се пратила, организовала и анализирала реализација
планова и програма рада у одељењима, пратио се развој и напредовање ученика посебно и у
целини предузимале су се мере за унапређење образовно-васпитног рада. Утврђен је успех на
крају школске године и предложени ученици за похвале и награде.
У току школске 2018/2019. године одржано је по 6 редовних састанака седнице
Одељенског већа разредне наставе и предметне наставе и по два ванредна састанка..
7.3. Стручна већа
У току школске 2018/2019. године у школи су радила 4 стручна већа и то:
СТРУЧНО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА

БРОЈ ОДРЖАНИХ
САСТАНАКА

Стручно веће разредне наставе

Мирослава Јанковић

9

Стручно веће језика и друштвених
предмета

Татјана Крповић

6

Милица Шукиловић
Биљана Лазаревић

11
10

Стручно веће природних предмета
Стручно веће вештина

Руководиоци стручних већа су водили записнике о реализацији програма који је садржао
датум рада, име и презиме одсутних наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни
ред, преглед садржаја рада/дискусије, закључци, мере које се предузимају. Анализирао се успех
ученика, разлози неуспеха, дискутовало се о прилагођавању наставе ученицима у складу са
њиховим потребама, усаглашавању критеријума оцењивања на нивоу разреда, планирани су
угледни часови, резултати такмичења, праћена је реализација свих видова образовно-васпитног

24

Извештај о раду Основне школе „Миливоје Боровић”
у школској 2018/2019. години
рада, предлагане мере за побољшање квалитета рада школе. Сва потребна документација са
састанака тимова и стручних већа налази се код стручног сарадника у матичној школи а табеле
праћења рада стручних већа прилог си овом документу.
7.4. Актив за школско развојно планирање
Све активности актива за ШРП које су реализоване у школској 2018/2019. години налазе
се у табели праћења у прилогу на крају извештаја.
7.5. Педагошки колегијум
Педагошким колегијумом је преседавао и руководио директор школе, а чинили су га
директор, координатори стручних већа, одељењских већа, школских тимова и стручни сарадник.
Педагошки колегијум се старао о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног
рада установе, о остваривању циљева и стандарда постигнућа, вредновани су резултати рада
наставника и стручног сарадника, пратили се и утврђивали резултати рада ученика, разматрали и
усвајали Индивидуални образовни планови, предузимале одговарајуће мере и решавала друга
стручна питања образовно васпитног рада.
У школској 2018/2019. години одржано је 7 састанака педагошког колегијума, о чему
постоји евиденција. Како се поједине теме преплићу са темама одељењских, стручних већа и
актива, колегијум је заседао према потреби, а највише приликом усвајања и ревизије
Индивидуалних образовних планова.
7.6. Рад стручног тима за инклузивно образовање
Стручни тим за инклузију у школској 2018/2019. години чинили су: Ивана Жунићкоординатор, Стојанка Грујовић, Љиљана Андрић, Мирослава Јанковић, Татјана Крповић, Марија
Тодоровић, Ивана Јовановић, Слађана Ђокић, Милица Шукиловић, Александар Зорзић,
представник Ученичког парламента, Јасмина Костић, представник Савета родитеља, Јела
Трнавчевић, представник локалне заједнице.
Тим се састајао приликом прављења ИОП-а, приликом ревизије, као и по потреби,
укупно је одржано 7 састанака, о чему постоји евиденција. Поред тога, тим је свакодневно са
наставницима и тимом за додатну подршку размењивао информације и пратио рад ученика.
Детаљна реализација активности се налази у табели праћења у прилогу на крају извештаја.
7.7. Рад Ученичког парламента
У нашој школи и претходне године је био активан Ученички парламент који се састојао
од по два представника ученика седмог и осмог разреда. Чланови парламента наведени су у
табели.
Чланови парламента су у септембру месецу изабрали председника парламента (Вељко
Николић) и договорили се да се окупљају једном месечно и по потреби. Укупно су одржали 10
састанака
на
којима
су
разред
школа Мачкат
школа Шљивовица
расправљали и износили своја
Катарина Матовић
Александар Зорзић
VII
мишљења о разним темама која се
Вељко Николић
Ана Николић
тичу живота и рада у школи
Сара Шопаловић
Огњен Брковић
VIII
(уређење учионица, дворишта,
Вања Дуловић
Милан Зорзић
договор око екскурзије, припрема
програма за манифестације, приредбе, анализа успеха, предлози за побољшање успеха, давање
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мишљења о међуљудским односима у школи, као и о унапређењу васпитно-образовног рада...).
Чланови Ученичког парламента посебну пажњу посветили су организовању журки током
претходне школеске године. Дружења овог типа имала су за циљ да унапреде атмосферу
пријатељства међу ученицима наше школе. Поред тога активности су развијале и организационе
способности ученика и сарадничке односе међу њима. Своје предлоге и мишљења су кроз
записнике прослеђивали директору школе, као и тимовима чији су планови рада се поклапали
са ученичким идејама и сугестијама. Све оно о чему су расправљали на седници упознавали су
остале ученике кроз Књигу обавештења.
7.8. Стручни сарадници
7.8.1.

Педагог

У току претходне школске године педагог школе је обављала послове из делокруга
својих законом прописаних обавеза, а које су се односиле на:
-Учешће у изради Годишњег план рада: при изради овог документа за планирање рада школе у
школској 2018/19. години стручни сарадник је активно учествовала и овај документ
благовремено је презентован на седници Наставничког већа, усвојен на Школском одбору и у
законском року предат Школској управи. Такође, треба додати да је педагог активно учествовала
и у раду комисије за реализацију Годишњег плана рада.
-Учешће у изради извештаја о раду школе: при изради овог документа, који се односи на
реализацију планираних активности школе у претходној школској години, педагог је активно
учествовала и у законском року извештај је предат Школској управи.
-Учешће у изради Школског развојног плана, као и Школског програма: педагог је активно
учествовала и у изради дела Школског програма и Школског развојног плана.
-Припремање годишњег и месечног плана рада педагога: педагог је припремила на почетку
школске године годишњи плана рада, а и редовно подносила месечне планове рада.
-Учешће у раду стручних органа школе: у току претходне школске године стручни сарадник је
учествовала у раду стручних органа школе, на којима се расправљало о различитим питањима
која се тичу, организационог, васпитно- образовног рада, проналазила су се заједничка решења
за унапређење рада школе, доносиле одлуке о избору уџбеника, читани извештаји о реализацији
екскурзије, презентовани садржаји семинара којима су наставници и стручни сарадник
присуствовли и сл. На овим седницама одвијале су се конструктивне дискусије на којима су
наставници давали сугестије, што је за циљ имало побољшање рада школе. Такође, педагог је
активно учествовала и у раду Педагошког колегијума.
-Учешће у раду школских тимова (тим за самовредновање рада школе, тим за инклузивно
образовање, тим за заштиту деце од насиља, тим за професионалну оријентацију): педагог је
учествовао у раду тима за самовредновање- области Образовна постигнућа ученика и
Организација рада школе и руковођење.
У протеклој школској години наша школа је имала ученике који су наставу похађали по
прилагођеном и измењеном индивидуалном образовном плану. Педагог је координирала радом
тима, активно учествовала у изради индивидуалном образовних планова и сарађивала са
учитељицама и наставницима, дајући им смернице и сугестије за рад са ученицима којима је
потребна додатна подршка у образовању.
Сарађивано је са Интерресорном комисијом, Центром за социјални рад Чајетина,
Центром за социјални рад Ужице, ШУ Ужице. Одржавани су састанци тима за инклузивно
образовање, али су чланови тима размењивали мишљења, консултовали се са педагогом школе и
неформално договарали начин рада са ученицима током целе школске године.
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Педагог је учествовала и у раду тима за професионалну оријентацију- Програм
професионалне оријентације спроводио се у сарадњи са разредним старешинама седмог и осмог
разреда.
Педагог је учествовао у раду тима заштиту деце од насиља. Рад се базирао на
превентивним активностима кроз тематске месеце, кроз спровођење радионица на теме
ненасилне комуникације, решавање конфликата, развијање емпатије...
-Координација рада Ученичког парламента: педагог је координирала радом Ученичког
парламента. На овим састанцима ученици су указивали на одређене проблеме који се тичу како
њиховог учења, владања, понашања, тако и мера које би могле унапредити њихов школски живот
и омогућити им боље услове за рад у школи. Сарадњом са директором школе трудили смо се да
ученицима омогућимо бољи стандард и остваримо захтеве који су у том тренутку били
изводљиви. Такође, кроз саветодавни рад ученицима је указивано како могу кориговати захтеве и
шта је то што они сами могу урадити за своју школу, али и за друге.
-Педагошко инструктивни рад: овај вид активности одвијао се кроз посете часовима,
индивидуалним контактима са наставницима, давањем сугестија на стручним већима, седницама
Наставничког већа и сарадњом у тимовима. Такође, уз помоћ директора школе прегледана је
школска документација и наставницима указивано на пропусте који су се јављали током
њиховог рада.
-Сарадња са наставним особљем: сарадња са наставницима се одвијала кроз размену
информација, праћењу напретка ученика, дијагностификовање ученика којима је потребна
додатна подршка у образовању, указивањем на факторе који могу да подстакну оптималан развој
ученика, пружањем помоћи при изради педагошких профила и индивидуалних планова,
асистенцију у одабиру адекватних метода и средстава образовно-васпитног рада, сарадњу по
питању професионалне оријентације ученика, пружање помоћи у вођењу ученичког колектива,
откривањем узрока неприлагођеног понашања појединих ученика и договор око преузимања
одговарајућих мера, учествовањем у реализацији часова одељенског старешинства...
-Сарадња са ученицима: сарадња са ученицима остваривана је утврђивањем зрелости ученика за
полазак у школу, индентификовањем и испитивањем ученика који заостају у учењу, утврђивањем
узрока и предлагањем мера за побољшање успеха, саветодавним радом са ученицима који су
неуспешни у настави, са тешкоћама у емоционалном развоју, породичним проблемима и
проблемима у дисциплини, испитивањем групне динамике и статуса појединца у оквиру групе,
праћењем напретка ученика. Подршка развоју професионалне каријере ученика као и пружање
помоћи ученицима приликом заседања седница Ученичког парламента (начин комуникације,
одржавање седница, вођење записника..). Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике
који врше повреду правила понашања у школи. Организовање и реализовање радионица за
ученике.
-Сарадња са родитељима ученика: сарадња са родитељима остваривана је чешћим позивањем
родитеља у школу како би се повећала родитељска свест о важности сарадње породице и школе.
Кроз саветодавне разговоре, указујући на психолошко-педагошке принципе родитељима је
указивано на значај подстицања развоја деце и како то могу постићи.
-Сарадња са локалном заједницом, МУП-ом, Домом здравља, Центром за социјални рад,
установама културе: сарадња са представницима локалне заједнице огледала се у различитим
сегментима– од састанака и договора до заједничких акција. Остварена је добра сарадња са
представницима МУП-а Републике Србије која се огледала у различитим предавањима
(безбедност у саобраћају, заштита деце од насиља). Поред тога представници МУП-а Србије су
по захтеву обезбеђивали наше приредбе, полагање завршног испита. Тенденција је да се та
сарадња прошири и подигне на значајно виши ниво.
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Представници Дома здравља поред редовних прегледа и вакцинације деце одржали су
низ предавања са актуелним темама (превенција болести зависности).
Сарадња са Центром за социјални рад одвијала се у циљу размене информација и праћења
породичне ситуације појединих ученика. Само заједничком сарадњом институација и школе
могуће је утврдити ефекте породичног живота на школски и заједничким напорима се борити за
добробит ученика. Остварена је сарадња са интерресорном комисијом због ученика којима је
потребна додатна подршка. Тражила су се заједничка решења која су у најбољем интересу деце.
-Сарадња са другим школама: успостављена је стална сарадња са основним школама из наше
општине. Остварена је сарадња са стручним сарадницима који раде у другим установама,
институцијама и организацијама.
-Вођење документације: педагог је водила документацију о свом раду (дневник рада, досијеи о
раду са ученицима који захтевају посебан рад, вођење евиденције о раду саученицима,
родитељима и наставницима), учествовала у унапређењу школске педагошке документације,
изради и ревизији индивидуалних образовних планова, као и извршеним анализама,
психолошким тестирањима, посећеним часовима.
-Лично усавршавање: педагог извештај о стручном усавршавању налази се у личном портфолију
са прецизираним семинарима и темама и облицима стручног усавршавања у установи. Такође,
стручно се усавршавала праћењем стручне литературе и периодике, разменом искустава и
сарадњом са другим психолозима у образовању.
7.8.2.
активности
Планирање и програмирање рада
у библиотеци

Обезбеђивање библиотечке грађе

Библиотекар
опис
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Планирање и програмирање рада у библиотеци извршено је у августу 2018. године. Израда
програма рада библиотечке секције, планирање развоја школске библиотеке. Укључивање и
израду и израда школски докумената ШП.
Учешћем у пројекту „Читалићи“ библиотека је обогађена за око 50 наслова, донација писаца и
школских библиотека.
Из сопствених средстава набављене су књиге за нагаде успешним и одличним ученицима.
Дародавци су у овој школској години школи поклонили око 50 наслова.

