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Република Србија 

ОШ « ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ » 

К О Л А Р И 

 
 

дел.број   
 

 

 На основу члана 119. Закона о основној школи ( Сл. гласник  РС  бр. 50/92 ),  

Школски одбор ОШ « ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ » КОЛАРИ, на својој 

седници од 13.09.2019.год. донео је следећу 

 
 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 

 

 

1. Усваја се извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе « 

Илија Милосављевић Коларац » Колари за школску 2018/2019. годину 

 

2. Извештај доставити Министарству просвете  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Коларима, 13.09.2019. гoд.   Председник Школског одбора 

           ___________________________ 

                                                                               (Гордана Јанковић)  
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1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛ 

   
Основна школа « Илија Милосављевић Коларац » у Коларима  је у протеклој школској години  

радила у  непромењеним условима у погледу школског простора.           

Школа поседује четири објекта и то: матична школа у Коларима и  истурена одељења у 

Ландолу, Биновцу и Луњевцу. 

У матичној  школи, ученици од петог до осмог разреда су похађали наставу само пре подне. 

Ученици од првог до четвртог разреда су похађали наставу у две смене. У једној смени су били 

ученици првог и трећег разреда а у другој ученици другог и четвртог разреда. Смењивали су се на две 

недеље. 

Зградe у матичној школи су површине 1070 m2  

Зграда у Ландолу је површине 272m2 и састоји се из три учионице, наставничке канцеларије, 

ходника и тоалета.  У саставу школске зграде налази се и двособан стан за учитеље. 

 Зграда у Биновцу површине је  209m2 и састоји се од две учионице, канцеларије, ходника и 

тоалета, а такође има  и стан за учитеље. 

 Зграда у Луњевцу површине је 195m2  и садржи исти број просторија као и зграда у Биновцу. 

 

 По својој величини и структури зграда матичне школе  не задовољава у потпуности 

нормативе, не поседујемо фискултурну салу, те је врло тешко изводити наставу физичког васпитања, 

немамо кабинетску наставу без које се неквалитетно изводи настава из групе предмета природних 

наука. Кабинетска настава се изводи само из изборног предмета Информатика и рачунарство. 

 

У протеклој школској години коришћен је следећи радни простор: 

 

 

а) У матичној школи: 

 

  

Простор Број просторија Површина 

Класичне учионице 8 426 m2 

Библиотека 1 42 m2 

Кабинети 1          47 m2 

Пратеће просторије  453 m2 

Кухиња и трпезарија 1 102 m2 
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б) Издвојено одељење у Ландолу: 

 

Простор Број просторија Површина 

Класичне учионице 3 132 m2 

Библиотека 0  
Кабинети 0  

Фискултурна сала 0  

Наст. канцеларије 1 24 m2 

Пратеће просторије 2 2,80 m2 

Трпезарија 0  

Стан за учитеља 1 65 m2 

 

в) Издвојено одељење у Биновцу: 

 

Простор Број просторија Површина 

Класичне учионице 2 96 m2 

Библиотека 0  

Кабинети 0  

Фискултурна сала 0  

Наст. канцеларије 1 24 m2 

Стан за учитеље 3 75 m2 

 

 

 

г) Издвојено одељење у Луњевцу: 

 

Простор Број просторија Површина 

Класичне учионице 2 96 m2 

Библиотека 0  

Кабинети 0  

Фискултурна сала 0  

Наст. канцеларије 1 9.58 m2 

Стан за учитеље 3 75 m2 

 
У протеклој школској години настава се одвијала у објектима школе  у седишту у Коларима и 

издвојеним одељењима у Ландолу, Биновцу и Луњевцу. 

 У току школске године изведени су следећи радови: 

- Уградња горионика на пелет у издвојеном одељењу у Биновцу 

- Израда изолације и фасаде на згради матичне школе у Коларима 
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

 
У погледу кадрова и протекла школска година је, и поред одређених проблема, била углавном 

стручно заступљена. Нестручно је била заступљена настава математике са 110% радног ангажовања 

због недостатка стручног кадра и настава ликовног 15% такође због недостатка стручног кадра. 

   И даље остаје проблем рада запослених у више школа. Наставу је изводило укупно  33 

наставника и то 23 наставника у предметној настави,  8 у разредној настави  и један наставник у 

одељењу за ученике са посебним потребама као и 1 наставник енглеског језика у овом одељењу. 

 

Структура запослених: 

  

         а.) у настави 

  - Висока стручна спрема........................................ 27 

  - Виша стручна  спрема........................................... 5 

  - Средња стручна спрема..........................................1 

 

 б) Директор школе ( висока спрема)..................................1 

 в) Секретар школе( висока спрема)................................... 1 

г) Педагог  ( висока спрема) .............................................. 1 

д) Библиотекар (висока срт.спрема)...................................1 

 ђ) Ложач ( II степен).............................................................1 

 е) Домар ( V степен )............................................................ 1 

 ж) Куварица (III степен )......................................................1 

 з) Помоћни радници – спремачице (I степен)....................5 

 

У току школске године дешавале су се следеће промене:   

 

 

НАСТАВНИЦИ: 

 
 

1. Наставница руског језика, Тијана Симић, запослена на одређено време, престала је да ради због 

преузимања са листе технолошких вишкова. За наставу Pуског језика, на неодређено време, 

преузета је Данијела Јаковљевић од 18.01.2019.године. 

2. Наставница српског језика, Адријана Цветановић, дала је отказ и њу је од 18.02.2019.године 

заменила наставница Српског језика Јелена Милојевић. 
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3. Предраг Станисављевић, наставник физичког васпитања дао је отказ и на његово место наставу је 

изводио Ненад Џоговић. 

4. У разредној настави, Марија Сочанац, наставник разредне наставе у издвојеном одељењу у 

Ландолу, отворила је породиљско боловање и на њено место, од 21.05.2019.године радила је Јасна 

Станковић, такође професор разредне наставе. 

 

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ: 

 
 

У току школске године имали смо честа и дужа боловања домара школе до 04.марта 2019.године, 

након чега он одлази у пензију и на место домара Школе од 5.3.2019.године преузет је са листе 

технолошких вишкова Чедомир Димитријевић. 

 Такође смо у току године имали чешћа дужа боловања помоћне раднице Светлане Виторовић, те 

је на њено место долазила Ивана Радосављевић из Ландола.  

 

 

3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

  

 Број ученика Број одељења 

1. Матична школа  142 11 

2. Ландол 

3. Луњевац                                                           

4. Биновац 

5. Одељења за децу 

са    посебни 

потребама 

    9 

    7 

   11 

 

    2 

  2 

  1 

                     2 

  

  1 

Свега 171  16 

 
 У току школске године, две ученице су пресељене из Ландола у Липе, те је укупан број 

ученика смањен на 171. 

 На крају наставне године 165 ученика је завршило разред, док је 6 ученика упућено на 

полагање поправног испита из математике.  

 Након припрепремне наставе која је одржана у августу, сви ученици су приступили полагању 

поправних испита и исте су положили. 

 На крају школске 2018/19.године сви ученици су са позитивним успехом завршили школску 

годину. 
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4. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА 

4.1  РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТA 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТA РАЗРЕДНЕ  НАСТАВЕ  

ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ 

 

ПРЕДМЕТ Колари Биновац Ландол Луњевац       ∑ по предмету 

I / II  III IV I / III II / IV I /  III II / IV I / II /III/ IV 

П О П О П О П О П О П О П О П      О         П      О 

Српски језик 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1440 1440 

Математика 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1440 1440 

Енглески јез. 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 71 72 71 72 72 576 574 

Ликовна кул. 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 576 576 

Музичка кул. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 288 288 

Свет око нас 

Природа и др. 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 576 576 

Физичко васп. 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 864 864 

Верска настава 

Грађанско вас. 

36 36 36 36 36 35 36 34 36 34 36 36 36 34 36 36 288 284 

Пројектна 

настава 

36 36  36 36  36 36  36 36 144 144 

Од игр. до рачу. 

 Народна традиц 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 36 36 288 287 

6480 6473 

100 % ≈ 99,89 % 

 

  Планирана реализација обавезних и изборних наставних предмета током школске 2018/19. године је остварена, што се може 

видети из горе приложене табеле.  

Oдступања у реализацији часова je било из енглеског језика по један час у два одељења  у Ландолу, из изборног предмета 

Верска настава по два часа у Биновцу и Ландолу, односно из изборног предмета Од играчке до рачунара у Ландолу. То се 

није одразило на реализацију планираних садржаја.  

Пројектна настава у првом разреду је у потпуности реализована. 
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. 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ  ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ 

 
Допунска и додатна настава из српског језика,  математике и енглеског језика је реализована у свим одељењима у којима је 

планирана, уз мала одступања. Укупно одступање од планираног броја часова је око 10%.  Највећа одступања на нивоу 

разредне наставе су из српског језика а нешто мања из математике. Већа одступања су за допунску наставу будући да је и 

много већи фонд часова опредељен за њу. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКЦИЈА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 

Назив секције Задужени учитељ Број планираних часова Број одржаних часова 

Хор Гордана Јанковић 36 36 

Ликовна Љиљана Ђорђевић 36 34 

Драмско-рецитаторска Зорица Хранисављевић 36 34 

Драмско-рецитаторска Наташа Аћимовић 36 33 

Драмска Јулијана Ивановић 36 31 

 

 

                ПРЕДМЕТ 

Колари Биновац Ландол Луњевац  

  Укупно часова I /  II III  IV I /  III II / IV I / III II / IV  I / II / III / IV 

П О П О П О П О П О П О П О П  О   П  О 

Д
о
п

у
н

ск
а 

н
.    Српски језик 36 32 36 29 36 33 36 25 36 27 36 28 36 32 36 28 288 234 

Математика 36 31 36 29 36 33 36 34 36 32 36 35 36 34 36 26 288 254 

Енглески јез.  36 30 12 12  24 27  72 69 

Додатна настава из 

математике 

 36 32  36 29  36 33 18 18 126 112 

Час одељењског 

старешине 

36 36 36 35 36 35 36 36 36 36 36 35 36 35 36 33 288 281 

1062 950 

100 % 89,45 % 
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Ритмичка Драгана Чушевић 36 30 

Рецитаторска Јулијана Ивановић 36 30 

Ликовна Марија Сочанац / Јасна Станковић 36 0 

Математичка Зорица Хранисављевић 36 33 

Математичка Оливера Чекић 36 35 

Математичка Гордана Јанковић 36 34 

                       У К У П Н О  396 330  (83,3 %) 

 
 Већина предвиђених секција је  реализовано. У Ландолу није евидентирана ликовна секција, што  је половина броја 

неодржаних часова. Резултати рада секција  су били видљиви током обележавања важних датума школе или  села, 

приредби и сл                                                

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТНЕ  НАСТАВЕ 

 

 

 

 

 

С
рп

ск
и 

   ј
ез

ик
 

Е
нг

ле
ск

и 

је
зи

к 

Л
ик

ов
на

 

ку
лт

ур
а 

М
уз

ич
ка

 