доказ
План и програм рада, школска
докумантација
понуде, рачуни, финансијски
извештај, списак наслова,
уговори, фотозрафије

РАД СА УЧЕНИЦИМА
Упис ученика и упознавање
са радом библиотеке

Радионице са ученицима

Непосредан рад са
учиницима

Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом. Ученици првог
разреда имали су прилику да посете Општинску библиотеку у Чајетини у току дечије недеље и
том приликом добили су чланске катреи 5000 динара.
Радионице: брига о заштити књижевне грађе; Спровођење програма професионалне
оријентације, одрживог развоја, оспособљавање ученика за самостално коришћење извора
знања, пажљиво руковање књижном и некњижном грађом. Прикупљање и евидентирање
литерарних радова ученка за смотре и конкурсе. Радионице медијске и дигиталне писмености у
оквиру пројекта “ Мегафон” и “Дигитални погон” у сарадњи са “Новосадском новинарском
школом”
Издавање и примање враћених књига, налажење литературе и различитих извора знања;
Оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, енциклопедија…; Упутства за
писање реферата и самосталних радова, израда плаката и презентација; Праћење
индивидуалних интересовања ученика, прављење видео записа, монтирање видеа и апликација.

Списак ученика, фотографија

материјал са радионица, ,
фото записи, Видео записи

записници, материјали са
радионица

РАД СА НАСТАВНИЦИМА, ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ СЛУЖБОМ, ТИМОВИМА И ВЕЋИМА
Рад са директором
Непосредан рад са
наставницима
Рад у школским тимовима

Сарадња са стручним већима наставника, психологом и директором школе у вези с набавком и
коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске
библиотеке, реализацијом пројекта у школе.
Издавање и налажење литературе и различитих извора знања. Помагање и организовање часова
у сарадњи са наставницима; Помагање у остваривању различитих видова стручног усавршавања
за наставнике; Праћење индивидуалних интересовања наставника и потреба наставног процеса.
Организовање представљања издавача настаницима и понуде уџбеника за наредну годину.
Руковођење у Тиму за међупредметне компентенције и предузетништво и координација и
чланостно у Активу за израду школског програма.

Школска документација

извештаји, белешке, табела
активности, фотографије
извештаји, белешке, табела
активности и табела праћења

РАД СА РОДИТЕЉИМА
Непосредан рад у библиотеци

Сарадња кроз пројекте

Родитељи ученика чланови су школских библиотека и са родитељима смо сарађивали на
ативностима организације Међународне смотре читалшаштва, чији смо били домаћини.
Индивидуалани рад на рализацији активности пројекта и Еко школа.

подаци о изнајмиљивању
наслова
Пројектна документације
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САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
(УСТАНОВЕ, УДРУЖЕЊА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИЗДАВАЧИ, ЛОКАЛНА САМОУПРАВА)
Сарадња са организацијама

Садрада је остварена са библиотеком „Љубиша Р. Ђенић“ на организација представљања књига и
реализацији општинског еко квиза, са Домом кулуре на организацији културних активност,
Црвеним крстом из Чајетине и општином Чајетина. Сарадња са другим школама на територији
Општине, и Републике. Сарадња са Министарством провете, науке и информационих
технологија; Министарством трговине, туризма и телекомуникација; Министарством правде.
Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања...

Праћење текућу издавачке
продукције

Информисање о новим издањима и различитим изворима знања и договори о сарадњи.

Извезтај рада библиотркара,
фото записи, програм наступа,
плакате, дописи

Дописи издавача

КУЛТУРНИ И ЈАВНИ РАД
Планирање и реализација
културних садржаја
Информисање о конкурсима,
смотрама и такмичењима

Учешће у организације Међународне смотре читалаштва, Општинског еко квиза. Организовање
ИТ конференције „Под лупом књижевних јунака“.
Праћење и информисање о конкурсима преко електронских и писаних медија. Ученици су
учествовали у читалачком такмичењу „Читалићи“, песничком конкурсу Деца међу нарцисима, на
осталим конкурсима.

фото записи, програм наступа,
плакате
сајтови и профил школе,
кљига обавештња

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНИ РАД
Стручно усавршавање

Израда плана усавршавања, писање извештаја и праћење активности. Редовно вођење
портфолиа библиотекара. Праћење активноти на разним веб-сајтовима и електронским
часописима (Школски библиотекар).

План, евиденциони лист,
извештај о стручном
усавршавању, портфолио

Израда и ажурирање
каталога и база података

Школа има електорнски каталог издања школске бибилоитеке. Редовна администрација
електронског каталога и веб апликације.

база, каталог издања

Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа и
вредновање рада школске библиотеке у току године.
Све информације о раду школске библиотеке могу се прочитати на следећој адреси:
https://osmackat.skolskabiblioteka.com/ и http://osmackat.org.rs/novosti/skolska-biblioteka/

Вођење документације

извештај

Основна школа „Миливоје Боровић“ из Мачката поред школске библиотека у матичном
одељењу има школску библиотеку у одељењу школе у Шљивовици и библиотечке кутке у
четвороразредним одељењима у Кривој Реци и на Горњој Шљивовици. Библиотека располаже
потпуно обновљеним књижним фондом од око 11 000 књига. Својом укупном тематиком и
садржајном структуром задовољава потребе ученика, наставника, стручних сарадника, па и
родитеља.
Школа је годишње претплаћена на 5 часописа, и то из свих области науке, уметности и
технике („Просветни преглед“, „Просветни гласник“, „Хемијски преглед“, „Образовни
информатор“ и лист „Вести“) и 1 часопис за децу („Школарац“).
Током текуће школске године рад школске библиотеке води се уз помоћ веб апликације
за вођење школске библиотеке, која је уједно и интернет презентација школске библиотеке
(http://osmackat.skolskabiblioteka.com). Сада имамо комплетну евиденцију књига и о
информацији о стању и кретању књига долазимо лако. Ученицима је омогућено, на тај начин, да
једноставо дођу до жељених података о књигама које се налазе у школској библиотеци, да их
резервишу, али и да се информишу о новитетима и пронађу идеје коју би књигу могли да
прочитају.
На јавном конкрсу Министарства правде школској библиотеци додељена је рачунарска
опрема за оба одељења библиотеке и за читалачке кутке у четворозаредним одељенима. Од
ових средстава за билбиотеку је набављено 4 преносива рачунара, компјутерски миш, слушлице
и звучинци. У сваком одељењу школе у билиотеци налази се и по један штампач.
Школа већ неколико година заредом учествује у Међународној смотри читалашта и
такмичењу у разумевању прочитаног „Читалићи“ (https://citalici.wordpress.com/), где смо
постизали запажене резултате. Ове године наша школа имала је прилику да буде почасни
домаћин Завршне смотре овог пројекта и угости представнике око 71 школа са територије Србије
и око учесника.
У овој школској години школа је била органозатор ИТ конференције „Под лупом
књижевних јунака“. Теме које су обрађене на конференцији прате актуелне теме из области
информационих достигнућа у областима библиотекарства и наставе књижевности. Све теме прате
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и подстичу
индивидуализовани приступ у раду са ученицима и промовишу коришћење
различитих метода и облика рада у овим областима.
7.8.3. Директор
Извештај о раду директора за школску 208/19. годину израђен је у виду самосталног
документа и дотупан је на увид у штампаној форми.
7.9. Школски одбор
Школски одбор је орган управљања који доноси одлуке о свим значајним питањима
организације рада Школе. Председник Школског одбора је Станојка Ђукић.
У септембру 2018. године Школски одбор је усвојио Годишњи план рада Школе за
школску 2019/20. годину и усвојио Извештај о раду школе у школској 2018/19. години. Осим
тога, Школски одбор је разматрао стручност заступљене наставе, доносио одлуке о годишњем
пословању школе и разматрао сва друга питања из свог делокруга и одлучивања. О одржавању
седница школског одбора воде се записници из којих се може стећи увид о садржају рада одбора
као и о томе да је испуњена законска регулатива да се школски одбор састаје по потреби, а
најмање једном у два месеца. Треба истаћи да су чланови Школског одбора у задовољавајућој
мери посећивали седнице и конструктивно расправљали о свим питањима везаним за рад школе.
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8.

ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

8.1. Програм одељенских старешина
Увидом у годишњи програм рада одељенских старешина који се налази у дневницима
рада одељења за школску 2018/2019. годину може се рећи да су одељенске старешине
реализовале све предвиђене теме које су били дужни да реализују.
8.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности
Школски тимови

Председник тима

Број одржаних седница

Тим за професионални развој

Срећко Тодосијевић

6

Тим за професионалну
оријентацију

Иван Радомировић

4

Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе

Миливоје Бућић

4

Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва

Драгана Зорзић

5

Тим за инклузивно образовање

Ивана Жунић

Тим за самовредовање

Милош Вермезовић

7
7

Тим за заштиту од
дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања

Весна Ковачевић

9

Напомена: Табеле праћења активности свих тимова налазе се у прилогу на крају извештаја.
8.3. Продужени боравак
Протекле школске године у матичној школи у Мачкату органозована је група продужени
боравак за ученике млађих разреда. Продужени боравак је облик организованог рада са
ученицима нижих разреда основне школе и представља могућност да деца, поред редовне
наставе, буду у школи још један део дана. Реализација васпитно образовног рада обухвата: учење
(самосталан рад) и активности ученика у слободном времену.
Досадашње искусто указује да је у продуженом боравку
осигурано време за организовано учење, вежбање, одмор,
рекреацију.
Свакодневно
пишемо
домаће
задатке
и
припремамо се за наставу. Времена увек имамо за развој
стваралачких способности као што је цртање, рецитовање,
певање, глума, плес.
Рад у продуженом боравку поред
редовних активности био је и извор разних креативних идеја и
радова.
У матичној школи учесници су на продуженом боравку
били укључени у реализацију активности у оквиру Дечје
недеље, Васкршње изложбе јаја, Божићне изложбе као и при
реализације активности у оквиру програма Еко школе,
учествовали смо у изради и уређењу паноа и хола школе.
Обележили смо и 8. март Дан жена и свим мама
честитали празник.
На радионици која је организована у сарадњи са
педагогом школе обележен је Светски дан толеранције.
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9.

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

9.1. Програм заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Чланови Тима били су: Стојанка Грујовић, Весна Ковачевић, Зоран Дуловић, Милица
Шукиловић, Мирослав Јанковић, Љиљана Павловић, Милан Босић, Драган Панић, Ивана Жунић,
Ана Ристановић, Вељко Николић, представник Ученичког парламента, Милан Мијаиловић,
представник Савета родитеља, Мирослав Неђић, представник локалне заједнице. Руководилац:
Весна Ковачевић.
Рад Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања ове године био је
усмерен на активности вршњачког тима за заштиту деце од насиља које су базиране на
превентивном деловању. Основни мото Тима је „пријатељство, љубав и подршка“. Један од
задатака Тима био је да ученици науче да не подржавају насиље и да уколико је је могуће
спрече да дође до њега.
Ове године Тим је спровео активности које су се односиле на ширење толеранције,
дружељубивости, комуникативности, стрпљивости и ненасиља.
Реализоване су следеће превентивне активности:
- активан рад дечијих креативнох радионица,
- организовање хуманитарних, спортских и културних манифестација,
- прављење изложби и излагање ученичких радова,
- одржавање спортских активности с циљем остваривања превентивне улоге спорта у
заштити деце од насиља,
- исказивање ставова кроз Ученички парламент,
- организовање излета, екскурзије, посета болесним друговима,
- писање порука пријатељства,
- превентивна предавања у организацији ПУ Чајетина и ПУ Ужице,
-радионице на часу одељењског старешине на тему насиља, злостављања и занемаривања.
Наша Школа потписник је „Локалниог међусекторског протокола о превенцији и
заштити деце од насиља, злоставњаља и занемаривања на територији Општине Чајетина“.
9.2. Програм професионалне оријентације
Све активности Тима за професионалну оријентацију које су реализоване у школској
2018/2019. години налазе се у табели праћења у прилогу на крају извештаја.
9.3. Програм социјалне и здравствене заштите ученика
Одељењске старешине су у сарадњи са другим установама (ЦСР, ДЗ, МУП) на часовима
одељенског старешинства реализовали разне теме из програма социјалне и здравствене заштите
ученика, о чему постоји евиденција у Дневницима образовно-васпитног рада. Обављен је и
систематски преглед ученика, као и редовна вакцинација.
Ученици малђих разреда матичне школе и свих издвојених одељења имали су
организован стоматолошки преглед.
У току редовне наставе и на часовима одељењског старешине обрађиване су следеће
теме: здрава исхрана, брига о телу, физичка активност и здравље, упознавање са радом
здравствених служби, безбедност у саобраћају, безбедност на интернету, биолошка разноврсност.
На часовима одељењског старешине ученици су се бавили следећим темама из домена
здравствене и социјалне заштите: изграђивање самопоштовања, физичка активност и здравље,
односи са другима, хумани односи међу половима.
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9.4. Програм примене Kонвенције о правима детета
Тенденција наше школе јесте свакодневна примена Конвенције о правима детета.
Посебна пажња посвећена је овом програму у току Дечје недеље и на часовима одељенског
старешинства.
9.5.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ
ПРОЈЕКАТ „ЕКО ШКОЛА“