ку
лт

ур
а 

И
ст

ор
иј

а 

Ге
ог

ра
ф

иј
а 

Ф
из

ик
а 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Би
ол

ог
иј

а 

Х
ем

иј
а 

Т
И

О
 

Ф
из

ич
ко

 

ва
сп

ит
ањ

е 

Ру
ск

и 
је

зи
к 

И
зб

ор
ни

 

сп
ор

т 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 

В
ер

ск
а 

на
ст

ав
а 

Гр
ађ

ан
ск

о 

ва
сп

ит
ањ

е 

Ч
О

С
 

Ч
ув

ар
и 

пр
ир

од
е 

/ Х
ор

 

Ш
ах

 

V1 

Планирано 180 72 72 72 36 36 - 144 72 - 72 72 72 54 36 36 36 36 36 

 
Одржано 179 70 72 70 37 35 - 144 70 - 70 72 72 54 36 35 34 36 33 

VI1 

Планирано 144 72 36 36 72 72 72 144 72 - 72 72 72 54 36 36 36 36  36 

Одржано 143 72 36 37 72 70 70 144 72 - 72 71 72 54 34 35 34 38  33 

VI2 

Планирано 144 72 36 36 72 72 72 144 72 - 72 72 72 54 36 36 36 36 36  

Одржано 142 71 36 34 72 70 71 144 70 - 72 72 72 54 36 35 34 36 21  

VII1 

Планирано 144 72 36 36 72 72 72 144 72 72 72 72 72 36 36 36 36 36   

Одржано 143 71 36 34 71 69 71 144 72 71 72 74 71 36 34 35 35 37   

VII2 Планирано 144 72 36 36 72 72 72 144 72 72 72 72 72 36 36 36 36 36   
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНА НАСТАВА 

V VI VII VIII Укупно V VI VII VIII Укупно 

П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О 

Српски језик 36 28 36 28 18 9 18 30 108  95 12 0 30 18 18 5 12 13 72 36 

Енглески јез. 9 12 36  43 9 11 18 14 72 80 0 1  36 13 36 24 

Руски језик 18 11 18 8 18 8 18 8 72 35       36 9 36 9 

Биологија 9 4 9 10 9 6 9 5 36 25 9 12 9 12 9 0 9 0 36 24 

Математика 18 18 18 18 36 36 36 24 108 96 18 12 18 44 36 9 18 0 90 65 

Историја 18 20 25 15 18 22 18 6 79 63 9  9 11 9  9 10 36 21 

Географија 18 0 36 4 36 16 18 7 108 27 9 0 9 0 9 0 9 10 36 10 

Информатика 9 4 9 4  18 8  

Физика  18 24 18 26 18 8 54 58  12 0 12 0 12 17 36 17 

Хемија  9 12 9 12 18 24  9 0 9 0 18 18 

Укупно 135 97 205 154 171 146 180 114 673 511 57 25 87 85  102 14 150 72  409 224 

Укупно % 100 71,9 100 75,1 100 85,4 100 63,3 100  75,9 100 43,9 100 97,7 100 13,7 100 48,0  100 54,8 
Укупно планирано 1082 часа допунске и додатне наставе. 

Укупно одржано 735 часова допунске и додатне наставе, тј 67,9 % планираних часова. 

Одржано 143 70 36 36 71 71 71 144 72 71 72 72 72 35 34  34 35   

VIII1 
Планирано 136 68 34 34 68 68 68 136 68 68 68 68 68 34 34  34 34   

Одржано 136 68 33 33 68 68 69 134 64 68 68 69 67 33 35  33 34   

VIII2 
Планирано 136 68 34 34 68 68 68 136 68 68 68 68 68 34 34  34 34   

Одржано 136 69 34 36 68 67 69 135 66 67 68 67 66 34 33  35 34   
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Из руског језика и географије је одржан значајно мањи броја часова допунске и додатне наставе од планираног. Из српског је 

одржан дупло мањи број часова допунске наставе.  Додатна настава је, као и ранијих година, реализована у мањем обиму у 

односу на допунску. Делимично је разлог промена кадра која се неколико пута догађала током школске године. Због тога ће 

морати да се обрати пажња на релизацију тих часова у наредној школској години. 

Из енглеског језика и хемије је одржан већи број часова допунске наставе од планираног. 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКЦИЈА У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

 

 

 
Назив секције Име наставника Планирани број часова Одржани број часова 

Драмска Миодраг Манасијевић 36 26 

Медијско-литерарна Олга Терзић 18 0 

Спортска  Дејан Милошевић / Ненад Џоговић 72 55 

Ликовна  Ненад Стевановић / Ивана Симеуновић 43 33 

Саобраћајна Зденка Јанковић 72 69 

Информатичка Маријана Јурић 36 25 

Хор и оркестар Лидија Јанковић  72 24 

Верска настава Радомир Бундало 36 7 

     У К У П Н О  У  П Р Е Д М Е Т Н О Ј   Н А С Т А В И 385 239 

               РЕАЛИЗАЦИЈА У  % 100 62,08  
 

 

До одступања у реализаији секција долази у највећој мери због путовања наших ученика који долазе из 4 околна села у Коларе.  

Осим овога, велико оптерећење ученика редовном наставом, велики број часова дневно, уз часове допунске и додатне наставе, 

који имају предност при изради распореда ваннаставе, изазивају да су термини одржавања секција неодговарајући за већину 

ученика.  

Отежавајућа околност је и рад наставника у две-три школе, чиме нам се сужава могућност одређивања термина секција. 
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Увођење блок наставе физичког у петом и шестом разреду је утицало на опадање посете осталим часовима, будући да су 

ученици остајали дуже у школи због њих.  

Реализација је нешто мања него претходне године.  

 

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ ПО ПРЕДМЕТИМА ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација припремне наставе је реализована у складу са потребама ученика. Сви ученици су уписали средње школе и сви 

који су упућени на поправне испите су их положили. 

Предмет       Број планираних часова Број реализованих часова 

СРПСКИ ЈЕЗИК 36 30 

МАТЕМАТИКА 46 48 

ИСТОРИЈА 20 20 

БИОЛОГИЈА 20 21 

ГЕОГРАФИЈА 20 10 

ФИЗИКА 20 17 

ХЕМИЈА 30 29 

У  К У  П  Н  О 182 175 

УКУПНО  У  % 100 96,2 
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4.2 РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

 
   Резултати такмичења из области предмета друштвених наука 

 

Д
Р

У
Ш

Т
В

Е
Н

Е
 Н

А
У

К
Е

 

Разре

д 
ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ 

ниво 

такм

ичењ

а 

Општин

ско 
Окружно  Општинско Окружно 

Општин

ско 
Окружно Општинско Окружно Републичко 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
Е

З
И

К
 

  

Милица 

Ђорђевић 

2.место 

учешће      

Александар 

Радиновић 

Протић 

3.место 

учешће   

Лука 

Вукашино

вић 

3.место 

  

П
Р

И
Р

О
Д

Н
Е

 

Н
А

У
К

Е
 Разре

д 
ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ 

ниво 

такм

ичењ

а 

Општин

ско 
Окружно  Општинско Окружно 

Општин

ско 
Окружно Општинско Окружно Републичко 
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М
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Е
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А
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И

К
А
 

  

Александар 

Радиновић 

Протић 

2.место 

Александ

ар 

Радинови

ћ Протић 

3.место 

  
Лука 

Вукашино

вић3.место 

  

  
Ф

И
З

И
К

А
   

Александар 

Радиновић 

Протић 

3.место 

      

Т
Е

Х
Н

И
К

А
 И

 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Ј
А

/Т
Е

Х
Н

И
Ч

К
О

 И
 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Т

И
Ч

К
О

 
 

  1.Александа

р 

Радиновић, 

Протић 

3.место 

 

2.Анастасиј

а Грујић, 

1.место 

 

3.Огњен 

Грујић    

2.место 

 

4.Милица 

Ђорђевић, 

1.место 

1.Анаста

сија 

Грујић, 

1.место 

 

2.Алекса

ндар 

Радинови

ћ, 

Протић, 

1.место 

 

3.Милиц

а 

Ђорђеви

ћ, 1.место 

  

Лука 

Вукашино

вић 

1.место 

Лука 

Вукашин

овић 

3.место 
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4.3. АНАЛИЗА ИЗРЕЧЕНИХ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 

 

Име ученика 

Р
аз

р
/о

д
е 

Први 

класификациони 

период 

Полугодиште Трећи 

класификациони 

период 

Крај школске године 

Изречена мера Изречена мера Владање Изречена мера Изречена 

мера 

Владање 

Марко Гавриловић 8/1 опомена одељењског 

старешине 

укор одељењског 

старешине 

примерн

о 

укор одељењског већа  добро 

Мартин Ивановић 5/1 опомена одељењског 

старешине 

укор одељењског 

старешине 

примерн

о 

  примерно 

Јован Петровић 5/1 опомена одељењског 

старешине 

укор одељењског 

старешине 

примерн
о 

усмена опомена  примерно 

Марко Милановић 8/1 опомена одељењског 

старешине 

укор одељењског 

старешине 

примерн
о 

укор одељењског већа  добро 

Матеја Павић 6/1 опомена одељењског 

старешине 

 примерн
о 

 укор 

одељењс

ког 

старешин

е 

врло добро 

Дарко Гавриловић 6/1  опомена 

одељењског 

старешине 

примерн

о 

укор одељењског већа  врло добро 

Матеја Даксеровић 4/1  укор одељењског 

старешине 

врло 

добро 

  примерно 

Стефан Јовановић 8/2  опомена одељеког 

старешине 

примерн

о 

укор одељењског 

старешине 
 врло добро 

Дарио Тркуља 7/2    усмена опомена  примерно 

Александар Арсић 7/2    усмена опомена  примерно 

Вук Миљковић 5/1    усмена опомена  примерно 

Давид Дачић 5/1    усмена опомена   

Теодора 

Милутиновић 

6/1    опомена одељењског 

старешине 
исписана 

Милан Марковић 6/2    опомена одељењског 

старешине 
 примерно 
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Марко Даксеровић 6/2  опомена 

одељењског 

старешине 

примерн

о 

укор одељењског 

старешине 
 примерно 

Лука Димитријевић 6/2    опомена одељењског 

старешине 
 примерно 

Филип 

Антонијевић 

6/2  опомена 

одељењског 

старешине 

примерн
о 

укор одељењског 
старешине 

 врло добро 

Милош Пантић 6/2  опомена 

одељењског 

старешине 

примерн

о 

укор одељењског 

старешине 
 врло добро 

Михајло Бодиновац 7/1    усмена опомена  примерно 

Лука Гроздановић 7/1    усмена опомена  примерно 

Марко Костић 8/1    укор одељењског 

старешине 
 примерно 

Јован Нинић 5/1    усмена опомена укор 

одељењског 

старешине 

врло добро 

Марија 

Максимовић 

4/2    опомена одељењског 

старешине 
укор 

одељењског 

старешине 

врло добро 
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5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 
 

5.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

 
У школској 2018/2019. години одржано је 11 седница Наставничког већа на којима су 

разматрана сва она питања везана за неометано функционисање наставног процеса. Поред сталних 

послова по питању успеха и владања ученика као и реализације обавезних предмета и осталих 

облика образовно-васпитног рада на крају класификационих периода, Наставничко веће се бавило и 

следећим питањима: 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

-  Разматрањем Извештаја о реализацији Годишњег плана 

и Извештаја о раду директора и раду Школе 

-  Утврђивањем предлога Годишњег плана рада,  

-  Предлогом плана стручног усавршавања запослених 

-  Упознавањем са  плановима Тимова и Стручних већа  

-  Утврђивањем предлога Плана за самовредновање 

-  Утврђивањем плана и програма екскурзија 

-  Правилним вођењем евиденције у дневницима 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 - Реализацијом наставних планова и програма на крају првог класификационог периода 

 - Успехом и изостанцима ученика на крају првог класификационог периода 

         - Активностима Тима за борбу против дискриминације, насиља и злостављања везаним за 

предавање Игора Јурића испред Фондације Тијана Јурић  

         - Подсећањем на обавезе наставника у оквиру активности Тима за ШРП 

         -Упознавањем са почетним активностима везаним за увођење електронског дневника                            

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 - Организовањем прославе поводом обележавања школске славе, Св.саве 

 -Реализацијом наставних планова и програма на крају 1. полугодишта 

          - Успехом и владањем ученика на крају првог полугодишта 

 - Освртом на Правилник о оцењивању 

- Подсећањем на обавезе одељенских старешина 

- разматрањем извештаја руководилаца стручних већа и тимова 

- Реализацијом часова допунске и додатне наставе 

 

МАРТ-АПРИЛ 

     -  Упознавањем са записником републичке просветне инспекције 

     -  Разматрањем реализације ваннаставних активности 

 -  Реализацијом пројектне наставе 
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 -  Анализом анкете Тима за самовредновање 

 -  Избором уџбеника за наредну школску годину 

 -  реализацијом припремне наставе 

 - Реализацијом наставних планова и програма на крају трећег класификационог периода 

-Успехом и владањем ученика на крају трћег класификационог периода 

-  Разматрањем извештаја о реализацији екскурзије 

-  Анализом резултата пробног завршног испита 

 

 МАЈ-АВГУСТ 

          - Реализацијом наставних планова и програма за ученике осмог разреда    као и за ученике од 

првог до седмог разреда на   крају школске године 

- Успехом и владањем ученика осмог разреда и ученика од првог до седмог разреда на   крају 

школске године 

- Разматрањем извештаја о реализацији екскурзија ученика 

-  Избором уџбеника за ученике 2. И 6. разреда 

- Похваљивањем и награђивањем ученика  

-  Избором ученика генерације 

- Анализом резултата након завршених и поправних испита 

-  разматрањем предлога Анекса Школског програма 

- Организацијом припремне наставе за полагање поправних испита 

   - Формирањем Тимова и Стручних већа за израду акционих планова за наредну шк. Годину 

 -  Упознавањем са записником просветног инспектора 

- Поделом предмета и радно време наставника 

- Поделом одељенских старешинстава 

-Анализом ученика првог и петог разреда 

 

 

5.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
Педагошки Колегијум је у школској 2018/19.години имао укупно шест састанака на којима су 

се скоро у потпуности реализовали планирани садржаји, као и поједини садржаји који нису 

предвиђени Годишњим планом рада. Одступање од плана односило се само на број састанака јер нису 

одржани сваког месеца како је то било планирано, а разлог томе је немогућност присуства наставника 

који раде у две, три  или чак и више школа. 

Педагошким колегијумом председавао је директор школе, а чинили су га и педагог као и 

руководиоци свих стручних већа и актива. 

         

 Септембар и октобар 

 

-Формиран је Педагошки колегијум 

-Упознати су нових чланова са начином рада и  овлашћењима Педагошког колегијума 

-Урађен је и усвојен Годишњи плана рада 

-Донета је одлука о Индивидуалним образовним плановима у шк.2018/19.години.  

- Информисани чланови Колегијума о ученицима који похажају наставу по ИОП-у у специјалном 

одељењу, као и у редовним одељењима. 
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-Анализиран је успех и понашање ученика петог разреда као и њихова адаптација од стране 

одељенског старешине и педагога школе  

-Руководилац Тима за самовредновање поднела је краћи извештај о раду овог тима 

 Новембар, децембар и јануар 

 

- Педагог школе је прочитао извештај о успеху и владању ученика на крају 1.класификационог 

периода 

- Није било васпитно-дисциплинских мера у досадашњем периоду 

 - Руководиоци стручних актива и већа поднели су извештаје о раду у претходном периоду 

- Договор о организацији обележавања школске славе  

- Изложен је план предстојећих такмичења 

- Поднет је извештај о реализацији ваннаставних активности са закључком о недовољној реализацији 

од стране педагога школе 

- Договор око реализације припремне наставе за полагање завршног испита 

 

  Фебруар и март 

 

-Анализирана су постигнућа ученика који изводе наставу по ИОП-у 

- разговор о реализацији стручног усавршавања у претходном периоду у смислу недовољне 

реализације планираних семинара 

- Информисање о резултатима са такмичења 

- Извршена је анализа одржавања и квалитета припремне наставе за полагање завршног испита за 

ученике 8.разреда 

 

Април и мај 

 

-Педагошки колегијум је информисан о резултатима са такмичења наших ученика по предметима од 

стране директора школе са закључком да је мали број ученика укључен у додатни рад а самим тим и 

на такмичење, али да је ипак нешто већи одзив него претходне године 

- директор и педагог школе поднели су извештаје о посећеним часовима као и о квалитету истих 

-Анализа ваннаставних активности 

-Договор о организацији Смотре литерарног стваралаштва „Извор живе речи“ 

 

Јун –август 

 

-Урађена је анализа завршних резултата такмичења и корелација са реализацијом ваннаставних 

активности 

-Дат је предлог набавке наставних средстава,односно предлог да сручна већа до почетка школске 

године доставе спискове потребних наставних средстава 

-Извршена је анализа резултата завршног испита 

- Анализиран је успех ученика који раде по ИОП-у 

- Размотрени извештаји стручних већа, актива и тимова 

-Дат је предлог активности Колегијума за следећу школску годину 
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5.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ  НАСТАВУ 

 

  Стручно веће за разредну наставу од првог до четвртог разреда је реализовало све активности 

предвиђене годишњим програмом рада за ову школску годину. Одржано је седам састанка . 

 У први разред ове шк. год. је уписано 14 ученика , који су распоређени у 4 одељења и у свим 

селима су прваци у комбинацији или неподељеној школи (Луњевац). Ове године имамо 60 ученика од 

1.до 4. и 3 ученика у специјалном одељењу. 

 

Ученици који су радили по ИОП - у  су Марко Костић IV-1 И Лара Станимировић III/1 . Обоје 

по ИОП-У 2. 

  

 Као и ранијих година, мањи број ученика је учествовао на школском и општинском  

такмичењу из математике, као и у нашој смотри Извор живе речи. Из математике Нешић Кристина III 

/1 је добила похвалу, а Извор живе речи првмо место проза Катарина Станковић III /1 и прво место 

поезија Тамара Трикић III/1 

 

 Учитељи и наставница енглеског језика су одабрали уџбенике за 1.3. и 4. разред за школску 

2019/20.годину. Договорено је да за све разреде остане све исто као и до сада, како би се смањили 

трошкови родитељима, а и ови уџбеници одговарају учитељима. За први разред остаје „Едука“ сем 

музичке културе „Нови Логос“. За трећи и четврти  разред настављамо „Клет“ све сем математике 

„Едука“. Енглески језик наставља са издавачем „Нови Логос“. 

 За други разред се опет састали учитељи и одабрали све од „Едуке“ сем Музичке културе 

„Нови Логос“, а Енглески језик Дата Статус. 

 

 Одлични ученици ће бити похваљени и награђени као и ученици који су се посебно залагали 

на такмичењу из математике и нашој смотри „Извор живе речи“. 

 Успех и владање ученика је табеларно приказано и налази се у свесци Разредног већа, као и 

табеларнни приказ учитеља о Сручном усавршавању и реализовању пројектне наставе у првом 

разреду.  

 

 Оливера Чекић 

5.4  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 

 

Током ове школске године Одељењско веће је одржало 9 седница. На својим редовним састанцима 

Веће се као својим најважнијим задатком, бавило свим питањима везаним за остваривање циља и 

задатака образовно – васпитног рада у сваком одељењу. Поред анализе постигнутих образовно – 

васпитних резултата и утврђивања успеха и владања за сваког појединачног ученика, праћење и 

проучаван развој ученика, социјално – економске и породичне прилике у којима живе ученици како 

би се обезбедило јединствено васпитно деловање наставника. На седницама су предлагане мере и 
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поступци за унапређење радне атмосфере и побољшање успеха ученика. Предлози одељењских већа 

су разматрани на седницама Наставничког већа и другим стручним органима школе ради подизања 

нивоа резултата. План који је договорен на почетку школске године је реализован. 

Пред почетак школске године је утврђен план рада Одељењског већа, усвојени су планови рада 

одељењских старешина, анализирана је опремљеност уџбеницима и договорене активности и 

задужења наставника за почетак нове школске године. Педагог школе је информисао чланове Већа о 

ученицима са посебним потребама и договорени су начини будућег рада с њима. Испланиране су 

наставне и ваннаставне активности, договорен и почетком септембра усвојен распоред писаних 

задатака, контролних вежби, направљен распоред одржавања часова предметних наставника 

ученицима четвртог разреда, направљен је план стручног усавршавања и урађен је програм Дечје 

недеље као и недеље спорта. 

Прва седница Одељењског већа је одржана: 3.9.2018. 

У току септембра је договорено усклађивање рада наставника и корелација предмета. Да би се 

унапредила сарадња с родитељима направљен је распоред отворених врата за све наставнике и то је 

још више допринело бољој информисаности родитеља. Одржани су и први родитељски састанци. 

Настављено је евидентирање података о ученицима у школској документацији. Одељењске 

старешине су дале подршку при формирању одељењске заједнице ученика, избор председника и 

представника одељењске заједнице за ђачки парламент. Ученици су упознати са програмом заштите 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања. У оквиру тога подстакнути су на развијање 

позитивног односа према раду, дисциплини, осећању дужности, одговорности и дружењу. Ученици 

су се у складу са својим интересовањима опредељивали за ваннаставне активности, а наставници су 

предложили ученике за допунску и додатну наставу. Ученици 8. разреда су укључени у Програм 

професионалне оријентације. 

У октобру се, у оквиру Одељењског већа, разговарало о школској клими сваког одељења –

евентуалним проблемима похађања наставе и активног учешћа у редовној, допунској и додатној 

настави. Решавани су проблеми прилагођавања ученика и водило се рачуна о дисциплини и 

понашању ученика. У оквиру ових питања сарађивало се са педагогом и директором школе и праћена 

реализација програма Професионалне оријентације, као и континуираних програма заштите и 

унапређења здравља ученика. Обављени су разговори са педагогом школе и ученицима у циљу 

побољшања успеха ученика који су имали проблема са организацијом времена за учење или са 

проналажењем одговарајућих техника учења. Одржана је Дечја недеља са следећим активностима:  

 Замена улога наставник – ученик 

 Часови ван учионице (биологија – цртање ћелије у школском дворишту и сл. – среда 

3.10.2018.) 