У претходној школској години наша школа трудила се да задржи статус еко школе.
Успешно смо реализовали све планиране активности поштујући свих 7 корака у раду еко школа.
Школски одбор чине представници ученика, школског одбора, наставника, родитеља, локалне
заједнице, локалних организација и институција и локалних медија.
У 2018/2019. школској години тема на коју смо усмерили активности је „Вода“. На
почетку године направљен је план реализације активности. Еколошке акције и активности које
су се у протеклој години показале као успешне, спроводили смо и у овој школској години. Тако
на пример, наставили смо да се бавимо селекцијом отпада, затим сакупљањем старог папира,
лименки и ЕЕ отпада за рециклажу за шта су веома заинтересовани и ученици, али и њихови
родитељи. На конкурсу „Свака лименка се рачуна“ освојили смо друго место на нивоу Србије.
Новчана награда у вредности од 50 хиљада динара биће искоришћена за опремање и уређење
простора у школи.
Једна од активности еко патроле овој школској години било је осликавање хола школе
са еколошким порукама.
Наставили смо и сарадњу са Удружењем особа са инвалидитетом са Златибора и заједно
са њима сакупљамо пластичне чепове, а све у циљу да у школским објектима обезбедимо
прилаз особа са инвалидитетом.
Што се тиче праћења стања и оцењивања у школи се редовно води Еко дневник, а за
његово ажурирање задужени су чланови Еко патроле и наставница биологије.
У оквиру реализације планираних активности везаних за тему „Вода“, у сарадњи са ЈКП
„Водовод“ обележен је Светски дан воде. Такође, на нивоу школе организован је ликовни конкурс
„Сачувајмо воду за све“ за награђене ученике у септембру ће бити организован излет на
природни резервоат Увац.
У школи постоје еко-патроле старијих и млађих разреда, како у матичној школи тако и у
издвојеним одељењима. Задатак ЕКО ПАТРОЛЕ је подизања еколошке свести и стварање
еколошких навика код ученика. Чланови еко патроле у својим учионицамa, холовима школе и у
дворишту контролишу и мирним путем обавештавају другаре да не крше правила еко кодекса и
извештавају координатора патроле или дежурног наставникa, ако примете нека оштећења или
неправилности.
Рад према наставном плану и програму успешно је реализован. Све планиране активности
су и спроведене. У програм је укључено више од 90% наставног особоља, који су свој допринос
спровођењу програма дали на разне начине: изведен је велики број часова и осталих активности,
као што су обележавање важних датума,разне акције... Наставници су у оквиру тематског
планирања рада, за сваки разред, уврестили еко теме у план рада.
И у овој школској години успешно је одржан Еко квиз и учествовали смо и на Еко
вашару.
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Коментари свих учесника наставног порцеса, локалне заједнице и институције на
спровођење програма еко школе су позитивни. Примери добре сарадње са институцијама на
реализацији овог програма су многобројни.
Све активности везане за рад еко школе биле су пропрећење од стране медија (Златибор
ТВ, Телевизија Чајетина, Лав телевизија, Вести Ужице).
Школа има свој веб сајт (http://www.osmackat.org.rs/) и електрони општински еко часопис
„Чувари Златибора“ који школа уређује. (http://www.osmackat.org.rs/novosti/skolski-list/).
Школа има свој лист „Школска реч“ који се објављује електронски. У овом часопису садржане су
и неке од активности програма еко школе.
(https://www.yumpu.com/xx/document/read/62568136/-5?fbclid=IwAR3jr9NV9NP7).
У овој школској години приступили смо и пројекту "Модел циркуларне економије у
служби заштите животне средине на територији општине Чајетина", који "Златиборски круг"
реализује од фебруара уз подршку Амбасадора одрживог развоја. У оквиру пројекта одржана су
предавања за родитеље и наставнике, за ученике су организоване радионице. Такође, организован
је и Округли сто чији је циљ било разматрање потребе за оснивањем Савета за одрживи развој
и едукацију општине Чајетина при основној школи у Чајетини.
Ученици, запослени, а и родитељи школе стално су обавештени о активностима из плана
рада преке сталног и промељивог паноа школе, као и преко интернет стрнице школе и
презентације школе на друштвеним мрежама.
Школа је у обавези да током сваке школске године пријемњује 7 методолошких корака
овог програма и након две године примене стиче право да поднесе захтев за обнову статуса.
У наредној, 2019/2020. школској години наша школа ће се трудити да испуњава све захтеве и
задатке Еко школе , који ће нам потврдити да се у нашој школи добро ради и гледа на будућност.
Школски координатор програма
Јелена Гукић
ПРОЈЕКАТ „ЧИТАЛИЋИ“
Међушколском пројекту „Читалићи 2019.“ придружило се око 420 ученика, ментора и
сарадника из око 71 школа Србије и дијаспоре. Подржало нас је Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, а и Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Пројекат Читалићи зачео се у души неколицине ентузијаста просветних радника, а
развија се сугестијама и искуством великог броја учитеља, наставника, библиотекара, писаца...
Заједничко великој породици Читалића јесте борба за функционалну писменост: прочитати –
разумети – надградити - изразити.
Круна бројних целогодишњих активности Читалића 2019. јесте Међународна смотра
читалаштва, која се ове године организовала у нашој школа у Мачкату, а уз подршку општине
Чајетина. Тако да је школа имала прилику да буде почасни домаћин Завршне смотре овог
пројекта и угости представнике око 71 школа са територије Србије и око 420 ученика.
У оквиру такмичења "Читалићи" ученици наше школе учествовали су у све четири
категорије: КРЕАТИВЦИ И КЛИКЕРАШИ, ГЛАСНИЦИ, категорије за ученике, СЛОВЦА, категорија
намењена деци из дијаспоре, ВЕСНИЦИ категорија за наставнике. Школе учеснице Смотре имале
су прилику да се такмиче и у категорији за НАЈБОЉИ ШКОЛСКИ ШТАНД на тему „Улицом
књижевних јунака“.
Креативнци су израђивали читалачки дневник, кликераши су радили тест знања, Гласници
осмишљавали сајтове не овогодишеу тему у сарадњи са наставницима, менторима. Креативци из
наше школе су вредно читали и писали и предали су укупно 4 дневника од првог до седмог
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разреда. Наставници су изабрали најбоље дневнике који се се такмичили са још око 550
дневника других ученика са територије Републике Србије. Дневник ученице петог разреда Саре
Којовић ушао је у супер финале, ученица је освојила похвалу.
У категорији Кликераши из наше школе такмичило се 102 ученика, од којих се 40
пласирало на општинско такмичење, а само један ученк, Дамјан Аћимовић, ученик четвртог
разреда на окружно- републичко такмичење.
Други дан Смотре био је предвиђен за ИТ конференције „Под лупом књижевних јунака“.
Теме које су обрађене на конференцији прате актуелне теме из области информационих
достигнућа у областима библиотекарства и наставе књижевности. Све теме представљене на
конференцији прате и подстичу индивидуализовани приступ у раду са ученицима и промовишу
коришћење различитих метода и облика рада у овим областима.
Наша школа је на Републичкој смотри почаствована гостовањем завичајног песника
Љубивоја Ршумовић, домаћина штанда . У овој категорији награђена су прва три места и још три
штанда су похваљена мећу којима је и наша школа.
Амбасадори „Читалића“
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10.

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Број сати стручног усавршавања по компентенцијама и приоритетима за школску 2018/19.
годину налази се у Табели.
Табела: Број сати стручног усавршавања
редни
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

број сати стручног усавршавања
име и презиме

ван установе
К1

Зоран Дуловић
Ружица Јараковић
Милица Тодосијевић
Стојанка Грујовић
Весна Смиљанић
Драгица Пјевчевић
Љиљана Андрић
Марија Спасенић
Мирослава Јанковић
Весна Ковачевић
Јелена Гукић
Слађана Ђокић
Татјана Крповић
Станојка Ђукић
Марија Милановић
Ивана Јовановић
Бранко Шкодрић
Марија Тодоровић
Драгана Зорзић
Мирослав Јанковић
Миливоје Бућић
Срећко Тодосијевић
Милица Шукиловић
Драгица Секулић
Љиљана Павловић
Снежана Шапоњић
Сања Крејовић
Биљана Лазаревић
Милош Вермезовић
Иван Радомировић
Драган Панић
Ана Ристановић
Ивана Жунић

8
24

К2

К3

34
34
34
34
34
34
42
34
34
34
34
32
34
34
24
34
18
34
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
17

34
34
34
8
34
62,5
34
34
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
34

1
25

К4

укупно
35
35
35
35
35
35
43
35
35
35
35
41
59
35
25
35
19
44
51
40
35
35
35
9
35
1
63,5
35
35
35
/
35
59

у установи
126
103
101
84
104
103
398
133
104
86
87
51
96
74
75
76
46
44
97
51
56
41
126
13
57
27
58
48
46
45
/
75
43
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Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника је саставни и обавезни део
професионалног рада и развоја наставника и стручних сарадника. У складу са тим и
Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника школа је планирала стручно усавршавање наставника и стручних сарадника.
Приликом планирања стручног усавршавања школа је водила рачуна о потребама и
приоритетима образовања и васпитања ученика, приритетним областима које је прописао
надлежни министар и потребама наставника и стручних сарадника (ниво развијености
компетенција за професију наставника односно стручног сарадника).
У школи је формиран Тим за стручно усавршавање чији је задатак био упознавање
запослених са Правилником, облицима стручног усавршавања у и ван установе, њиховим
обавезама и правима везано за стручно усавршавање, обучавање запослених за планирање
стручног усавршавања,
одређивање приоритетних области школе за стручно усавршавање
наставника, израда потребних образаца (Лични план, Извештај о стручном усавршавању,
Евиденциони лист) и израда овог плана.
Годишњи план школе за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника усклађен
је са Школским развојним планом, Извештајем о самовредновању, извештајима просветних
саветника, приоритетним областима и потребама наставника исказаним у Личним плановима
професионалног развоја.
Учитељи су похађали „Обуку наставника основне школе првог циклуса за оставривање
програма наставе и учења оријентисаних на исходе учења“.
Такође, наставници су индивидуално посећивали акредитоване семинаре а број сати
стручног усавршавања по компентенцијама и приоритетима налази се у личним портфолијима
наставника као и активности везане за унутрашње усавршавање
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11.

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

11.1. Савет родитеља
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.
Избор чланова савета родитеља извршен је на почетку школске године на првом родитељском
састанку.
Током године одржани су сви планирани састанци на којима је разматран успех ученика,
услови за рад школе, услови за остваривање екскурзије. Предложене су мере за унапређивање
успеха у учењу и владању и мере за унапређивање услова за рад школе.
11.2. Сарадња са друштвеном средином
Наша школа је и ове године остварила добру сарадњу са:
- општином Чајетина (у обезбеђивању материјалних средстава за стварање бољих услова за рад
школе, као и на потпуном обухвату школских обвезника основним образовањем и друга питања)
- месном заједницом (организовање различитих манифестација)
-школском управом (посете, предавања, семинари)
-центром за социјални рад (праћење и превентивно деловање ка
појединим ученицима и њиховим породицама)
-дечјим вртићем „Радост” (активна сарадња са васпитачима који држе припремну наставу у
просторијама наше школе)
-домом Здравља (редовни систематски прегледи, предавања)
-СУП-ом Чајетина (предавања)
-домом културе Чајетина (посете изложбама, приређивање изложби, организовање сусрета са
писцима и песницима за децу)
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ЗАКЉУЧАК

У протеклој школској години можемо рећи да је школа остварила планиране активности
у образовању и васпитању. Наш приоритет током целе године био је подизање квалитета рада
школе који се огледао кроз учествовање на пројектима, реализацију Школског развојног плана,
као и кроз реализацију свих осталих активности предвиђених за школску 2018/2019. годину.
Сматрамо да смо захваљујући мотивисаности запослених да раде на побољшању сопственог
квалитета, као и квалитета рада школе уопште успели да то полако и остварујемо што нам је и
намера да чинимо и у наредном периоду.

39

Извештај о раду Основне школе „Миливоје Боровић”
у школској 2018/2019. години

Фото албум у 2018/2019.години

1. разред Мачкат

2. разред Мачкат

3. разред Мачкат

4. разред Мачкат

одељење 51 Мачкат

одељење 52 Мачкат
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6. разред Мачкат

7. разред Мачкат

8. разред Мачкат
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1. и 4. разред Шљивовица

3. разред Шљивовица

5. разред Шљивовица

6. разред Шљивовица
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7. разред Шљивовица

1. и 3. разред Крива Река

4. разред Крива Река

8. разред Шљивовица

2. разред Крива Река

1., 2. и 3. Разред Горња Шљивовица
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Табела праћења: Актив за школско развојно планирање
Активности

Формирање електронске базе ( Гугл сајта)
Постављање ШП у електронску базу
Постављање ГП рада школе са годишњим плановима
наставних предмета у електронску базу
Пружање подршке запоселнима који имају потешкоћа са
постављањем докумената у електронску базу података
Ажурирање ГП наставних предмета по већ формираном
јединственом обрасцу

очекивани резултат
индикатори
Јединиствена
електронска база
података која садржи
ШП и ГП рада школе са
годишњим плановима
наставних предмета

Сви ГП наставних
предемта израђени по
јединственом обрасцу

Проверити постојање међупредметне корелације у ГП наставних
предмета
У оквиру ГП наставних предмета и писаних припрема за час
дефинисати, планирати међупредметну корелацију вазу
Направити календар реализације часова са међупредметном
корелацијом

Формирати сајт Каталог угледних часова (са приказима продуката
наставе) и израдити кратко упутство за постављање радова у вазу

Ученици на наставном
часу повезују наставне
садржаје из различитих
области и са примерима
из свакодневног живота

Август 2018. године

Ивана Жунић;
Весна Ивановић

до 15. септембра сваке
школске године

Предметни наставници и
наставници разредне наставе;
стручни сарадници; директор

ресурси

База података
Гугл драјв

Наставник технике и
технологије
До 15 . септембра,.
континуирано

континуирано током
школске године
до 15. септембра сваке
школске године
квартално

Предметни
наставници и
наставници разредне
наставе
Руководилац педагошког
колегијума
Предметни наставници и
наставници разредне
наставе
Руководилац
Одељењског већа
Руководиоци Стручних
већа

Планови
наставника
База података

Планови и
припреме

Планови
Извештај

Реализована три
наставна часа по сваком
члану стручног већа на
нивоу године

Активност планирана за
август – померена за друга
половину окотобра 2018.