 Стоп насиљу (слагалица – наставник математике) 

 Здрава храна – „Воћни дан“ – (петак 5.10.2018. – ученици су донели воће које су остављали у 

корпи на улазу у трпезарију да би након ужине свако узео по једну воћку из те корпе) 

 Акција – „Поклон књига школској библиотеци“ – (током целе недеље ученици су доносили у 

школску библиотеку поклон књигу) 

 Израда паноа „Октобар је месец књиге“ – (наставница српског језика) 

 Осврт на дечија права – на предлог Ђачког парламента, сваки дан преко школског разгласа 

прочитано је по једно дечије право (наставник математике) 

 Музика по избору ученика – библиотекар 

 Спортски дан 
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 понедељак/уторак (1.10. и 2.10.2018.) – полигон спретности (током редовних часова – 

наставник физичког васпитања) 

 четвртак 4.10.2018. турнир у рукомету за 6. разред и улични баскет за све разреде у 

предметној настави (сви наставници физичког васпитања) 

Одржана је и недеља спорта, турнир у фудбалу и јесењи крос. 

У новембру се радило на припреми података за први класификациони период. Одржани су 

родитељски састанци (упознавање родитеља са резултатима успеха ученика и изостанцима у првом 

класификационом периоду). Ученици су упознати са предлозима и мерама за побољшање успеха које 

је утврдило Наставничко веће. 

Друга седница Одељењског већа је одржана: 14.11.2018. 

Изречена је опомена Марку Гавриловићу, ученику 8. разреда због ометања часа и уписивања у 

напомену. Ученицима 5. разреда Мартину Ивановићу и Јовану Петровићу су изречене опомене 

одељењског старешине. 

У децембру  су ученици помагали у уређењу учионичког простора у новогодишњем руху. 

Крајем јануара се радило на припреми Одељењског већа, утврђивању резултата на крају првог 

полугодишта и припремама за почетак наставе у другом полугодишту. Прослављена је школска слава 

Свети Сава. Последњи наставни дан у првом полугодишту је био 31.1.2019. 

Трећа седница Одељењског већа је одржана: 1.2.2019. 

Евидентирано је да се часови допунске и додатне наставе, као и секција редовно одржавају, а такође 

су почели и часови припремне наставе. Заказани су родитељски састанци. 

Крајем фебруара и током марта су интензивиране припреме и одржана школска такмичења за 

различите предмете и са најуспешнијим ученицима су њихови ментори појачали рад за што 

успешнији наступ на општинским такмичењима. Пратило се поправљање оцена и изостајање ученика 

са наставе. 

Наставници чији предмети се полажу на завршном испиту су почели са припремном наставом за 

ученике 8. разреда.  

Одељењско веће је одржало ванредни састанак 22.3.2019. због изрицања васпитних мера ученицима 

8. разреда Марку Милановићу и Марку Гавриловићу, Укор одељењског већа. 

Четврта седница Одељењског већа је одржана: 22.3.2019. 

У априлу припремљена је и одржана седница Одељењског већа. 

Пета седница Одељењског већа је одржана: 15.4.2019. 

Одржани су родитељски састанци. Са ученицима који су се квалификовали за окружни ниво 

такмичења њихови наставници су осмислили и реализовали интензивне припреме. За ученике 8. 

разреда је организован пробни тест завршног испита 12. и 13. 4. 2019. У априлу је успешно 

организована екскурзија за ученике од 5. до 8. разреда.  

Одељењско веће је одржало ванредни састанак 5.4.2019. због изрицања васпитне мере ученику 6-1. 

разреда Дарку Гавриловићу, Укор одељењског већа. 

Шеста седница Одељењског већа је одржана: 5.4.2019. 

У мају месецу се радило на праћењу редовности извршавања школских обавеза ученика. 

Интензивирана је сарадња са педагогом и родитељима ученика који имају слабе оцене. 

Одржана је смотра „Извор живе речи“.  

Већина наставника предметне наставе је одржала часове у одељењима 4. разреда, путем којих су 

представили себе и свој предмет будућим петацима. 

Крајем маја је одржана седница Одељењског већа за 8. разред и утврђен је успех ученика на крају ове 

школске године.  

Седма седница Одељењског већа је одржана: 31.5.2019. 
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За ученике завршног разреда је започео и двонедељни програм припремне наставе за завршни испит. 

Организован поправни испит за два ученика 8. разреда и одржана је седница Одељењског већа. 

Осма седница Одељењског већа је одржана: 10.6.2019. 

У периоду од 17.-20. јуна за ученике осмог разреда је организован завршни испит, који је протекао 

без икаквих проблема. Одржана је седница Одељењског већа за остала одељења предметне наставе и 

утврђен је успех ученика на крају школске 2018/2019. године. 

Девета седница Одељењског већа је одржана: 24.6.2019. 

Све одељењске старешине су одржале по 35-36 часова одељењског старешине, а и сви други часови 

редовне, допунске и додатне наставе и секције су реализовани уз минимална одступања.  

Ученик петог разреда Јован Нинић има врло добро владање, ученици шестог разреда Матеја Павић, 

Дарко Гавриловић, Филип Антонијевић и Милош Пантић такође имају врло добро (4) владање. 

Ученици петог разреда Јован Нинић и Јован Петровић иду на поправни из математике, а такође и 

ученици шестог разреда, Матеја Павић, Дарко Гавриловић, Моника Крстић и Милан Марковић. 

Након објављивања коначних резултата за завршни испит у школи је организовано попуњавање и 

предаја листе жеља за упис осмака у средњу школу. Одржани су родитељски састанци за осмаке 

27.6.2019. а за остале разреде 28.6.2019. и подељена сведочанства. Урађена је анализа успеха и 

понашања ученика на крају наставне године. Рад на изради делова Годишњег извештаја рада за 

школску 2018/2019. годину. 

 

Стручно усавршавање наставника за школску 2018/19. годин 
 

ПРЕДМЕТ: Техника и Технологија             НАСТАВНИК: Зденка Јанковић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 

Инклузија у пракси К3 6. 10. 2018. 

год 

8 екстерено 

Пројектна настава у савременом 

технолошком окружењз 

К2 13. 10. 

2018. год 

8 екстерено 

Коришћење рачунара за припрему 

ефективније наставе" 

К2 6.2. 2019. 

год 

8 екстерено 

Презентација уџбеника Миг Дакта   28. 2. 2019. 

год. 

1 интерно 

Презентација уџбеника Бигз школство     1 интерно 

Презентација уџбеника идавачке куће 

Клет 

    1 интерно 

 Презентација уџбеника Едука     1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке куће 

Нови Логос 

    1 интерно 

Учесник организације  на општинском 

такмичењу-члан комисије 

  24. 3. 2019. 

год. 

4 интерно 
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Координатор организације  окружног 

такмичења 

  6. 4. 2019. 

год 

6 интерно 

Учесник организације  на републичком  

такмичењу-члан комисије  

  17 и 18 5 

2019. год. 

4 интерно 

Припрема и учешће ученика на 

општинско такмичење 

  24. 3. 2019. 

год 

4 интерно 

Припрема и учешће ученика на 

општинско такмичење „Шта знаш о 

саобраћају“ 

  7. 4. 2019. 

год. 

4 интерно 

Припрема и учешће ученика на окружно 

такмичење 

  6. 4. 2019. 

год 

6 интерно 

Припрема и учешће ученика на 

републичко такмичење 

  17 и 18 5 

2019. год. 

10 интерно 

ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство     НАСТАВНИК: Маријана Јурић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 

Пројектна настава у савременом 

технолошком окружењу 

К2 13.10.2018. 8 екстерно 

Презентација уџбеника издавачке куће 

„Вулкан“ 

  13.11.2018. 1 интерно 

Хоризонтално вредновање – праћење рада 

колега једнаких по образовању и 

позицији; ОШ „Димитрије Давидовић“ 

Смедерево 

  3.11.2018. 4 интерно 

Електронско насиље – угледни час; ОШ 

„Димитрије Давидовић“ Смедерево 

  11.12.2018. 6 интерно 

Такмичење „Дабар“ – општинско и 

републичко ОШ „Димитрије Давидовић“ 

Смедерево и ОШ „Светитељ Сава“ 

Друговац 

  20.11.2018. 4+4+4+4 интерно 

Такмичење „Дабар“ – општинско ОШ 

„Илија М Коларац“ Колари 

  23.11.2018. 4 интерно 

Програм обуке наставника информатике у 

шестом и седмом разреду за програмски 

језик пајтон 

К1 1.2.2019. 16 екстерно 

Коришћење рачунара за припрему 

ефективније наставе 

К2 11.2.2019. 8 екстерно 

Сертификат о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – М&Г 

Дакта 

  28.2.2019. 1 интерно 
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Сертификат о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – бигз 

  12.3.2019. 1 интерно 

Потврда о учешћу нових уџбеника за 

шести разред – вулкан знања 

  15.3.2019. 1 интерно 

Потврда о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – бигз 

  16.3.2019. 1 интерно 

Потврда о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – едука 

  15.4.2019. 1 интерно 

Потврда о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – едука 

  22.4.2019. 1 интерно 

Презентација уџбеника из информатике и 

рачунарства за шести разред, на вебинару 

- клетт 

  21.5.2019. 1 интерно 

Самовредновања "SELFIE 2018-2019, 

session 3" у оквиру Селфи инструмента 

ОШ „Светитељ Сава“, Друговац 

  27.5.2019. 1 интерно 

Ардуино сет за наставнике информатике 

и рачунарства, вебинар - клетт 

  29.5.2019. 1 интерно 

Дигитално насиље – огледни час; ОШ 

„Светитељ Сава“, Друговац 

  21.3.2019. 8 интерно 

Изражајно казивање одабраних текстова 

ОШ “Светитељ Сава“, Друговац 

посматрач 

  30.5.2019. 2 интерно 

Припрема ученика  на општинском 

такмичењу-члан комисије ОШ „Свети 

Сава“, Смедерево и ОШ „Светитељ 

Сава“, Друговац 

  24. 3. 2019.  4+4 интерно 

Припрема ученика на   окружно 

такмичење-члан комисије ОШ „Свети 

Сава“, Смедерево и ОШ „Светитељ 

Сава“, Друговац 

  6. 4. 2019. 

год 

6+6 интерно 

Учесник организације  на републичком  

такмичењу-члан комисије   ОШ „Свети 

Сава“, Смедерево и ОШ „Светитељ 

Сава“, Друговац 

  17 и 18. 5. 

2019.  

10+10 интерно 

Председник стручног актива   1.9.2018. 5 интерно 

Рад са приправницима, ментор ОШ 

„Свети Сава“ Смедерево 

  26.2.2019. 3 интерно 

Администратор сајта ОШ „Илија М 

Коларац“, Колари 

  1.9.2018. 20 интерно 

Наставник: Данијела Станојевић 
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Назив стручног усавршавања (семинар, 

час активне наставе...) 

Врста 
(екстерно, 

интерно) 

Бр. сати Компете-
нција  

Датум реализаци. 

Животне ситуације и стресови – 

стратегије за суочавање и превладавање 

екстерно 8 К4 15.9.2018. 

Обука наставника страних језика за 

примену општих стандарда постигнућа зa 

крaj основног oбрaзoвaњa за страни језик 

екстерно 8 К2   

Презентација уџбеника за 1. и 5. разред 

издавачке куће БИГЗ 

интерно 1   Новембар 2018. 

Презентација дигиталних уџбеника за 2. и 

6. разред издавачке куће Novi Logos 

интерно 1   22.04.2018. 

Посета угледном часу Адријане 

Цветановић и Марка Стефановића 

(корелација) – наставна јединица: Циклус 

песама о хајдуцима и ускоцима-

утврђивање 

интерно 2     

Посета угледном часу математике 

наставника Саше Митића – наставна 

јединица: Многоугао - утврђивање 

интерно 2   14.12.2018. 

Посета угледном часу српског језика 

наставника Миодрага Манасијевића – 

наставна јединица: Служба речи у 

реченици – утврђивање 

интерно 2   12.12.2018. 

Презентација дигиталних уџбеника од 1. 

до 4. разреда издавачке куће Klett  

интерно 2   27.12.2018. 

Презентација дигиталних уџбеника од 1. 

до 4. разреда издавачке куће Креативни 

центар 

интерно 2   7.3.2019. 

Презентација уџбеника за 2. и 6. разред 

издавачке куће Data Status 

интерно 1   28.3.2019. 

Презентација уџбеника за 2. и 6. разред 

издавачке куће Klett-вебинар 

интерно 1   24.5.2019. 

Посета часу ЧОС-а наставника Саше 

Митића- наставна јединица: Тишина 

гласно говори 

интерно 2   15.3.2019. 

Учествовање у поступку самовредновања 

"SELFIE 2018-2019, session 3" у оквиру 

Селфи инструмента 

интерно 1   10.6.2019. 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА         НАСТАВНИК: Гордана Пантић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 
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Припрема ученика за окружно такмичење К2 Фебруар-

март  

6 интерно 

Члан комисије на окружном такичењу К2 15.3.2019. 4 екстерно 

Присуство на презентацији уџбеника К2 22.04.2019 1 екстерно 

Организатор посете „Фестивалу науке“ К2 28.09.2018 3 екстерно 

ПРЕДМЕТ: Ликовна култура                   НАСТАВНИК: Ивана Симеоновић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 

Обука наставника у школи-полазник   31.8.2018. 4 интерно 

Рад у радним тимовима у школи-члан 

тима 

  Од 

1.9.2019. 

4 интерно 

Остваривање пројекта и програма 

образовно-васпитног карактера у школи 

  25.5.2019. 6 интерно 

Наставник:Марија Николић 

Назив стручног усавршавања (семинар, 

час активне наставе...) 

Врста 

(екстерно, 

интерно) 

Бр. сати Компете

-нција  

Каталошки број 

Животне ситуације и стресови – 

стратегије за суочавање и превладавање 

екстерно 8 K4 260 

Обука за 5 разред основне школе 

оријентисане ка исходима учења-аутор 

раелизатор интерне обуке у школи 

интерено 10     

Стручни актив-руководилац актива за 

веће природних наука 

интерено 5     

Стручни актив-руководилац актива за 

заштиту животне средине 

интерено 5     

Стручни актив-руководилац актива за 

здравствену превенцију 

интерено 5     

ПРЕДМЕТ:   Енглески језик                     НАСТАВНИК: Драгана Дрењаковић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн

о 

Наставнике вештине које доводе до 

бољих ученичких постигнућа (Трибина) 

  7.12.2018. 1 екстерно 

Обука за наставу Грађанског васпитања К1 12.11.2018. 8 екстерно 
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Приказ дигиталног уџбеника К1 1.02.2019. 2 екстерно 

Обука наставника у основним школама за 

примену општих постигнућа за крај 

основног образовања за страни језик 

К1 6.03.2019. 8 екстерно 

  My country - пројектна настава   7.06.2019.   интерно 

ПРЕДМЕТ: Српски језик       НАСТАВНИК:Миодраг Манасијевић  

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 

Огледни час  аутор 6. 12. 8 интерно 

Припрема ученика за 

општинскомтакмичење 

ментор 16.март 4 интерно 

Припрема ученика за окружно такмичање ментор 05.апр 6 интерно 

Израда сценарија за Светог Саву аутор 27.јан 20 интерно 

Сценарио за Смотру аутор 25.мај 20 интерно 

Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

координатор Септембар

-јун 

10 интерно 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА       НАСТАВНИК: Сандра Драгашевић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 

Присуствовала угледном часу математике 

у ош Илија Милосављевић Коларац 

  14.12.2019. 2 интерно 

члан Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања у 

ош ‘’Илија Милосављевић Коларац’’ 

    4 интерно 

Председник Стручног већа за природне 

науке у ош ‘’Јован Јовановић Змај’’ 

    10 интерно 

члан Тима Стручног актива за развој 

школског програма у ош ‘’Јован 

Јовановић Змај’’ 

    4 интерно 

дежурни наставник на окружном 

такмичењу из физике 

  16.03.2019. 1 интерно 

учешће са ученицима на окружном 

такмичењу из хемије 

  30.03.2019. 6 интерно 

ПРЕДМЕТ: енглески језик         НАСТАВНИК: Мирјана Глишић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 

Обука наставника у основним школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај основног образовања за страни језик 

К1 20.05.2019. 8 екстерно 
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ПРЕДМЕТ: Историја         НАСТАВНИК: Марко Стефановић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 

Обука за наставу по исходима у 5. 

разреду 

  13.9.2018. 4 интерно 

Учесник у реализацији пројекта – 

изложба – Смедерево у Првом светском 

рату 

  Јануар-

фебруар 

2019. 

10 интерно 

Угледни час - учесник   5.12.2019. 6 интерно 

Члан тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

  Септембар 

2018. – јун 

2019. 

4 интерно 

Обука за реформисане разреде – семинар   29-30. јун 

2019 

2 екстерно 

ПРЕДМЕТ:Ликона култура        НАСТАВНИК:Ненад Стевановић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 
одржавања 

Број 
бодова 

Врста 
(екстерно/интерно 

Прати,процени и објективно оцени К2 29.09.2018. 8(осам) Екстерно 

Савремени методички приступ дечјем 

ликовном стваралаштву 

К3 01.12.2018. 8(осам) Екстерно 

Презентација,дискусија и анализа 

уџбеника 

ИК Нови 

Логос 

21.04.2019 2(два) Интерно 

Презентација,дискусија и анализа 

уџбеника 

     Едука 25.04.2019 2(два) Интерно 

ПРЕДМЕТ: Математика         НАСТАВНИК: Раде Станковић  

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 

Стратегија решавања математичких 

задатака 

К2 25.3.2019. 8 екстерно 

Приказ уџбеника Клетт   29.1.2019. 2 интерно 

Обука за наставу математике 5. и 6. 

разред 

К2 21.6.2019.  

22.6.2019. 

24 екстерно 

Развијање функционалних знања у 

настави математике 

К2 1.2.2019. 4 екстерно 

 

Руководилац одељењких већа 

                                                                                                                                 Маријана Јурић
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5.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

 
 

 
Стручно веће се у току ове школске године састало осам пута.На седници су разматране теме у 

складу са планом и програмом од којих су најзначајније следеће: 

1. Наставници су ускладили предлоге који се тичу реализације контролних и писмених задатака за 

прво полугодиште 

Спроведена су уницијална тестирања на онову којих су израђени планови рада,усаглашени су 

термини за одржавање додатне,допунске наставе и ваннаставних активности при чему се водило 

рачуна да не дође до преоптерећивања ученика 

Наставници Миодраг Манасијевић,Саша Митић и Марија Николић су одржали обуку за 5 разред 

основне школе која се тиче реализације наставе оријентисане ка исходима учења оним наставницима 

који нису били у могућности да обуку прођу 

Направљени су предлози за стручно усвршавање у току 2018/19 године.такође је направљен план 

корелације предмета Стручног већа природних наука 

2.Израђен је план набавке настваних средстава који би омогућили још боље остваривање васпитно-

образовног рада.договорено је да се ућеницима 8 разреда дају чешће 5-минутне провере знања које ће 

наставницима дати бољи увид приликом припремања за завршни испит 

У оквиру Дечије недеље спроведене су активности према планираном распореду 

3.Извршена је анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода оцењивања 

Закључак је да је констатован пад успеха ученика осмог разреда који је према мишљењу наставника 

везан за раздвајање одељења.Договорено је да се са ученицима који имају потешкоћа при учењу и 

већи број негативних оцена,примени појачан индивидуални рад на часовима допунске наставе.Изнети 

су предлози за активности које би се предутеле у оквиру обележавања Тематског дана“Нова Година“ 

4.Извршена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта,табеле се налазе у свесци стручног 

већа за област природних наука.Изнет је распоред такмичења за школску 2018/19 годину,спроведена 

је припрема ученика за такмичење и организација школских такмичења 

5.Дати су предлози уџбеника за школску 2018/19 годину по предметима 

6.Извршена је анализа успеха по предметима на крају трећег класификационог периода,табела се 

налази у свесци Стручног већа за област природних наука 

Такође је извршена анализа такмићења ученика и анализа резултата пробног тестирања ученика 8 

ратреда 

7.Извршена је анализа успеха на крају другог полугодишта за ученике 8 разреда,реализација 

наставног плана и програма,дати су предлози за специјалне дипломе 

Дати су предлози за избор уџбеника за 6 разред основне школе за школску 2019/20 годину 

8.Извршена је анализа успеха на крају другог полугодишта за ученике 5,6 и 7 разреда,реализација 

наставног плана и програма,дати су предлози за специјалне дипломе 

Такође је урађена анализа резултата завршног испита 

 

                                                                                                                    Марија Николић 

 У Коларима, 

 28.06.2019 
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5.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

  Прва седница већа одржана је у августу и тада је усвојен план рада за школску 2018/2019.  и  изабран 

руководилац стручног већа (Тијана Симић) .  

На седници Стручног већа у августу 31.08. 2018.било је речи о: 

-резултатима поправних испита 

-снабдевеност уџбеницима  и наставним средствима 

-утврђивање распореда писмених задатака и контролних вежби 

1. Стручно веће усвојило је план рада за школску 2018/2019. годину 

2. За руководиоца већа јеадногласно је изабрана Тијана Симић, наставник руског језика 

3. Поправни испити из енглеског и руског језика полагао је Дарако Гавриловић (5/1). Ученик 

је успешно положио испит из руског језика са закљученом оценом 3, а из енглеског језика са 

закључном оценом 2. 