Тим за СУ, стручни
сарадник

образац

Фориран сајт

Почев од школске
2018/2019. године

Наставник технике и
технологије

База часова

На почетку сваке школске
године

Учитељи и сви предметни
наставници

Правилник о
оцељивању, листа
критеријума
оцењивања и
списак техника

Континуирано почев од
школске 2018/2019.
године

Одговорна особа за
спровођење Програма
културних активности школе

Уређен, организован
изложбени простор

Једна до две обука
годишње почев од

Директор школе, Тим
за професионални

Средства за
котизаије

Обавештавање ученика и родитеља о критеријумима, начину,
поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу
појединачних оцена закључној оцени (усмено или писмено).

Обезбеђена јавност и
јасност оцењивања

Организовати простор у школи за постављање фотографија ученика
генерације

Промовисана залагања и
успеха ученика

Организовање обука у следећим кључним областима:
Настава и учење о образована постигнућа, ученика – планирана

одговорна особа

до 15. септембра сваке
школске године

Направити извештаје о реализацији плана

Израда обрасца за реализацију наставних и угледних часова
укључујући Блумову таксономију

Време

Наставници имају
развијене кључне
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једна обука у првом и једна у другом полугодишту по ГПР
Пратити донације и пријављивати се конкурсе уз помоћ којих
ће се обезбедити додатна средства за стручно усавршавање
наставника
(медијска и информациона писменост – Гратис семинар
планиран за крај октобра 2018. године)
Реконструкција крова школске зграде у Шљивовици и дела
фасаде на становима
Реконструција грејне мреже у матичној школи и замена котла
Уређење школског дворишта – школског парка у матичној
школи у Мачкату – активност ће бити реализована у новембру
месецу (временска динамика се променила због немогућности
извоћења радова од стране КЈП Златибор)
Обнављање школског намештаја по приоритетима на основу
пописа и стања самог намештаја – замена седишта на
столицама, допремење вишка столова из ИО Шљивовица,
набавка пет столова за трпезарију)
Обезбеђивање донација за унапређење
материјално/техничких ресурса – за набавку замрзивача за
кихињу у Мачкату
Увођење електронског дневника
Формирање тимова за реализацију одређених задатака на
основу компетенција запослених
Унапређивање алата за остваривање педагошко-инструктивног
рада и примена истих

компетенција које
захтева савремена
настава.

школске 2018/2019.
године

развој

Континуирано

Директор школе

База конкурса

Август 2018.

Директор

буџет

септембар 2018.

Директор

буџет

Август 2018. – новембар
2018.

Директор

буџет

континуирано

Директор

буџет

Материјално-технички
ресурси су на
задовољавајућем нивоу.

континуирано

Директор

донације

Школска документација
се води електронски.

Континуирано почев од
школске 2018/2019.

Директор;
Педагошки колегијум

Буџет, донације
опрема

Август,
континуирано

Директор школе,
помоћник директора

Решења

Почетак октобра

Директор;
педагог

Алати и
документација

Повећан углед школе и
унапређен начин рада
наставника

Квалитативно побољшања
грађевинско-техничка и
функционална употреба
школског објеката и опреме
и створени потребни услови
за боље обављање
образовног процеса.

Реализована већина
планираних задатака и
формирани сви законски
обавезни тимови
Унапређен скалер за
евалуацију часа
узимајући у обзир
стандарде

Руководилац: Ана Ристановић
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Табела праћења: Актив за развој школског програма
АКТИВНОСТ

1.Анализа новина и измена у Наставном плану и
програму
2.Организација праћења остваривања Школског
програма у школској 2018/2019.години-подела
задужења
1.Праћење остваривања Школског програма
2.Анализа слабости Школског програма
1.Анализа новина и измена у Наставном плану и
програму
(ванредни састанак)
1.Предлози за побољшање квалитета Школских
програма на основу прађења и анализе ШП-а
2.Ревидирање постојеђег школског програма
1.Рад на имплементирању измена ШП-а за други
разред
2.Рад на имплементирању измена ШП-а за шести
разред
1.Рад на имплементирању измена ШП-а за седми
разред
2.Усвајање нових ШП-а другог, шестог и седмог
разреда за школску 2019/2020.годину.

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

1. Новине предвиђене законом су
имплементиране
2.Чланови Актива за Развој ШП уз помоћ
стручног сарадника су добили задужења да током
године прате реализацију Школског програма
1.Уз помоћ јединствених чек листа уочене су
одређене техничке слабости у појединим
школским програмима
2. У кратком року су отклоњене уочене слабости
1. Одређен је рок до када треба да се
имплементирају новине
2.О новинама и изменама упознати остале
колеге.
1.Указивање на слабости ШП и усвајање предлога
за њихово побољшање
2. Повратна информација о слабостима
Школског програма
1.Урађен ШП за други разред који је у складу са
Правилником о наставном плану и програму за
други разред основног образовања и васпитања
2.Урађен ШП за шести разред који је у складу са
Правилником о наставном плану и програму за
други разред основног образовања и васпитања
1. Урађен ШП за седми разред који је у складу са
Правилником о наставном плану и програму за
други разред основног образовања и васпитања
2.Усвојени нови ШП-и за други, шести и седми
разред

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

НАПОМЕНА

Чланови Актива за
РШП;
Руководиоци Стручних
већа

Наставничко веће;
Педагошки колегијум

23. август 2018.

Наставничко веће;
Педагошки колегијум

11. децембар 2018.

Наставничко веће;
Педагошки колегијум

05. март 2019

Наставничко веће;
Педагошки колегијум

09.април 2019.

Актив учитеља другог
разреда
Актив наставника
шестог разреда

Школски одбор,
Наставничко веће;
Педагошки колегијум

14. мај 2019.

Актив наставника
седмог разреда,
Школски одбор

Школски одбор,
Наставничко веће;
Педагошки колегијум,
Школска управа

04. јун 2019.

Чланови Актива за
РШП
Чланови Актива за
РШП;
Руководиоци Стручних
већа
Чланови Актива за
РШП

Руководилац: Слађана Ђокић
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Табела праћења Стручног већа наставника разредне наставе
АКТИВНОСТ

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ОСТВАРЕНОСТИ

Усвајање плана рада и избор руководиоца већа
Утврђивање методологије планирања:глобални,
годишњи, оперативни план, организација
наставе, изборни предмет
Организација допунске и додатне наставе,
ваннаставних активности и других видова
наставе и њихово осавремењавање и унапређење
Одржавање семинара, организовање излета,
посета, екскурзија;

РЕАЛИЗАТОРИ

Усвојен је план рада Стручног већа и изабран руководилац.

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Утврђени су сви планови, подељена задужења за израду
распореда.

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Утврђени су планови допунске, додатне наставе и секција.

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Избор штампе за децу.

Подељене анкете за избор дечијег часописа.

Договор о организацији Дечије недеље

Направљен је план активности за Дечију недељу.

Организација приредбе поводом Дана школе у
сарадњи са ТКЈД И СА.

Сва одељења су узела учешће у прослави Дана школе(у оквиру
радне суботе 6.октобра).
Учитељи су навели који су им уџбеници погодни за рад, а који
не.
Извршена је анализа постигнутог успеха, а детаљнији подаци се
налазе у записницима Разредних већа.

Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе

Стручно веће разредне наставе дало је следећи предлог
Савету родитеља за садржај излета

Наставници разредне
наставе

Анализирани су разлози неуспеха и дати предлози за
напредовање.
Реализована „Божићна изложба“ , као и приредбе поводом
Савиндана.

Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе

Искуства учитеља првог разреда
Анализа успеха и владања ученика на крају
првог тромесечја
Разно
Откривање узрока неуспеха појединих ученика
Договор о приредби- Божић
сарадњи саТКЈД И СА.

и Савиндан у

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првог полугодишта

Договор око предстојећих такмичења

КОГА ИНФОРМИШЕМО
О РЕЗУЛТАТИМА

Дат је предлог за једнодневни излет у Београд.

Утврђен успех ученика млађих разреда по образовним
стандардима.Ученици првог разреда су савладали читање,писање и
рачунање аученици2.,3.и4.разреда имају позитиван успех .Сви ученици
имају примерно владање.
Ученици 2.,3.и4.разреда учествоваће на математичком
такмичењу,,Мислиша“.Ученици3.и4.раз.учествоваће на Општинском
такмичењу из математике.Ученици4.раз.учествоваће на такмичењу
Црвеног крста,асви пласирани на школском(1-4)учествоваће на
Општинској смотри рецитатора.

Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе

НАПОМЕНА

05.09.2018.

Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће

26.09.2018.

Наставничко веће
Наставничко веће

15.11.2018.

Наставничко веће
Наставничко веће
18.12.2018.
Наставничко веће

Наставничко веће
04.02.2019.
Наставничко веће

Руководилац: Мирослава Јанковић
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Табела праћења Стручног већа језика и друштвених наука
АКТИВНОСТ

1.Доношење плана рада за школску 2018./2019.
2.Договор о уџбеницима, приручницима,
литератури и сређивању средстава неопходних за
извођење наставе
3.Oрганизовање рада секција,додатне и допунске
наставе.Подела ритма ШПЗ.
4.Текућа питања

1.Припрема Дана школе и Дечије недеље
2.Уједначавање критеријума оцењивања
3.Актуелности и корелација са другим Већима
4.Посета Сајму књига

1.Анализа постигнутог успеха из језика и
друштвених предмета на крају првог
тромесечја
2.Мере за побољшање успеха
ученика.Дискусија .
3.Припреме за такмичење и план припрема
4.Припреме за прославу Савиндана

1. Реализација програмских задатака и успех
ученика на крају првог полугодишта
2. Стручно усавршавање
3. Светосавска приредба- учешће и утисци о
приредби
4. Припрема за такмичење ученика и редослед
такмичења
5. Текућа питања

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ
Напомена: Седници присутвује педагог, Ивана Жунић, и
чаланови Парламента, Сара Шопаловић и Вања Дуловић
1.Сви су се присутни су се сложили са планом Актива за
шк.2018./2019.
2.Наставници су уписали у Е-дневник потребну
литературу и уџбенике за шк.2018./2019.
3.Наставници су се договорили око рада Секција и
поделе КЗ и ШПЗ. На Огласној табли за наставнике и
ученике налазиће се информације о истим.
1.Наставници су припремили пригодан програм за Дан
школе и Дечију недељу.
2. Наставници су се договорили око јединственог
критеријума оцењивања.
https://www.slideshare.net/tatjanakrpovic/ocenjivanje
3. Наставници прате актуелности везане за њихове
предмете . Сарадња са другим Већима је успешна.
Међупредметна корелација заступљена је у оквиру
сваког предмета ( оперативни планови).
4.25.10. 2018. Ученици су са наставницима посетили
Сајам књига.
1.Ученици су имали недовољне оцене из језика и
друштвених предмета. Детаљна анализа налази се у
Записницима Одељењског и Наставничког већа.
2.Наставници су закључили да кроз редовне часове ,
часове Допунске наставе као и прилагођавање наставе
ученицима према њиховим способностима могу
помоћи ученицима да поправе недовољне оцене.
3.Наставници су почели са припремама за такмичења.
Кроз часове Додатне настве и на редовним часовима
пружају подршку ученицима који су на напредном
нивоу.
4.Наставници задужени за прославу Савиндана кроз
секције припремају програм.
1. Аналкиза успеха ученика за прво полугодиште се налази у канцеларији
стручног сарадника. Ученици су показали бољи успех на крају другог
класификационог периода не го на крају првог.
2. Поред три семинара која су планирана Школским развојним планом, Актив
за стране језике је од 22.11.-31.12.2018.похађао електронски семинар Обука
наставника страних језика за примену општих стандарда постигнућа зa крaj
основног oбрaзoвaњa за страни језик. Татјана Крповић присутоваће
Републичком семинару за наставнике /професоре српког језика и
књижевности,
2.Евиенција о реализацији угледних часова води се на Гугл Драјву, у посебно
креираном фолдеру.
3.Као и сваке године реализована је Светосавска приредба. Приредбу су
увеличали родитељи, бивши ученици и представници Општине
4. Министарство је истакло распоред такмичења. Наставница српског језика

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

НАПОМЕНА

-Наставници
предметне наставе
друштвених предмета
и језика

-Одељењско веће
-Наставничко веће
-директор Школе

Састанак одржан
14.9.2018. у 13. часова

-Наставници
предметне наставе
друштвених предмета
и језика

-Одељењско веће
-Наставничко веће
-директор Школе

Састанак одржан
26.10.2018. у 14.30
часова

-Наставници
предметне наставе
друштвених предмета
и језика

-Одељењско веће
-Наставничко веће
-директор Школе

Састанак одржан
13.11.2018. у 13. часова

-Наставници
предметне наставе
друштвених предмета
и језика

Одељењско веће
-Наставничко веће
-директор Школе

Састанак одржан
01.02.2019. у 10 часова
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Станојка Ђукић ће припремати ученике ИО Шљивовица за такмичење, као и
наставница српског језика Марија Милановић за Књижевну олимпијаду.
Школски ниво ће бити одржан током фебруара.
На општинско такмичење из Читалића се пласирало 10 ученика од 5. до 8.
разреда матичне школе под менторством наставнице Татјане Крповић.
Марија Тодоровић- наставница енглеског језика, Срећко Тодосијевићнаставник историје, Миливоје Бућић- наставник географије, као и наставници
руског језика Драгана Зорзић и Мирослав Јанковић припремаће ученике за
општински ниво такмичења у оквиру својих предмета.