4.Наставници су се изјаснили за следеће уџбенике за наредну школску годину 

Пети разред 
а) Српски језик (читанка, граматика, радна свеска уз граматику) –KLETT 

б)  Енглески језик (уџбеник и радна свеска) – TO THE ТОР 2, Data status 

в) Историја (уџбеник) - Data status  

г) Руски језик (уџбеник и радна свеска) – Диалог 1, Data status 

Шести разред 

             а) Српски језик (читанка, граматика, радна свеска уз граматику) –KLETT 

б)  Енглески језик (уџбеник и радна свеска) – TO THE ТОР 2, Data status 

в) Историја (уџбеник и историјски атлас) – Завод за уџбенике 

г) Руски језик (уџбеник и радна свеска) – Диалог 2, Data status 

Седми разред 

             а) Српски језик (читанка, граматика, радна свеска уз граматику) –KLETT 

б)  Енглески језик (уџбеник и радна свеска) – TO THE ТОР 3, Data status 

в) Историја (уџбеник и историјски атлас) – Завод за уџбенике 

г) Руски језик (уџбеник и радна свеска) – Диалог 3, за седми и осми разред,- Data status 

Осми разред 

а) Српски језик (читанка, граматика, радна свеска уз граматику) –KLETT 

б)  Енглески језик (уџбеник и радна свеска) – TO THE ТОР,  Data status 

в) Историја (уџбеник и историјски атлас) –Едука 

г) Руски језик (уџбеник и радна свеска) – Диалог 3, за седми и осми разред,- Data status 

           Предметни наставници су се договорили око коришћења наставних средстава.Предложено је да 

се набави још један касетофон и пројектор. 

5. Наставници су се договорили око распореда контролних и писмених вежби.Распоред ће бити 

окачен на огласној табли. 

На другој седници одржаној 10.9.2018. године одабрани су семинари за унапређење наставе  

Српски  језик 

Миодраг Манасијевић: Републички зимски семинар: ка савременој настави српског језика и 

књижевности. Творба речи у настави српског језика. 
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Енглески језик 

Мирјана Глишић: Од учионице до причаонице- контекстуално усвајање страног језика. Пројектни 

задаци у настави страних језика. Beyond English 

Драгана Дрењаковић: English inaction интернет као средство савремене наставе и учења применом 

блога и фејзбука у настави. 

Руски језик 

Тијана Симић: Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у куркулуму 

Историја 

 Марко Стефановић: Настава модерне историје југоисточне Европе-оспособљавање наставника за 

мулти перспективни приступ настави историје. Нова историјографска истраживања и настава 

историје. Методички приступ. 

Наставници су се договорили око одржавања часова допунске, додатне и припремне наставе и 

секција, А ТЕРМИНИ СУ ОКАЧЕНИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ. 

С обзиром да је слоган Дечје недеље „Моје  је право да живим срећно и здраво-за одрастање без 

насиља“Наставници српског језика направили су заједно са ученицима пано на ту тему са укљученим 

афоризмима Душка Радовића. 

Наставник историје, као и наставница руског језика осмислили су квиз за ученике петог и шестог 

разреда. 

Такође, предложено је да се на једном од часова замене улоге наставника и ученика. 

29.10.2018. 

Због кашњења дневника наставници су имали доста обавеза око сређивања документације, па огледни 

часови у октобру нису реализовани. 

Сви наставници одредили су ученике за похађање допунске наставе.Ученици су обавештени о томе да 

ће добити неоправдани изостанак уколико не долазе ан допунску наставу.То је донело боље 

резултате, активност ученика се повећала и оцене се поправљају. 

Табела корелације предмета друштвених наука је урађена за све разреде и окачена на  огласној 

табли.Наставници се придржавају табеле. 

 

29.11.2018. 

На састанку наставници су се договорили око теме и реализације поводом тематског дана који ће 

бити обележен 31.12.2018. Планирано је пуштање краткометражних новогодишњих филмова на 

руском и енглеском језику, након чега ће ученици писменим проанализирати филмове. 

Почетком децембра наставник историје и наставница српског језика оджаће у седмом разреду 

комбиновани час на тему „ Циклус пјесама о хајдуцима и ускоцима“. Обавештење о угледном часу је 

окачено на огласној табли. 

28.12.2018. 

Дана 5.12.2018. године у одељењу седмог ртазреда оджан је комбиновани угледни час историје и 

српског језика на тему „Цилус пјесма о хајдуцима и ускоцима“ утврђивање. Уз презентацију 

интерактивни рад са ученицима, наставници су говорили о сличностима и разликама између хајдука и 

ускока, односно историје и епске представе о њима. 

Обележавање тематског дана биће реализовано на следећи начин: 

Наставница енглеског језика је за ученике петог и шестог разреда припремила укрштенице на тему 

Божић и Нова Година. Деца су након решавања укрштенице требало да пронађу скривену поруку.  

За ученике седмог и осмог разреда задатак је био да се два пута преслуша песма „ Last Christmas“ 

групе WHAM а након тога су добили текст песме са изостављеним речима који су самостално 

допуњавали. 
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Наставница руског језика је за ученике петог и шестог разреда припремила гледање краткометражног 

цртаног филма „ Маша и мевед“ – новогодишње издање. Филм је дат без превода, а након тога су 

препричавали садржај, говорили о утисцима и о томе колико су разумели. 

У седмом и осмом разреду ученици су слушали два пута песму „Новый год„       групе „ 

БЛЕСТЯЩИЕ „ након чега су добили текст са изостављеним речима који су самостално попуњавали. 

Наставници српског језика и историје за све разреде су припремили приче и легенде о Деда Мразу и 

Божић Бати користећи илистрације и пројектор. 

13.3.2019. 

На састанку су изнети предлози за уџбеничке комплете за школску за 2019/2020. 

Пети разред 

а) Српски језик (читанка, граматика, радна свеска уз граматику) –KLETT 

б)  Енглески језик (уџбеник и радна свеска) – TO THE ТОР 2, Data status 

в) Историја (уџбеник) - Data status  

г) Руски језик (уџбеник и радна свеска) – Диалог 1, Data status 

Шести разред 

 а) Српски језик (читанка, граматика, радна свеска уз граматику) –KLETT 

б)  Енглески језик (уџбеник и радна свеска) – TO THE ТОР 2, Data status 

в) Историја (уџбеник и историјски атлас) – Завод за уџбенике 

г) Руски језик (уџбеник и радна свеска) – Диалог 2, Data status 

Седми разред 

 а) Српски језик (читанка, граматика, радна свеска уз граматику) –KLETT 

б)  Енглески језик (уџбеник и радна свеска) – TO THE ТОР 3, Data status 

в) Историја (уџбеник и историјски атлас) – Завод за уџбенике 

г) Руски језик (уџбеник и радна свеска) – Диалог 3, за седми и осми разред,- Data status 

Осми разред 

а) Српски језик (читанка, граматика, радна свеска уз граматику) –KLETT 

б)  Енглески језик (уџбеник и радна свеска) – TO THE ТОР,  Data status 

в) Историја (уџбеник и историјски атлас) –Едука 

г) Руски језик (уџбеник и радна свеска) – Диалог 3, за седми и осми разред,- Data status 

17.4.2019. 

На Општинском такмичењу из Српског језика и културе ученици  6. разреда Милица Ђорђевић и 

Александар Радиновић Протић, освојили су  2. место, а ученик 8. разреда Лука Вукашиновић освојио 

је 3. место . 

На Општинском такмичењу из страних језика, ученик 8. разреда Лука Вукашиновић, учествовао је на 

такмичењу из руског језика, али није успео да се пласира на Окружно такмичење. 

16.05.2019. 

Смотра „Извор живе речи“ планирана је за 25.05.2019. године. 

 Чланови стручног већа  друштвених наука су  се једногласно сложили да водитељи програма буду 

ученици осмог разреда Миња Павић и Лука Вукашиновић.У организовању програма учествовали су 

сви запослени у школи,а чланови већа су били ангажовани за исписивање награда ученицима.У 

програму су учествовали чланови хора, фолклора, а ученице шестог разреда, Николина Тасић и Лана 

Ћосо извеле су руску песму „Голубой вагон“. 
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5.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА И УМЕТНОСТИ 

 

Планиране активности: 

Август 

Донет план рада већа. 

Носиоци активности: руководилац већа и чланови већа. 

Септембар 

подела задужења у остваривању спортских, музичких и ликовних секција у реализацији дечије 

недеље. 

Октобар 

У оквиру Дечије недеље,  

Ликовна секција је одржала ликовну колонију у холу школе. 

Музичка секција је одржавала од 1-7 октобра музичке бројалице, брзалице као и пригодне песме за 

узраст од 5-8 разреда. 

Секција за физичку културу је изводила турнир у фудбалу.  

Октобар је такође резервисан за јесењи крос, што је реализовано у планираном термину. 
Децембар 

Реализовано: ликовна секција са темом новогодишњих празника у холу школе. 

Јануар 

Поводом светосавске академије, ученици са програмом сколе су имали 3 наступа.  

Приредбе су биле изведене у просторијама школске зграде, док централна академија је била изведена 

у центру за културу Смедерево, као домаћини овогодишње манифестације. 

Март 

Поводом дана жена 8.март, ликовна секција је припремила програм изложен у шкоским просторијама. 

Април 

Секција за физичко васпитање по програму је реализовала пролећни крос. 

Мај 

Секција за физичко васпитање реализовала турнир у фудбалу. 

Музичка секција, поводом „Извор живе речи“ реализовала програм одабраних музичких нумера. 

Носиоци активности: 

Наставник за физичко васпитање, наставник музичке културе, наставник ликовне културе.  

 

Руководилац стручног већа 

Лидија Јанковић 
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6. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА У ШКОЛИ 

 

6.1 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
У току школске 2018/19.Стручни актив се састао десет пута. 

На првом састанку који је одржан 22.08.2018. донет је план активности који су предвиђене за ту 

школску годину.Одређени су носиоци активности,време реализације и ,инструменти за праћење 

реализације као и очекивани резултат. 

Други састанак,26.09.2018. 

Педагог је израдио месечне планове прилагођене специфичностима одељења.Планови су послати 

мејлом наставницима и користе се у настави. 

Активи  друштвених и природних наука  направили су план реализације корелације наставних 

садржаја. 

Наставници су обавештени на Наставичком већу на обавезу посећивања часова својих колега 

 

Трећи састанак,24.10.2018. 

Направљена је табела за евиденцију присуства часова  колега. 

Актив је израдио табелу у коју  треба уписивати петоминутне провере.Ова активност односи се на 

наставнике који предају предмете који су обухваћени комбинованим тестом. 

Градска управа одобрила је покретање поступка јавне набавке за израду фасаде школе. 

4.састанак 

На Наставничком већу одржаном 14.11.Стручни актив је подсетио одељењске старешине да о 

толеранцији разговарају на родитељском сасатнку који ће бити одржан на крају првог 

класификационог периода 

Наставници су почели да посећују часове својих колега и да то евидентирају у табели која се налази 

на огласној табли Школе. 

Нсатвници који предају предмете  који су обухваћени комбинованим тестом почели су да држе 

петоминутне провере у осмом разреду 

5.састанак 

Стручни актив планира разговор са наставницима да би се упознао са информацијом ко од наставника 

спроводи петоминутне провере. 

У познати Тим за безбедност и Тим за сарадњу са породицом о томе да у јануару правиа нкету о 

важним темам у вези са Школом. 

6.састанак 

На родитељском састанку  који је одржан 4.2.2019. спроведене су анкете о важним темама везаним за 

школу..Резултати анкете налазе се у извештају Тима за самовредновање. 

Досадашњи члан Стручног актива Андријана Цветановић није више радник Школе тако да  више није 

ни члан Тима.Уместо ње Нови члан Стручног актива је Јелена Милојевић,нови наставник српског 

језика 

Распоред одржавања припремне наставе је направљен и важиће до 3.06.2019..Уклопљен је са 

распоредом редовне наставе. 

Конкурс за Смотру литерарног стваралаштва „извор живе речи“ објављен је у Просветном прегледу 

.Основним школама у Смедереву је послат мејл у вези са Манифестацијом.Конкурс је објављен и 

сајту школе..Преко Подружнице за српски језик је тђ.извршено промовисање ове манифестације. 
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7.састанак 

Разглас у Школи се користи три пута недељно у време када је библиотекар у Школи 

Покривање школског дворишта није реализовано јер нису одобрена средтва у те сврхе. 

Након истека рока за предају радова за Смотру ,рок је продужен до 12.04. 

8.састанак 

Градска управа је одобрила покретање поступка јавне набавке за израду фасаде .Набавка је 

спроведена током марта.Радови су почели у мају и завршени у јуну месецу. 

9 .састанак 

Нови  распоред припремне наставе је направљен и важи од 3.06.до 14.06.и налази се наогласној табли 

Школе. 

10. 

Размотрен је извештај о реализацији корелације наставних садржајља актива природних и 

друштвених наука 

Истакнуто је да су постигнућа ученика промовисана кроз књигу обавештења ои налазе се на сајту 

Школе. 

 

Драгана Јовичић 

Јелена Милојевић 

 

6.2 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ТИМА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

школска 2018/19. год 
 
На основу упутстава о процесу вредновања и самовредновања, на седници наставничког већа, 

одржаној у августу школске 2018/19. године, на предлог директора школе оформљен је школски Тим 

за самовредновање рада школе који сачињавају:  

 Ивана Марковић – наставник географије 

 Љиљана Ђурђевић – професор разредне наставе 

 Драгана Дрењаковић – наставник енглеског језика. 

Чланови Тима су се упознали са Приручником и стандардима рада установе. Тим је сачинио годишњи 

акциони план који укључује план активности и поделу задатака међу члановима тима за 

самовредновање и временску артикулацију активности. Тим је изабрао следеће области које ће се 

вредновати у току школске 2018/19. године:  

 настава и учење 

 образовна постигнућа ученика 

 организација рада школе и руковођење 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Акционим планом предвиђено је да у току првог полугодишта наставници посећују часове својих 

колега са циљем размене искустава и упоређивања сопствене праксе. Инструмент који се користио у 

овом процесу је педагошка документација наставника и табела у којој су евидентиране посете 

наставника часовима. Испитивањем је био обухваћен комплетан наставни кадар школе који чини 8 

учитеља и 22 наставника. 

                                              

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 

Наставник/учитељ који 

иде у посету часу 

Датум 

обављене 

посете 

Разред/одељење 

у коме је 

обављена 

посета 

Име 

наставника/учитеља 

код кога је била посета 

Да ли је 

урађена 

анализа 

посећеног 

часа 

(ДА/НЕ) 

Симеоновић Ивана 27.11.2018.          6/1  Стевановић Ненад     ДА 

Дрењаковић Драгана 3.12.2018.          5/1 Симић Тијана    ДА 

Симић Тијана 6.12.2018.           6/2 Миодраг Манасијевић    ДА 

Јанковић Гордана 17.12.2018.          1. и 3. Драгана Јовичић    ДА 

Драгана Јовичић 9.01.2019.          3/1  Оливера Чекић    ДА 

Оливера Чекић 19.12.2018.          3/1 Драгана Јовичић    ДА 

Јулијана Ивановић 18.01.2019.          4. Драгана Чушевић    ДА 

Драгана Чушевић 18.01.2019.          1. и 2. Јулијана Ивановић    ДА 

Зденка Јанковић      7/1 и 7/2 Саша Митић     ДА 

 

Резултати показују да је 30% наставника и учитеља посетило часове колега. На основу педагошке 

документације наставника и учитеља, и урађених анализа о посећеним часовима, дошли смо до 

следећих закључака: 

 Наставници и учитељи су спремни за промене и размену идеја у циљу унапређивања квалитета 

процеса наставе и учења. 

 Наставници и учитељи исказују висок степен стручности за свој предмет и струку, као и 

професионалности у раду са ученицима 

 Наставници и учитељи користе разноврсне методе и технике рада које су усклађене са 

потребама, могућностима и интересовањима ученика 

 Ученици су мотивисани за рад и стицање нових знања 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Акционим планом предвиђено је спровођење петоминутних провера  у току првог полугодишта за 

предмете који су обухваћени комбинованим тестом. Циљ  је да се омогући виши ниво предзнања на 

почетку припремне наставе у другом полугодишту. Анкетирање је извршено у марту 2019. године. 

Испитивани су ставови наставника који ученике осмог разреда припремају за завршни испит.  

Припрему анкете и обраду података извршиле су Драгана Дрењаковићи  и Ивана Марковић, чланови  

Тима за самовредновање, и Саша Бојанић, педагог школе. 
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АНАЛИЗА УПИТНИКА ЗА НАСТАВНИКЕ 

 
Питања 1.Колико 

петоминут

них 

провера 

сте 

спровели 

у првом 

полугоди

шту? 

2. Да ли су провере 

обухватале само основни ниво 

знања? 

3. Да ли сматрате да су 

ученици достигли основни 

ниво знања пред почетак 

припремне наставе? 

4. Да ли 

сматрате да ће 

припремна 

настава бити 

квалитетнија 

због ових 

петоминутних 

провера? 

5. Да ли мислите 

да је корисно 

задржати овакав 

начин рада у 

будућности? 

Одговор

и 

наставни

ка 

1 до 3 - 2 

3 до  6 - 2 
Више од 8 

- 1 

Да – 3 

Не -2 

Да – 0 

Делимично -4 
Не -1 

Да – 5 

Не – 0 
 

Да - 5 

Укупно 

(%) 

40% - 3 

провере 

40%  - 4 

провере 

20% - 8 

провера 

60% - да 

40% - не 

Да – 80% 

Не – 20% 

Да – 100% 

 

Да – 100% 

 

* Резултати анкете показују да је највећи број наставника спровео од 3-4 писмене петоминутне 

провере знања ученика који ће полагати комбиновати тест на завршном испиту. 

* Половина наставника је провером обухватила само основни ниво знања, док је 40 % наставника 

обухватило и остале нивое знања. 

*  80% наставника сматра да су ученици постигли основни ниво знања на основу резултата добијених 

петоминутним проверама. 

* Подаци показују да ће наставници и убудуће спроводити овај вид провере знања да би припремна 

настава била што квалитетнија и да би ученици постигли што боље резулатате на завршном испиту.  

 

На састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, који је одржан 19.10.2018. године,  

договорено је да Тим за самовредновање рада школе у сарадњи са Тимом за сарадњу са породицом и 

Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања  и занемаривања спроведе анкету за родитеље. 

Резултати анкете су помогли у изради акционог плана Тима за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе. У сарадњи са одељењским старешинама и учитељицама анкета је спроведена на 

родитељским састанцима на крају првог полугодишта. Обраду података извршили су чланови тима за 

самовредновање у сарадњи са Сашом Бојанић, педагогом школе. 

Спроведена су три типа анкета:  

 за ниже разреде 

 за V, VI и VII разред 

 за VIII разред 



  

39  

 

 

АНАЛИЗА ПОДАТАКА АНКЕТЕ КОЈА ЈЕ СПРОВЕДЕНА У I, II, III И IV РАЗРЕДУ 

 

 

К 

О 

Л 

А 

Р 

И 

Питања 
Сарадња са    

 учитељицом  је  

Помажем у 

учењу  

Дете ми учи из 

математике: 

Дете ми учи 

из српског: 

Добије оцену  

коју заслужи 

Разуме   

испредавано

: 

Има коме 

да се 

обрати :  

Дете ми је 

безбедно : 

Желим 

још 

предавања 

1. разред ОДЛИЧНА – 4 

ЗАДОВОЉАВА-

1 

ЧЕСТО – 4 

ПОНЕКАД - 

1 

ТАЧНО - 5 ТАЧНО - 5 ДА – 5 ДА – 5 ДА – 5 ДА – 5 НЕ - 4 

ДА – 1 

2. разред ОДЛИЧНА – 5   

ЗАДОВОЉАВА-

1  

ЧЕСТО – 4 

ПОНЕКАД - 

2 

ТАЧНО - 6 ТАЧНО - 6 ДА – 6 ДА – 5 

НЕ - 1 

ДА – 5 

 Без одговора-

1 

ДА – 6 

 

НЕ – 4 

ДА – 2 

3. разред ОДЛИЧНА – 8 

ЗАДОВОЉАВА-

1 

ЧЕСТО – 8 

ПОНЕКАД - 

1 

ТАЧНО - 9 ТАЧНО – 8 

 Без одговора-1 

ДА – 9 ДА – 9 ДА – 8 

 Без одговора-

1 

ДА – 8 

 НЕ - 1 

ДА – 5 

НЕ - 4 

4. разред ОДЛИЧНА – 2 

ЗАДОВОЉАВА-

5 

ЧЕСТО – 3 

ПОНЕКАД - 

4 

НИЈЕ ТАЧНО-

2 

 Без одговора-5 

ТАЧНО-1 

 Без одговора-6 

ДА - 7 ДА - 7 ДА – 6 

 Без одговора-

1 

ДА – 5 

 Без одговора-

2 

НЕ - 5 

ДА - 2 

Укупно ОДЛИЧНА - 19 

 

ЗАДОВОЉАВА

-8 

ЧЕСТО – 19 

ПОНЕКАД - 

8 

ТАЧНО – 20 

НИЈЕ ТАЧНО – 

2 

Без одговора-5 

ТАЧНО – 20 

 Без одговора-7 

ДА - 27 ДА – 26 

НЕ - 1 

ДА – 24 

 Без одговора-

3 

ДА – 24 

НЕ – 1 

Без одговора-

2 

ДА – 10 

НЕ - 17 

БИНОВАЦ ОДЛИЧНА – 9 

 

ЧЕСТО – 4 
(прваци већином) 

ПОНЕКАД –

5 

ТАЧНО – 8 

 НИЈЕ ТАЧНО - 

1 

ТАЧНО – 8 

 НИЈЕ ТАЧНО 

- 1 

ДА – 8 

 Без 

одговора-1 

ДА - 9 ДА – 6 

Без одговора-

3 

ДА – 8 

НЕ - 1 

НЕ – 5 

ДА - 4 

ЛАНДОЛ ОДЛИЧНА – 9 

 

ЧЕСТО – 2 

ПОНЕКАД - 

7 

ТАЧНО -8 

 НИЈЕ ТАЧНО - 

1 

ТАЧНО -7 

 НИЈЕ ТАЧНО 

- 2 

ДА – 8 

 Без 

одговора-1 

ДА – 8 

Без одгов- 

1 

ДА – 8 

Без одгов - 

1 

ДА – 8 

Без одгов - 1 

ДА – 7 

Без 

одговора-2 

ЛУЊЕВАЦ ОДЛИЧНА – 7 

 

ЧЕСТО – 3 

ПОНЕКАД - 

4 

ТАЧНО -7 ТАЧНО -7 ДА - 7 ДА - 7 ДА - 7 ДА – 5 

Без одговора-

2 

ДА - 5 

НЕ - 2    Попунила учитељица ????  