1.Предлог уџбеника за премете којe предају
наставници Актива
друштвених предмета и
језика за шк. 2019/2020. годину

Чланови Стручног актива дали су предлог уџбеника за
школску 2019/2020. годину, за пети, седми и осми
разред. Предлози са образложењима
предати су
Наставничком
већу.
Предметни наставници су
написали
образложење зашто су се одлучили за
уџбенике.

Наставници
друштвених предмета
и језика

Наставничко веће

- Реализација програмских задатака и успех
ученика на трећег класификационог периода
- Стручно усавршавање
- Светосавска приредба – учешће и утисци о
приредби
- Прирема за такмичење и распоред такмичења
- Зидне новине

Програмски садржаји из друштвених предмета и језика се
оставарују као што је планирано.
У нашој Школи одржана су 3 семинара којима су наставници
присуствовали према своме ЛРП-у.
Као и сваке године ученици су учестовали на приредби.
Ученици наше Школе учестовали су на Окружним такмичењима.
Сања Зорзић освојила је 2. место на такмичењу из Језика и
језичке културе. На такмичењу из Књижевне олимпијаде
учестовала је Наталија Лончар. Јована Гудурић је учестовала на
Окружном такмичењу из рецитовања. Душанка Ђокић на
Окружном такмичењу из историје.
Зидне новине наставници друштвених предмета и језика праве
поводом обележавања важнијих датума.

Наставници
друштвених предмета
и језика

Наставничко

1.Предлог уџбеника за премете којe предају
наставници Актива
друштвених предмета и
језика за шести разред за школску 2019/2020.
годину

Чланови Стручног актива дали су предлог уџбеника за
школску 2019/2020. годину, за шести разред. Предлози
са образложењима
предати су Наставничком већу.
Предметни наставници су написали
образложење
зашто су се одлучили за уџбенике.

Наставници
друштвених предмета
и језика

Наставничко веће

Ванредни састанак
одржан 29.5.2019 у 7
часова

1.Анализа успеха и владања ученика на крају
школске године
2.Реализација и анализа плана рада Стручног
већа
3.Доношење плана рада за наредну школску годи

Разматран је успех и владање ученика на крају наставне
године. За ђака генерације изабран је Вељко Станић.
Такође су предметни наставници предложили и ученике
за појединачне похвале, а то су следећи ученици: Сара
Шопаловић из биологије и хемије, Вељко Станић из
биологије и географије, Огњен Брковић из хемије и
Наталија Лончар из српског језика.
- План рада је реализован по утврђеној динамици.
- Предложен је план за школску 2019/20. годину

Наставници
друштвених предмета
и језика

Наставничко веће

Састанак одржан
21.6.2019. у 9:30
часова

веће

Ванредни састанак
одржан 19.3.2019. у 14
часова

15.4.2019.

Руководилац: Татјана Крповић
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Табела праћења Стручног већа природних наука
АКТИВНОСТ

1. Доношење плана рада за школску 2018/2019.
2. Планови, припреме, наставна средства, литература
3. Распоред писмених и контролних задатака
4. Распоред допунске , додатне наставе и ваннаставних
активности
5. План стручног усавршавања наставника у установи –
распоред угледних часова,распоред угледних часова
6. Анализа иницијалних тестова

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

НАПОМЕНА

1. План рада Стручног већа природних предмета за
школску 2018/19. годину једногласно је усвојен.
2. Планови годишњи и месечни су урађени и биће
постављени на Гугл драјв..
3. Распоред писмених и контролних задатака је окачен
на огласној табли за ученике и доступан је свима.
4. Распоред допунске, додатне наставе и секција налази
се на огласној табли за ученике и доступан је свима.
5. Достављен план угледних часова и отворених врата.
6. Анализа иницијалних тестова у штампаној форми
биће у канцеларији стр. сар.

- Стручно веће природних
предмета

Директор,педагошки
колегијум, стручни
сарадника

Петак 7.9.2018. 13h45

- Стручно веће природних
предмета
- Стручни сарадник

Директор,педагошки
колегијум, стручни
сарадника

26.10.2018. у 1430

- Стручно веће природних
предмета
- Стручни сарадник

Директор,педагошки
колегијум, стручни
сарадника

30.11.2018. год. у 1340h

1. Наставак редовне сарадње са другим стручним већима
.
1. Актуелности и корелација са другим активима
2. Договор око организовања припремне наставе за
полагање завршног испита
3. Интерно пробно тестирање ученика за ЗИ
4. Однос ученика према домаћим задацима
5. Пројектна настава

2. Договорено је организовање припремне наставе.
3. Дат је предлог датума за интерно тестирање ученика
осмог разреда.
4. Анализиран однос ученика према домаћим задацима.
Дат предлог мера за побољшање и боље напредовање.
Потребно је појачати сарадњу са породицом како би
ученици редовније извршевели школске обавезе.
5. Пројектна настава се одвија према плану.

1. Анализа успеха ученика на крају 1. класификационог
перода
2. Мере за побољшање успеха ученика
3. Праћење рада ученика у додатној настави
4. Анализа резултата пробног комбинованог теста

Оцене из природних предмета су нешто лошије.
Обавезно присуство допунској настави.
Додатна настава се редовно одвија.

1. Посећеност допунске , додатне наставе и
ваннаставних активности
2. Избор и припрема ученика за такмичења
3. Стручно усавршавање наставника –реализације,
информације, договор

1.Ученици редовно посећују часове допунске ,додатне
наставе и ваннаставних активности.
2.У наредном периоду одабраће се ученици за
такмичења.
3.Стручно усавршавање се одвија по плану.

- Стручно веће природних
предмета

Директор,педагошки
колегијум, стручни
сарадника

14.12.2018.год.

1. Организација и извођење школских такмичења из
природних наука
2. Припреме за општинска такмичења
3. Сарадња са другим стручним већима у школи и са
већима из других школа

1.Школска такмичења се реализују према утврђеном
календару
2. Предметни наставници ће према договору
припремити ученике за општинска такмичења тако да се
води рачуна о оптерећењу ученика.
3.Срадња са другим већима је добра и биће настављена
и у наредном периоду.

- Стручно веће природних
предмета

Директор,педагошки
колегијум, стручни
сарадника

31.1.2019.год.

- Стручно веће природних
предмета

Директор,педагошки
колегијум, стручни
сарадника

27.2.2019

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта
2. Реализација часова редовне, допунске и додатне
наставе
3. Анализа рада Већа у првом полугодишту
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1. Праћење и реализација општинских такмичења
2. Припремна настава за ЗИ
3. Интерно робно тестирање ученика за ЗИ
4. Корелација између природних предмета – израда
плана за наредну годину
5. Текућа питања (избор уџбеника)

Општинска такмичења одвијала су се према плану који
је донело Министарство;
-Припремна настава је почела са реализацијом;
-Интерно пробно тестирање за ЗИ је одржано у марту;
-Израђен је план корелације за наредну шк. год.
- Извршен избор уџбеника осим за 6. разред

- Стручно веће природних
предмета
-Снежана Шапоњић

1. Анализа успеха на крају трећег класификационог
периода из природних предмета
2. Предузимање мера за побољшање успеха
3. Праћење и реализација даљих такмичења
4. Рализација републичког пробног комбинованог теста
и анализа резултата

-Анализа успеха на крају трећег класификационог
периода је урађена и чува се код стр. сар.
-Ученици који су прошли општинса такмичења
наставили су са припремама за даља;
- Републичкои пробни комбиновани тест одржан је у
априлу;
-Анализа резултата је урађена и налази се код стр. сар.

-Стручно веће природних
предмета
-стручни сарадника

1. Извештај и анализа успеха на такмичењима, предлози
за похвале и награде
2. Анализа реализације отворених часова и угледних
часова и стручног усавршавања
3. Избор уџбеника за наредну школску годину
4. Праћење реализације припремне наставе за полагање
завршног испита

-Извештај о успесима са такмичења налази се код
директора;
-Угледни и отворни часови реализовани су према плану;
-Изабрани су нови уџбеници;
-Припремна настава за полагање завршног испита се
одвија према плану

- Стручно веће природних
предмета
- стручни сарадник
-Ивана Јовановић

Наставничко веће
-Педагошки колегијум
- Стручни сарадник

30.5.2019

1. Анализа успеха на крају наставне године
2. Анализа успеха ученика на ЗИ
3. Реализација годишњег плана рада и израда извештаја
4. Организовање припремне наставе за поправни испит
(по потреби)

-Анализа успеха на крају наставне године је урађена и
чува се код стр. сар.
-Анализа успеха на ЗИ је урађена;
-Годишњи план рада је анализиран и за наредну шк. год.
биће мањих измена у складу са школским календаром,
извештај је израћен и саставни је део Извештаја о раду
школе за 2018/19. ск. Год.
-Припремна настава за полагање поправног испита
одржаће се у августу.

- Стручно веће природних
предмета

-Наставничко веће
-Педагошки колегијум
- Стручни сарадник

21.6.2019

1. Анализа успеха ученика после поправних испита
2. Утврђивање корелације наставних садржаја у оквиру
природних предмета.
3. Реализација годишњег плана рада и израда извештаја
4. Избор руководиоца Стручног већа природних
предмета за наредну школску годину
5. Усвајање Годишњег извештаја рада Стручног већа за
школску 2018/2019.
6. Анализа стања опремљености кабинета наставним
средствима, припрема и набавка истих

-Анализа успеха на крају школске године је урађена и
чува се код стр. сар.
-Извештај урађен и предат стр. сар.

- Стручно веће природних
предмета

Директор,педагошки
колегијум, стручни
сарадника

23.8.2019.

-Наставничко веће
-Педагошки колегијум
- Стручни сарадник
-ШУ Ужице

-Наставничко веће
-Педагошки колегијум
- Стручни сарадник

19.3.2019.

25.4.2019.

Руководилац: Милица Шукиловић
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Табела праћења Стручног већа вештина
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

Израђен план за текућу годину
Направљен план о набавци опреме и наставних
средстава

Тим већа вештина
TИМ, представник
Савета родитеља

Разговор о извођењу наставе, ваннаствних
активности, смотрама, такмичењима и
конкурсима

Направљен план за све активности и истакнут на
одговарајуће Огласне табле у школи

Учитељи и наставници

Припрема и одржавање спортског дана-крос

Одржан крос ученика (девојчице I-IV) и дечаци
(I-IV), девојцице V-VII и дечаци од V-VIII
Велики број ученика учествовао је на кросу

Учитељи и наставници

Припрема дана школе и организација Дечије
недеље

Одржана прослава Дана школе
Присуство већине ученика и родитеља
Учешће великог броја ученика у активностима поводом
дечије недеље

ТИМ

Рекреативни излет

Одржан излет поводом међународног дана
пешачења

Наставник физичке
културе, учитељи и
предметни наставници

Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент

Естетско уређење школе

Уређење школских просторија и дворишта

Наставник ликовне
културе, предметни
наставници и учитељи

Директор, стручна већа

Сарадња са учитељима четвртог разреда

Наставници одржавају своје часове како би се деца
упознала са предметима које ће добити у петом разреду

Директор и педагог

Наставничко веће

Постигнути резултати у редовној настави и
ваннаставним активностима

Ученици редовно и ангажовано обављају своје
дужности

Резултати рада ученика и проблеми при
реализацији програма

Ученицима пружена додатна подршка како би што
ефиксније савладали програм

Размена искустава, Стручно усавршавање,
извештај

Наставници и учитељи се стручно усавршавају у
складу са законом

Успех ученика на крају првог полугодишта

Ученици редовно и ангажовано обављају своје
дужности

АКТИВНОСТ

Планирање садржаја за текућу годину
Договор о наставним средствима и опреми

Резултати рада у слободним активностима
Прослава школске славе Савиндан

Прослављена школска слава 27. јануара
Присуство великог броја родитеља, представника
локалне самоуправе и домаћина славе

Наставничко
веће,педагог
Учитељи, наставници и
педагог
Учитељи, наставници,
педагог и директор
Учитељи, наставници и
педагог
Стручно веће

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

НАПОМЕНА

Директор, наставничко веће

Директор, Савет
родитеља, Нас. веће
Директор,
Савет родитеља,
Наставничко веће,
Локална заједница,
Директор,
Савет родитеља,
Наставничко веће,
Локална заједница
Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент

Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент
Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент

Директор, Наставничко
веће
Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент
Директор,
Стручна већа,
Ученички парламент,
Школски инспектор

Састанак одржан
3.9.2018. године

Састанак одржан
4.10.2018. године

Састанак одржан
4.11.2018. године

Састанак одржан
6.12.2018. године

Састанак одржан
10.01.2019. године
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Постигнути резултати у редовној
настави и ваннаставним активностима на
крају III периода

Ученици редовно и ангажовано обављају своје
дужности

Наставничко веће,педагог

Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент

Набавка уџбеника за наредну школску
годину

Наставници стручног већа вештина су
предложили и усвојили на састанку уџбенике
за своје предмете

Предметни наставници

Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа

Одржана изложба васкршњих јаја у реализацији
ученика од првог до осмог разреда

Предметни наставници и
учитељи

Додатна подршка,радионице са надареним
ученицима,додатни рад код куће

Наставничко веће,педагог

Иложба Васкршњих јаја

Разговор о методама рада са даровитим
ученицима
Изложбе и приредбе на крају школске
године

Припрема изложбе и приредбе у холу школе

Наставници,учитељи,педагог

Предлог сарадње са културним
институцијама и учешће на
такмичењима, смотрама и конкурсима

Припрема за Читалиће и Еко вашар

Наставници,учитељи,педагог

Реализација програма и успех на крају
школске године

Програм реализован у потпуности,позитиван
успех ученика на крају школске године

Наставничко веће,педагог

Рад већа и задужења наставника за
наредну школску годину

Направљен распоред задужења наставника за
наредну школску годину

Наставничко веће,педагог

Постигнути резултати у редовној
настави и ваннаставним активностима на
крају III периода

Ученици редовно и ангажовано обављају своје
дужности

Наставничко веће,педагог

Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент
Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент
Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент
Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент
Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент
Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент
Директор,
Савет родитеља,
Стручна већа, Ученички
парламент

Састанак одржан 20.
марта 2019 године

Састанак одржан 5.
априла 2019.године

Састанак одржан 29.
мајa 2019. године

Састанак одржан 1. јун
a2019. године

Састанак одржан 20.
марта 2019 године

Руководилац: Биљана Лазаревић
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Табела праћења Тима за професионални развој
АКТИВНОСТ

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

Израда Плана стручног усавршавања за школску
2018 / 2019. годину

Сви наставници су били у обавези да доставе своје
ЛППР-ове на мејл адресу руководиоца тима. На основу
достављених ЛППР-ова је направљен План стручног
усавршавања којим су обухваћени сви наставници наше
школе.
План је послат стручном сараднику на мејл.

Тим за професионални
развој

Подизање компетенција наставника кроз одабране
семинаре (1. Креативна медијска учионица – читање
медија – разумевање информација – медијско –
информационо описмењавање, каталошки број 227, К2,
П1, 10 бодова; 2. Како унапредити ангажовање ученика
креирањем електронских часова на МУДЛ платформи,
каталошки број 470, К2, П1, 16 бодова).

Наставници који су одабрали ове семинаре и
унели их у своје ЛППР-ове су успешно прошли
обе обуке.
Добили су уверења о похађању ових семинара
чије ће копије приложити у своје портфолије.

директор школе
стручни сарадник
наставници
предавачи

Вођење евиденције о стручном усавршавању
наставника унутар установе у школској 2018 /
2019. години и бодовање реализованих
активности унутар установе

Сваки наставник бележи реализовне активности
унутар установе у свој евиденциони лист.
Бодовање реализованих активности се врши
према утврђеном правилнику о бодовању
активности реализованих унутар установе.
Наставници који су одабрали овај семинар и
унели га у своје ЛППР-ове су успешно прошли
обуку.
Добили су уверења о похађању овог семинара
чије ће копије приложити у своје портфолије.

Подизање компетенција наставника кроз
одабране семинаре ( Обука наставника за
примену различитих метода учења у настави,
каталошки број 507, К2, П3, 8 бодова ).

Вођење евиденције о стручном усавршавању
наставника унутар установе у школској 2018 /
2019. години и бодовање реализованих
активности унутар установе

Сваки наставник бележи реализовне активности
унутар установе у свој евиденциони лист.
Бодовање реализованих активности се врши
према утврђеном правилнику о бодовању
активности реализованих унутар установе.

Достављање евиденционих листова о стручном
усавршавању на мејл адресу руководиоцу тима за
професионални развој, Срећку Тодосијевић.

Сваки наставник, након што је у току школске 2018 /
2019. године водио евиденцију о својим активностима
унутар установе и обукама ван установе, прави свој
евиденциони лист стручног усавршавања унутар и ван
установе. Сваки наставник затим свој евиденциони лист
доставља на мејл адресу руководиоцу тима за
професионални развој.

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

директора школе
стручног сарадника

НАПОМЕНА

План је направљен
крајем августа –
почетком септембра
2018. године.

Тим за професионални
развој
Наставничко веће

Први семинар је
одржан 26. и 27.
октобра 2018. године;
Други семинар је
одржан 21. и 22.
децембра 2018. године

појединац

Наставничко веће
Тим за професионални
развој

Ова активност се обавља
континуирано, током целе
школске године како би
сваки нставник имао
уредну и тачну евиденцију
реализованих активности
унутар установе.

директор школе
стручни сарадник
наставници
предавачи

Тим за професионални
развој
Наставничко веће

Семинар је одржан
17.3.2019. године.

Наставничко веће
Тим за професионални
развој

Ова активност се обавља
континуирано, током целе
школске године како би
сваки нставник имао
уредну и тачну евиденцију
реализованих активности
унутар установе.

Наставничко веће
Тим за професионални
развој

Пожељно је да се
евиденциони листови
доставе руководиоцу
тима до краја јуна
2019. године.

појединац

појединац

Руководилац: Срећко Тодосијевић
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Табела праћења Тима за професионалну оријентацију
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

Одељењске старешине
седмог разреда

Све заинтересоване на
сајту школе

ОС седмог и осмог
разреда

Чланове тима и
наставничко веће

Ивана Жунић,
ТИМ

ТИМ, Савет родитеља

Број радионица,реализовање радионица

ТИМ

ТИМ, родитеље

ПО на школском сајту

Активна страница школског сајта и ПО

Јелена Гукић
Ана Ристовић

Организовање Сајма образовања “ЗАНИМАЊЕ,
ЗНАЊЕ, ЗВАЊЕ”

Успешно организација

ТИМ

Реализација реалних сусрета

Реализовни реални сусрети,

ТИМ

Све заинтересоване на
сајту школес
Све заинтересоване на
сајту школе
Све заинтересоване на
сајту школе

Индивидуални саветодавни рад

Организовани индивидуални саветодавни
састанци

Организовање осталих тестирања
Организовање пробног и завршног испита

АКТИВНОСТ

Информисање ученика седмог разреда и
њихових родитеља о пројекту професионална
орјентација.

Информисани свих ученика и родитељи.

Договор око реализације радионица

Чланови тима, записник са састанка

Упознати и мотивисати родитеље ученика 7
разреда за укључивање у пројекат путем
родитељских састанака, сајта, огласне табле
Реализација радионица у оквиру пројекта са
ученицима седмог и осмог разреда

Више од 50% родитеља је учествовало на
састанцима

Ивана Жунић

ТИМ

Успешно организован пробно завршни испит

ТИМ

Наставничко веће

Успесно завршен заврсни испит

ТИМ

Наставничко веће

НАПОМЕНА

Састанак одржан
5.9.2018. године

Састанак одржан
25.1.2019. године

Састанак одржан
27.3.2019.. године

Састанак одржан
14.5.2019. године

Руководилац: Иван Радомировић
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Табела праћења Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
АКТИВНОСТ

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

Директор, чланови
тима педагог

Наставничко веће

Конституисање тима и усвајање плана рада

Формиран је тим, одређен број чланова из редова
наставника, локалне заједнице, Ученичког парламента

Представљање акционих планова
самовредновања

Чланови тима су упознати са акционим планом
самовредновања:број чланова ,број активности из плана

Педагог

Представљање активности планираних по ШРП-у

Чланови тима су упознати са акционим планом за текућу
годину:број чланова,број активности

Директор

Подела задужења на чланове тима-праћење
активности предвиђених самовредновањем и
ШРП-ом

Сваки од чланова тима је добио одређена задужења за
праћење појединих активности:број чланова,број
активности

Извештај о праћењу остварености акционих
планова самовредновања

На основу извештаја константовано је да је већина
планова самовредновања испуњена а мањи број је у
завршној фази испуњења; проценат остварености на
основу чек листе

Чланови тима

Наставничко веће,
стручна већа,
Педагошки колегијум

Извештај о праћењу остварености активности
планираних ШРП-ом

На основу извештаја већина активности је реализована а
мањи број је у фази реализације-записници,непосредно
опажање

Чланови тима

Наставничко веће,
стручна већа,
Педагошки колегијум

Чланови тима у
сарадњи са
предметним
наставницима

Одељенска већа,
Наставничко веће,
стручна већа

Тим за ПР

Наставничко веће

Актив за АРШП

Наставничко веће
Педагошки колегијум

Дефинисане су мере у оквиру активности и
анализирани резултати:листе,записници,мере

Чланови тима

Наставничко веће
Педагошки колегијум

Дефинисане су мере у оквиру активности и
анализирани резултати:листе,записници,мере

Чланови тима

Праћење напредовања ученика у односу на
очекиване резултате(проценат остварености
нивоа)

Праћење развоја компентенција наставника и
стручних сарадника

Праћење остваривања школског програма
Предлози мера за унапређивање образовноваспитног рада школе на основу акционих
планова самовредновања
Предлози мера за унапређивање образовноваспитног рада школе на основу праћења
остварености активности планираних ШРП-ом

Праћење напредовања ученика се редовно спроводи
кроз конкретна задужења сваког члана тима.Наставници
разредне нставе редовно спороводе и прате
напредовање ученика по нивоима знања.Знатан број и
наставника у вишим разредима то исто спроводи.Докази
постоје у екектронским дневницима,као и посебним
табелама за анализу постигнућа ученика.
На основу увида у активности тима за развој
компентенција наставника и стручних сарадника
утврђено је да сви наставници редовно развијају
компентенције у својим
областима:записници,листе,број сати СУ
На основу увида у активности тима за АРШП утврђено је
да се све активности реализују према предвиђеном
плану и динамици:записници,листе

Директор, педагог

Педагошки колегијум,
Стручна већа
Педагошки колегијум,
Стручна већа
Наставничко веће,
стручна већа,
Педагошки колегијум

Наставничко веће
Педагошки колегијум

НАПОМЕНА

Састанак Тима одржан
19.09.2018. године

Састанак Тима одржан
23.11.2018. године

Састанак Тима одржан
27.02.2019. године

Састанак Тима одржан
24.04.2018. године

Руководилац: Миливоје Бућић
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Табела праћења Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
АКТИВНОСТ

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

руководилац
тима;чланови тима

ОВ, Наставничко веће
Директор школе
ОВ, Наставничко веће

Одабир наставника који ће чинити тимконституисање тима

Формирање тима и подела задатака

Операционализација рада

Креирање плана рада

тим за МКиП

Дефинисање кључних компентенција

На другом састанку тима су дефиницане кључне
компентенције које су учитељи и наставници уврстили у
свој план рада за први и пети разред.

тим за МКиП

Развој кључних компетенција у оквиру
„традиционалних“ предмета

Редовно праћење и евидентирање општих и
посебних међупредметних комтетенција

Креирање базе припрема за час који развијају
међупредметне компетенције

Подстицање наставника да креирају и изводе часове који
развијају међупредметне компетенције кроз месечне
планове

Акција прикупљања текстила за рециклажу у
оквиру пројекта ЕКО- школа

Промовисање предузетништва кроз тимски рад у сарадњи са
кординатором програма Јеленом Гукић

Акција прикупљања папира за рециклажу у
оквиру пројекта ЕКО- школа

Промовисање предузетништва кроз тимски рад у сарадњи са
кординатором програма Јеленом Гукић

Акција “ Чеп за хендикеп” у оквиру пројекта
ЕКО- школа

Промовисање предузетништва кроз тимски рад и хуманост у
сарадњи са кординатором програма Јеленом Гукић

Божићна продајна изложба

Развијање свести код ученика о предузетниству и увођење у
појам кроз радионице.

Осмомартовска излозба даривања

Дечији продукти рада.

Организовање предавања, радионице и продајне
изложбе „ЕКО- вашар“

Промоција предузетништва
„ЕКО- вашар“

Евалуација рада тима

Све предвиђене активности успешно спроведене и остварена
је добра сарадња међу наставним особљем и ученицима .

наставно особље
тим за МКиП, Стручни
сарадник, наставно
особље
Руководилац тима,
директор школе,наставно
особље, стручни сарадник

Руководилац тима,
директор
школе,наставно особље
,Стручни сарадник
Руководилац тима,
директор
школе,наставно особље
,Стручни сарадник
Руководилац тима, директор
школе,наставно особље
,Стручни сарадник,

руководилац
тима;чланови тима,
учитељи, наставници
тим за МКиП, Тим
пројекта Еко школа,
Учитељи, наставници
тим за МКиП

НАПОМЕНА
На седници Наставничког
већа 30.08.2018. године
конституисан је тим.
На првом састанку креиран
је план рада и подељена су
задужења чкановима тима.

Директор школе

ОВ, Наставничко веће
Директор школе

Праћење развоја
компентенција током
спровођења наставног плана

Формирање базе на
Гугл- диску.

ОВ, Наставничко веће

Директор школе

ОВ, Наставничко веће

Директор школе

Изложба није реализована као
продајна због поклапања
празника са распустом што
није узето у обзир приликом
плана ове активности.

ОВ, Наставничко веће

Изложба даривања
реализована успешно.

ОВ, Наставничко веће

Сарадња са Тимом Еко
школа и све активности
успешно спроведене.

Директор школе

Руководилац: Драгана Зорзић
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Табела праћења Тима за инклузивно образовање
АКТИВНОСТ

Формирање подтимова за додатну подршку
Индентификовање ученика којима је потребна
додатна подршка, израда педагошких профила
Израда индивидуалних образовних планова за
ученике који наставу похађају уз додатну
подршку
Анализа актуелне школске ситуацијеидентификовање ученика којима је потребна
додатна подршка и врста подршке
Осмишљавање мера подршке
Пружање подршке наставницима при
конципирању ИОП-а, реализације и евалуације
Пружање подршке родитељима при
конципирању ИОП-а, реализације и евалуације
Индивидуални разговори са ученицима којима је
потребна додатна подршка
Праћење осмишљених мера подршке за ученике
којима је нопходна додатна подршка

Евалуација индивидуалних образовних
планова за ученике који наставу похађају уз
додатну подршку
Израда индивидуалних образовних планова

за ученике који наставу похађају уз додатну
подршку

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

НАПОМЕНА

Фирмирани су подтимови за додатну подршку за ученике
којима је потребна додтатна подршка о чему постоји
евиденција у записнику са првог састанка Тима. Сва
потрбна документација везана за рад са ученицима
којима је неопходна додатна подршка урађена је у
складу са Законом и чува се у канцеларији школског
педагога.

Одељењске старешине,
учитељи, предметни
наставници, школски
педагог и родитељи

Тим и Педагошки
колегијум

Састанак Тима одржан
6.9.2018. у 13:30:00
часова

Идентификовани су ученици којима је потребна додатна
подршка а раније нису били ученици наше школе. Мере
подршке осмишљене су у сарадњи ОС, предметних
наставника и школског педагога. Документација се чува
у канцеларији школског педагога, а мере су
евидентиране у записнику Тима.

Одељењске старешине,
учитељи, предметни
наставници, школски
педагог и родитељи

Тим и Педагошки
колегијум

Састанак Тима одржан
10.10.2018. у 13:30
часова

Пружање додатне подршке родитељима као и
индивидуални разговори са ученицма се
обављају континуирано током године и о томе се
ваоди евиденција

Одељењске старешине,
учитељи, предметни
наставници, школски
педагог и родитељи

Тим и Педагошки
колегијум

Састанак Тима одржан
10.12.2018. у 13:30
часова

Евалуација је урађена у оквиру подтимова који
су формирани на почетку школске године и
документација се чува у канцеларији школског
педагога.
За сваког ученика је осмишљен наставак додатне
подршке у виду индивидуалног образовног
плана. Документација се чува у канцеларији
школског педагога.

Одељењске старешине,
учитељи, предметни
наставници, школски
педагог и родитељи
Одељењске старешине,
учитељи, предметни
наставници, школски
педагог и родитељи
Одељењске старешине,
учитељи, предметни
наставници, школски
педагог и родитељи
Одељењске старешине,
учитељи, предметни
наставници, школски
педагог и родитељи

Тим и Педагошки
колегијум

Састанак Тима одржан
30.01.2019. у 13:30
часова

Тим и Педагошки
колегијум

Састанак Тима одржан
28.2.2019. у 13:30
часова

Тим и Педагошки
колегијум

Састанак Тима одржан
19.4.2019. у 13:30
часова

Тим и Педагошки
колегијум

Састанак Тима одржан
14.6.2019. у 13:30
часова

Осмишљавање мера подршке

Мере подршке осмишљене су у сарадњи ОС, предметних
наставника и школског педагога. Документација се чува
у канцеларији школског педагога, а мере су
евидентиране у записнику Тима.

Евалуација индивидуалних образовних
планова за ученике који наставу похађају уз
додатну подршку

Евалуација је урађена у оквиру подтимова који
су формирани на почетку школске године и
документација се чува у канцеларији школског
педагога.

Руководилац: Ивана Жунић
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Табела праћења Тима за самовредновање
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

НАПОМЕНА

Тим
Стр. сар.

Наставничко веће,
Директор

Састанак одржан
13.9.2018. године

Чланови Тима

Наставничко веће,
Директор

Састанак одржан
19.11.2018. године

Чланови Тима су упознали колеге са активностима које
су реализовали и које још треба да се реализују
Чланови Тима су упознали колеге са активностима које
су реализовали и које још треба да се реализују

Чланови Тима

Наставничко веће,
Школски одбор,
Савет родитеља

Састанак одржан
31.1.2019. године

Расподела задужења у вези са прикупљањем
потребних података

Распоређени су задаци међу члановима Тима у
вези са прикупљањем података

Чланови Тима

Наставничко веће,
Директор

Састанак одржан
27.3.2019.

Извештавање чланова Тима о реализованим
активностима процеса самовредновања области
писменим путем као и анализа урађеног
Анализа појединачних извештаја и писање
Извештаја о самовредновању рада школе у
школској 2018/19. години

Прикупљени су резултати истраживања, и
спемни за коначну анализу, као и писање
извештаја
Извештаја о самовредновању рада школе у
школској 2018/19. години, спреман за
представљање

Чланови Тима

Наставничко веће,
Директор

Састанак одржан
29.5.2019.

Чланови Тима

Наставничко веће,
Директор

Састанак одржан
26.6.2019.

Представљање документа на Наставничком већу

Чланови Тима су упознали колеге са активностима које
су реализовали у току године, као и са резултатима
истраживања

Чланови Тима

Наставничко веће,
Директор

Састанак одржан
23.8.2019.

АКТИВНОСТ

Одабир кључне области самовредновања
Давање инструкција члановима Тима о начину
праћења и вредновања области
Подела обавеза и задужења
Прикупљање потребних података
Праћење реализације активности по акционоим
плановима из 2016/17. и 2017/18. шк. год.
Извештавање чланова Тима о реализованим
активностима процеса вредновања области
Извештавање чланова Тима о реализацији
активности по акционим плановима из 2016/17.
и 2017/18. шк. год.

Изабрана је кључна област „Настава и учење“ за школску
2018/19. годину
Стр.сар. је дала инструксије о начину праћења изабране
области
Распоређени су задаци међу члановима Тима
Дошло је до измене начина вредновања изабране
области
Подељена су задужења у оквиру праћења активности по
акционим плановима из 2016/17. и 2017/18. шк. год.

Руководилац: Милош Вермезовић
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Табела праћења Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
АКТИВНОСТ

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

Руководилац,чланови тима и
стручни сарадник (педагог)

Наставничко веће

НАПОМЕНА

Упознавање чланова Тима са посебнимпротоколом и
активностима за ову школску годину

Сви чланови тима упознати и упућени као и
одељењске старешине.

Информисање ученика и родитеља о садржају
Посебног протокола

Ученици и родитељи информисани од стране
одељењских старешина.

Одељењске старешине

Тим

Обележавање Дечије недеље

Реализоване планиране активности, а докази
достављени руководиоцу Одељењског већа.

Наставници и учитељи

Наставничко веће

Састанак Тима одржан
19.10.2018. 14:00 ч.

Интервенција у случају непожељног поншања
ученика.

Спроведена процедура у случају испољавања
непожељбог понашања

Одељењске старешине, школски
педагог, чланови Тима

Наставничко веће,
родитеље

Ванредни састанак Тима
одржан 2.11.2018. у 13:30
часова

Тематски месец „Поруке пријатељства“

Изведене радионице и истакнути панои
Спроведена процедура у случају испољавања
непожељбог понашања: одржан састанак тима ради
покретања процедуре васпитно- дисциплинског
поступка и вођења појачаног васпитног рада,
Пружена подршка ученицима који трпе насиље

Наставници и учитељи

Наставничко веће

Одељењски старешина, школски
педагог, чланови Тима

Наставничко веће,
родитеље

Одељењске старешине, педагог

Наставничко веће

Одељењске старешине

Тим

Интервенција у случају непожељног поншања
ученика.
Рад са децом на превентивним активностима
Радионице за ученике старијих разреда

Радионице су изведене у оквиру ЧОС-а и
евидентиране су у еДневнику.

Интервенција у случају непожељног поншања
ученика.

Спроведена процедура у случају испољавања
непожељбог понашања

Одељењски старешина, школски
педагог, чланови Тима

Наставничко веће,
родитеље

Интервенција у случају непожељног поншања
ученика.

Спроведена процедура у случају испољавања
непожељбог понашања

Одељењски старешина, школски
педагог, чланови Тима

Наставничко веће,
родитеље

Тематски месец „Месец позитивних осећања“

Изведене радионице и истакнути панои

Наставници и учитељи

Наставничко веће

Интервенција у случају непожељног понашања
ученика

Спроведена процедура у случају испољавања
непожељног понашања:одржан састанак тима ради
покретања процедуре васпитно дисциплинског
поступка и вођења појачаног васпитног рада

Одељењске старешине,школски
педагог,чланови Тима

Наставничко веће,родитеље

Интервенција у случају непожељног понашања
ученика

Спроведена процедура у случају испољавања
непожељног понашања

Одељењске старешине ,школски
педагог, чланови Тима

Наставничко веће,родитеље

Радионице за ученике млађих разреда

Изведене радионице и истакнути панои

Учитељи

Наставничко веће

Промоција хуманих вредности –Црвени крст

Ученици четвртих разреда учествовали у квизу знања
Црвеног крста и освојили 3. место

Учитељи и ученици

Наставничко веће

Интервенција у случају непожељног понашања
ученика

Спроведена процедура у случају испољавања
непожељног понашања

Одељењске старешине,школски
педагог,чланови Тима

Наставничко веће,родитеље

Родитељски састанци и инд. разговори

Родитељи информисани о понашању ученика
Планиране активности ,су реализоване,редовно су
вођени записници како о планираним активностима
тако и о ванредним састанцима у случајевима
непожељног понашања ученика

Наставници и учитељи

ОВ

Чланови тима, педагог

Наставничко веће, педагог,
директор

Анализа рада током школске године

Састанак Тима одржан
13.09.2018. у 14:00
часова

Састанак Тима одржан
29.11.2018. у 13 часова

Састанак Тима одржан
07.12.2018. у 13
часова
Ванредни састанак
Тима одржан
13.12.2018. у 14 часова
Ванредни састанак
Тима одржан
11.3.2019. и 13 часова
Састанак тима одржан
13.3.2019. у 13 часова

Састанак тима одржан
7.5.2019. у 13 часова
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Табела праћења: Одељењско веће разредне наставе
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

Усвојен је план рада Одељењског већа и
изабран руководилац.
Утврђени су сви планови, подељена задужења
за израду распореда.
Учитељи су преузели бесплатне уџбенике за
ученике који су треће дете у породици.
Дат је предлог за једнодневни излет у
Београд.

Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе

Подељене су анкете за: кухињу, изборне предмете,
избор часописа, за ученике 1.разреда-сагласност за
коришћење личних података, слика, снимака, видео
записа и других медијских садржаја који се
забележе у школи, као и задужења за вођење
записника на седницама.

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Направљени записници који садрже
резултате анализе иницијалних.
Извештаји о реализацији тематских дана и
недеља налазе се код руководиоца
Одељењског већа(електронска форма).
Сва одељења су узела учешће у прослави
Дана школе(у оквиру радне суботе 6.октобра).
Направљен је план активности за Дечију
недељу.
Извршена је анализа постигнутог успеха, а
детаљнији подаци се налазе у записницима
Разредних већа.
Одржани родитељски састанци,а доказ су
записници у дневницима.

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Извештај о реализацији Тематских недеља- Дечија
недеља и Мудрост светом влада и Тематског данаДан здраве хране

Извештаји о реализацији тематских дана и недеља
налазе се код руководиоца Одељењског
већа(електронска форма).

Учешће у прослави Савиндана

Савиндан је обележен у свим одељењима.

Текућа питања

Дата је препорука учитељима да користе исте
уџбенике из српског језика,које смо почели
примењивати ове школске године.

Утврђивање успеха ученика по образовним
стандардима и владање ученика на крају првог
полугодишта

Извршена је анализа постигнутог успеха, а
детаљнији подаци се налазе у записницима
Разредних већа.

АКТИВНОСТ

Усвајање плана Одељењског већа
Утврђивање планова рада редовне наставе и
ваннаставних активности
Уџбеници, приручници, прибор и материјал за
извођење наставе
Планирање једнодневног излета за ученике
млађих разреда

Текућа питања

Анализа иницијалних тестова
Извештај о реализацији тематске
недеље"Поново у школи" и тематског дана
"Јесен у мом крају"
Учешће у прослави Дана школе
Текућа питања
Утврђивање успеха ученика по исходима на
крају првог класификационог периода
Планирање родитељског састанка

Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

НАПОМЕНА

Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће

30.08.2018.

25.09.2018.
Наставничко веће
Наставничко веће

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Наставници разредне наставе

Наставничко веће

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

13.11.2018.

01.02.2019.
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Извештај о реализацији тематских недеља „Мудрост
светом влада “ и „Школска слава-Свети Сава “, као и
тематских дана „Новогодишње чаролије “ и
„јануарске приче.

Извештаји о реализацији тематских дана и
недеља налазе се код руководиоца
Одељењског већа(електронска форма).

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Догобор о ангажовању ученика на
такмичењима

Припремни рад учитеља са децом за такмичења:
Читалићи, Мислиша, математика,Црвени крст,
рецитатори...

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Одржани родитељски састанци,а доказ су
записници у дневницима.
Расподела гратиса за ученике, за предстојећи
излет.

Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе

Утврђивање успеха ученика по образовним
стандардима на крају трећег класификационог
периода
Извештај о реализацији тематских недеља „У част
мајци“ и „Недеља књиге“, као и тематског дана
„Радујмо се пролећу“

Извршена је анализа постигнутог успеха, а
детаљнији подаци се налазе у записницима
Разредних већа.
Извештаји о реализацији тематских дана и недеља
налазе се код руководиоца Одељењског
већа(електронска форма).

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Припреме за извођење једнодневног излета

Прикупљање рата за предстојећи излет.

Избор уџбеника за наредну школску годину

Накнадно ће бити одабрани уџбеници за 2.разред, а у
осталим су исти као и текуће школске године.

Планирање родитељских састанака

Одржани родитељски састанци,а доказ су записници
у дневницима.

Планирање родитељских састанака
Текућа питања

Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе

Наставничко веће
Наставничко веће

Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће

Учествовање ученика на разним такмичењима и
њиховим постигнућима, а показатељи су дипломе
и освојена места на такмичењима.
Извршена је анализа постигнутог успеха, а
детаљнији подаци се налазе у записницима
Разредних већа.

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Излет је реализован према према
предвиђеном плану, 01.06.2019
Извештаји о реализацији тематских дана и
недеља налазе се код руководиоца
Одељењског већа(електронска форма).

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Реализација плана и програма

Програм је реализован према планираној
надокнади, због продужетка зимског распуста.

Анализа рада Стручног већа

Одржано је 9 редовних седница и десета ванредна, у
вези избора уџбеника за 2.разред.

Наставници разредне
наставе
Наставници разредне
наставе

Похвале и награде за ученике

Одлични ученици ће добити похвалнице, а они који
имају све петице биће награђени књигом и
дипломом.

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Предлог за награду из фонда „Вања Златић“

Предлог за награду „Вања Златић су ученици
4.разреда из Криве Реке (Милица Баковић и Лазар
Баковић)

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Текућа питања
Утврђивање успеха ученика по образовним
стандардима и владање ученика на крају наставне
године

Анализа реализације једнодневног излета
Извештај о реализацији тематских недеља „На
позорници “ и „Растимо заједно “, као и тематских
дана „У сусрет Васкрсу“ и „Дан птица и дрвећа“ “

17.04.2019.

21.06.2019.

Наставничко веће
Наставничко веће
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Планирање родитељских састанака и подела
ђачких књижица

Термин одржавања родитељских састанака и
подела ђачких књижица је 28.06.2019.

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Текућа питања

Учествовању ученика на разним такмичењима и
њиховим постигнућима, а показатељи су дипломе
и освојена места на такмичењима.

Наставници разредне
наставе

Наставничко веће

Руководилац: Љиљана Андрић
Табела праћења: Одељењско веће предметне наставе
АКТИВНОСТ

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ
ОСТВАРЕНОСТИ

-Усвајање плана рада Одељенског већа
-Усвајање распореда часова
-План васпитно-образовних садржаја:редовна,
допунска,додатна натава, слободне активности
-Усвајање плана одељењског старешине
-Утврђивање и корелација рапореда писмених
задатака и контролних вежби
-Договор око реализације екскурзије ученика 5-8
разреда
-Текућа питања

1. Усвојен план Одељењског већа.
2.Усвојен предлог распореда часова.
3.Усвојен план васпитно-образовног рада.
4. Усвојен план разредног старешине.
5.Утврђен распоред писмених и контролних задатака водећи
рачуна о оптерећењу ученика,и табеле са распоредом окачене на
огласну таблу
6.На предлог чланова Одељењског већа за релацију екскурзије
ученика од 5. до 8. разреда одређен Београд (дводневна
екскурзија).

-Укључивање
ученика
у
допунску,додатну
наставау и ваннаставне активности
-Организација припремне наставе за полагање
завршног испита
Укључивање родитеља у живот и рад школе
-План професионалне оријентације
-Обележавање Дечије недеље
-Прослава Дана школе
-Текућа питања

Анализа успеха и владања ученика на крају првог
класификационог периода и предлог мера за
побољшање успеха
-Анализа реализације наставних и ваннаставних
активности
-Угледни часови
-Текућа питања

1.Усвојен план укључивања ученика у допунску,додатну наставу и
ваннаставне активности као и распоред ученика по истим, које ће
разредне старешине унети у е-дневник.
2. Усвојен је временски оквир за реализацију припремне наставе.
3.Усвојене су активности у које могу бити укључени родитељи и
кроз сарадњу са Саветом родитеља,родитељи ће бити укључени у
исте.
4. Усвојен план професионалне орјентације за ученике VII и
VIII разреда који ће бити реализован у сарадњи разредних
старешина и педагога.
5.Усвојен план активности за обележавање Дечје недење и сви
наставници су добили задужења за појединачне активности у које
ће бити укључени.
6. Усвојен је предлог активности за прославу дана школе као и
временска динамика припреме истих.
1. Разредне старешине су изнеле податке о успеху и владању
ученика на крају првог класификационог периода
2. Изнети су подаци о реализацији наставних и ваннаставних
активности
3. . У одељењу 𝑉𝐼𝐼𝐼1 одржан је један угледни час који је и био
планиран у претходном периоду. Угледни час је одржала Марија
Милановић. У одељењу 𝑉𝐼𝐼𝐼2 није било планираних угледних
часова у претходном периоду.У одељењима 𝑉𝐼𝐼1 и 𝑉𝐼𝐼2 у
протеклом периоду није било планираних угледних часова. У
одељењима 𝑉𝐼1 и 𝑉𝐼2 у протеклом периоду није било планираних
угледних часова. У 𝑉1 одељењу није било угледних часова,као и у
одељењу 𝑉2 , у одељењу 𝑉3 одржани су планирани угледни часови

РЕАЛИЗАТОРИ

КОГА ИНФОРМИШЕМО О
РЕЗУЛТАТИМА

НАПОМЕНА

-одељенско веће
-педагог
-предметни
наставници

Време
одржавањасастанка
03.09.2018. 14:30
часова

-одељенско веће
-педагог
-тим за
професионалну
оријентацију

Време одржавања
састанка: 03.10. 2018. у
14:30 часова

- Одељењско веће
- Педагог

Време одржавања
састанка: 13.11.2018. у
13:15 часова
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наставника: Драгане Зорзић,Драгице Секулић и Биљане
Лазаревић.

-Припрема за прославу Савиндана
-Договор о ангажовању ученика на такмичењима
-Текућа питања

1. На основу анализе изнетих предлога утврђен је програм
приредбе за прославу Савиндана,који ће наставници српског
језика и књижевности припремити са ученицима,као и део
програма који ће наставник музичке културе припремити са
хором. Такође у оквиру приредбе биће изложени и радови
ученика урађени на часовима ликовне културе
2. Наставници предмета из којих ученици иду на такмичења ће
радити на припреми ученика за дата такмичења. На седници су
договорени детаљи око организовања школског такмичења
„Читалићи кликераши“,које ће се организовати 28.01.2019. године
.

- Одељењско веће
- Педагог

-Утврђивање успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта и резултати, мере за
побољшање успеха
-Реализација
васпитно-образовног
рада
и
испуњеност фонда часова на крају првог
полугодишта
-Рад Одељенског већа у првом полугодишту
-Рад одељенског старешине и сарадња са
родитељима
-Учешће у прослави Савиндана
-Текућа питања

1. Одељењске старешине су изнеле податке о успеху и владању
ученика на крају првог полугодишта.
2. На основу изнетих података донет је закључак да се све
наставне активности одвијају према плану и програму.
3. Закључено је да је одељенско веће одржало све планиране
састанке и урађен је полугодишњи извештај о раду већа.
4. Одељењске старешине су изнеле податке о родитељским
састанцима у протеклом периоду, родитељима су додељене и
приступне шифре за електронски дневник и закључено је да је за
сада сарадња добра.
5, Наставници задужени за културну делатност спремиће детаљан
извештај са прославе Савиндана.
6. Спискови са ученицима који иду на екскурзију, као и предлози
за гратисе предати су директору школе.

-одељенско веће
-педагог
-предметни
наставници

-Организовање и реализација такмичења
-Угледни часови
-Предузимање мера за побољшање успеха

-Праћење ученика на даљим такмичењима
-Професионална оријeнтација ученика
-Анализа успеха и владања на крају трећег
класификационог периода

1. У протеклом периоду одржана су општинска такмичења, од
којих су нека успешно организована у нашој школи, док су нека
такмичења у току месеца. И на тим такмичењима школа ће узети
учешће, како кроз такмичаре тако и кроз организацију планираних
такмичења.
2. У протеклом периоду није било планираних угледних часова.
Одељењске старешине ће у оквиру својих одељења пратити
реализацију планираних угледних часова.
3. Закључено је да се ученицима са недовољним успехом
посвети посебна пажња како би поправили недовољне оцене.
4. Направљен је план кконтролних и писмених вежби водећи се
рачуна о оптерећењу ученика. План је окачен на огласну таблу и
унет у е-дневник.
1. У протеклом периоду одржана су општинска такмичења,на
којима су ученици петог разреда остварили пролаз на окружно
такмичење. Ученица Душанка Ђокић V 1 пласирала се на окружно
такмичење из историје. Посебно је истакнут успех ученице V 3 ,
Сање Зорзић, која је освојила друго место на окружном
такмичењу из српског језика и књижевности. Јована Гудурић из
одељења VI1 пласирала се на окружно такмичење из математике.
2. Анализом успеха у претходном класификационом периоду,
изнети су подаци о ученицима са недовољним оценама.
3. У оквиру ове тачке изнети су подаци о реализацији
професионалне орјентације ученика. Све радионице се реализују
према плану. У склопу активности везаних за професионалну
орјентацију,за ученике седмог и осмог разреда,у петак 19.04.2019.
године, биће организован Сајам образовања на коме ће своје
програме представити средње школе из наше и суседних

-одељенско веће
-педагог

Време реализације
састанка 21.01.2019. у
13:30 часова

Време одржавања
Наставничко веће

састанка 01.02.2019. у

09:00 часова

Време одржавања
састанка: 06.03.2019.

у 13:45 часова

- Одељењско веће
- Педагог
- Тим за
професионалну
орјентацију

Време одржавања
састанка: 15.04.2019.

у 13:30 часова
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општина.

- Отворени часови
-Анализа учешћа ученика у ваннаставним
активностима,такмичењима
и
постигнути
резултати
-Реализација васпитно-образовних садржаја
-Текућа питања:извођење екскурзије

-Утврђивање успеха и владања ученика 8 разреда
на крају наставне године
-Похвале и награде ученицима,избор ђака
генерације
-Припрема за реализацију завршног испита
-Реализација
програма
професионалне
оријентације-анализа
-Утврђивање успеха и владања ученика 5-7
разреда на крају наставне године
-Текућа питања: анализа и извештај реализоване
екскурзије, похвале и награде ученицима,
организација поправних испита

1. Закључено је да се отворени часови реализују према плану
2. У претходном пеериоду није било ученика на републичким
такмичењима,осим републичке смотре“Читалићи“, која је са
успехом одржана у организацији наше школе. Такодђе је
закључено да су сви ученици укључени у неке од ваннаставних
активности.
3. Донет је закључак да се све активности реализују према плану
и програму, и да се уочени недостаци у евиденцији отклоне.
4. Одељенске старешине су изнеле утиске о реализованој
екскурзији и размотрен је записник о реализацији исте.
1. Разматран је успех и владање ученика на крају наставнее
године. Одељењске старешине су предочиле појединачни успех
и владање.
2. На основу бодовања успеха остварених на такмичењима,
донетаа је одлука да се за ђака генерације изабере Вељко Станић.
3. Припреме за завршни испит се обављају према плану
4. Одељењске старешине су изнеле резултате тестирања и
радионица професионалне орјентације.
5. Разматран је успех и владање ученика од 5. до 7. разреда на
крају наставне године. Одељењске старешине су предочиле
појединачни успех и владање.
6. На основу изнетих утисака са екскурзије дошло се до закључка
да је екскурзија успешно реализована уз констатацију недостатака
које је агенција направила. На основу тога сачињен је извештај
који је усвојен. На основу података које су изнеле разредне
старешине направљен је списак похваљених ученика са
одличним успехом,као и ученика који имају просек 5,00.
Договорено је да се припремна настава за поправни испит
реализује у периоду од 19.08-23.08.2019. године, а да поправни
испити буду 26.08. и 27. 08.2019. године

- Одељењско веће
- Педагог

-одељенско веће
-педагог
-предметни
наставници

Време реализације
састанка 30 .05.2019.

у 14:30 часова

Време реализације
састанка: за ученике
осмог разреда

04.06.2019. у 13:30
часова, а за ученике
од 5-7 разреда
21.06.2019. у 09:30
часова

Руководилац: Бранко Шкодрић
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Извештај о раду школе разматран је и усвојен на седници Школског одбора
од ______________ године.

Председник Школског одбора
Станојка Ђукић
_________________

Директор школе
Ана Ристановић
___________________

66