У  К  У  П  Н  

О 

ОДЛИЧНА – 44 

ЗАДОВОЉАВА

- 8 

ЧЕСТО – 28 

ПОНЕКАД - 

24 

ТАЧНО -36 

 НИЈЕ 

ТАЧНО–6 

ТАЧНО -35 

 НИЈЕ ТАЧНО–

3 

ДА – 50 

Без 

одговора-2 

ДА – 50 

НЕ – 1 

 Без одгов-

ДА – 45 

Без одговора-7 

ДА – 45 

НЕ – 2 

Без одговора-

ДА – 26 

НЕ – 24 

Без 
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Без одговора-10 Без одговора-14 1 5 одговора-2 

 У К У П Н О  

% 

ОДЛИЧНА – 

84,6 

ЗАДОВОЉА.- 

15,4 

ЧЕСТО – 

53,8 

ПОНЕКАД–

46,2 

ТАЧНО -69,2 

 НИЈЕ ТАЧ.–

11,5 

Без одгов. - 19,2 

ТАЧНО -67,3 

 НИЈЕ ТАЧ. – 

5,8 

Без одгов.- 26,9 

ДА – 96,2 

Без одгов-

3,8 

ДА – 96,2 

НЕ – 1,9 

Без одгов-

1,9 

ДА – 86,5 

Без одгов- 13,5 

ДА – 86,5 

НЕ – 3,8 

Без одгов-9,6 

ДА – 50 

НЕ – 46,2 

Без одгов-

3,8 

Сарадњом са учитељицама је већина родитеља задовољна. У подручним селима су сви навели да је сарадња одлична, док је 

мањи број родитеља у Коларима навео да је сарадња на задовољавајућем нивоу. 

Сви родитељи у различитом степену помажу својој деци при учењу. Нешто више од половине родитеља је навело да то чини 

често, док су остали навели да то чине понекад. Већина родитеља у прва три разреда у Коларима је навела да често помаже 

деци, док су родитељи 4. разреда у Коларима и подручних одељења већином навели да то раде повремено (у Ландолу је 

највише родитеља који су навели да повремено помажу). Приметно је да количина помоћи родитеља опада са узрастом 

ученика. 

Већина наших родитеља зна шта им деца уче тренутно из српског језика и математике. У прва три разреда у Коларима и у 

Луњевцу су сви родитељи навели тачно шта им деца уче из ова два предмета. У  4. разреду у Коларима је само један родитељ 

знао шта му дете учи из српског језика, док нико није знао шта уче из математике. Укупно око 70 % родитеља прати рад 

деце. 

Родитељи сматрају да су оцене ученика заслужене (86 %), само по један родитељ у Биновцу и Ландолу није одговорио на ово 

питање.  

Исти проценат родитеља сматра да деца разумеју испредаване садржаје. 

Око 86 % родитеља сматра да има коме да се обрати ако дете има тешкоће у савладавању градива. То је нешто мањи 

проценат, тј 13,5 % родитеља није одговорило на ово питање, што можемо тумачити као недостатак, тј као потенцијални 

одговор да не знају коме да се обрате. Највише родитеља из Биновца је ово навело (трећина). 

Око 86 % родитеља сматра да су им деца у потпуности безбедна у школи. Сви родитељи у Ландолу и у 1. и 2. разреду у 

Коларима и су навели да су им деца безбедна у школи. Без одговора на ово питање нас је оставило 5 родитеља, а 2 су навели 

да то није тачно. Није било предлога како школу учинити безбедном. 

Половина родитеља жели да чује стручна предавања о актуелним темама. Родитељи у Коларима су махом незаинтересовани 

за предавања, док у подручним селима јесу. Само родитељи у Биновцу су дали предлоге за теме предавања и то о здравој 

храни и вршњачком насиљу. 
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                   АНАЛИЗА ПОДАТАКА АНКЕТЕ КОЈА ЈЕ СПРОВЕДЕНА У V, VI И VII РАЗРЕДУ 

 
Питања 1.Сарадња са ОС 2. Помажем у 

учењу 

3.Дете добија 

оцене које 

заслужује 

4. Разуме испредавано: 5. Има коме да 

се обрати: 

6. Деца су безбедна 

у школи? 

7. Да ли желите предавања стручних лица 

о актуелним темама?? 

5. разред одлична-10 

задовољавајућа-2 

често – 4 

понекад-8 
никад - 1 

Да - 12 Да – 11 

Не – 1 
1 родитељ је навео: 

географија, историја, 

математика, 

информатика, ТиТ 

Да - 12 Да - 12 Да – 10 

Не – 2 
4 родитеља су као предлог тема навели 

безбедност коришћења интернета  

6/1 разред  одлична – 9 

задовољавајућа-6 

често – 2 

понекад – 12 

никад - 1 

Да - 15 Да – 11 

Не – 4 

3 родитеља су навели 

енглески језик и 

математику, 1 географију 

и историју 

Да - 15 Да – 14 

Не - 1 

Да –12  

Не – 3 

9 родитеља су као предлог тема навели 

безбедност коришћења 

интернета,толеранцију, утицај дрога, 

вршњачко насиље, заштита од полно 

преносивих болести 

6/2 разред одлична – 8 

задовољавајућа-1 

често-4 

понекад-5 

Да - 9 Да – 8 

Без одговора - 1 

Да – 8 

Без одговора - 
1 

Да - 8 

Без одговора - 1 

Да – 3 

Не – 5 
Без одговора – 1 

Предлог тема: дискриминација 

7/1 разред одлична – 10 

задовољавајућа-2 

често-3 

понекад-9 

Да - 12 Да - 12 Да – 11 

Не - 1 

Да – 10 

Без одговора - 2 

Да – 7 

Не - 5 

7/2 разред одлична - 12 често-2 

понекад-8 

никад-2 

Да – 12 

 

Да – 10 

Без одговора – 2 

Да – 10 

Без одговора - 

2 

Да – 11 

Без одговора - 1 

Да – 2 

Не – 9 

Без одговора - 1 

Укупно одлична – 49 
задовољавајућа-11 

често- 15 
понекад-42 

никад - 4 

Да - 60 Да – 52 
Не – 5 

Без одговора - 3 

Да – 56 
Не – 1 

Без одговора - 

3 

Да – 55 
Не - 1 

Без одговора – 4 

 

Да – 34 
Не – 24 

Без одговора - 2 

Укупно 

(%) 

Одлична – 81,66% 

Задовољавајућа-

18,33% 

Често-25% 

Понекад-70% 

Никад – 6,66% 

Да – 100% Да – 86,66% 

Не – 8,33% 

Без одговора – 5% 

Да – 93,33% 

Не – 1,66% 

Без одговора – 

5% 

Да – 91,6% 

Не – 1,66% 

Без одговора – 

6,66% 

Да – 56,66% 

Не – 40% 

Без одговора – 3,33% 

* Резултати анкете показују да је сарадња са одељењским старешинама веома добра. Већина родитеља има одличну сарадњу 

са старешинама (81,6%), док се мањи број изјаснио да је сарадња на задовољавајућем нивоу (18,3%). 

*У погледу помоћи деци у учењу преовладава став да родитељи понекад помажу деци у учењу (70%), често - у мањем броју 

(25%), док анализа показује да мали број родитеља то не чини (6,66%).  

* Сви родитељи су сагласни да деца добијају оцене које заслужују – 100%. 
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* Подаци показују да деца у великој мери разумеју садржаје који се предају на часовима (86,66%). Негативно се изјаснило 

петоро родитеља (8,33%). При том су наведени следећи предмети: географија, историја, математика ТиТ, информатика, 

енглески језик. 

* У нешто већем проценту родитељи су се сагласили да дете има коме да се обрати уколико има проблема у савладавању 

градива (93,33%). 

* Велики број родитеља сматра да су деца безбедна у школи (91,6%), али се 8,88%  родитеља  није изјаснило. Мали број се 

изјаснио да сматра да деца нису безбедн ау школи (1,66%). 

* У протеклом периоду школа је организовала неколико предавања на тему безбедности деце на интернету, којима су 

присуствовали и родитељи и деца. Стога смо желели да испитамо да ли су родитељи заинтересовани  да виде још таквих 

предавања, међутим позитивно се изјаснило нешто више од половине родитеља (56,66%),  док 40% испитаника није 

заинтересовано за предавања. Што се предлога тема тиче, 5 родитеља је навело о којим темама би волели да слушају 

предавања, а то су безбедност деце на интернету, дискриминација, толеранција, злоупотреба дрога и заштита од истих, 

заштита од полно преносивих болести. 

 

АНАЛИЗА ПОДАТАКА АНКЕТЕ КОЈА ЈЕ СПРОВЕДЕНА У VIII РАЗРЕДУ 

 
Питања 1.Сарадња са 

одељењским 

старешином 

2. Да ли 

помажете детету 

у учењу? 

3.Дете  

добија оцене 

које 

заслужује 

4. Дете 

разуме 

већину 

садржаја 

5. Дете има коме да 

се обрати уколико 

има тешкоћа у 

савладавању 

градива 

6. Деца су 

безбедна у 

школи? 

7. Да ли желите 

предавања 

стручних лица о 

актуелним 

темама? 

8. Да ли је 

дете почело да 

припрема 

завршни 

испит? 

9. На који начин? 

8/1 разред одлична  - 8 

задовољавајућа-2 

без одговора-2 

често – 1 

понекад – 9 

без одговора-2 

Да – 10 

Без 

одговора-2 

Да – 10 

Без одговора-

2 

Да - 12 Да – 12 

 

Да – 2 

Не – 9 

Без одговора - 1 

Да – 9 

Без одговора-

3 

Приватни часови-1 

Прип. настава -10 

Без одговора-1 

8/2 разред одлична  - 6 

задовољавајућа-3 

често – 2 

понекад - 7 

Да - 9 Да - 9 Да - 9 Да – 8 

Без одговора–

1 

Да – 2 

Не - 7 

Да – 8 

Без одговора-

1 

Само – 2 

Приватни часови-1 

Прип. настава-6 

Укупно одлична – 14 

задовољавајућа-5 

без одговора - 2 

често-3 

понекад-16 

без одговора-2 

Да – 19 

Без 

одговора-2 

Да – 19 

Без одговора-

2 

Да – 21 Да – 20 

Без одговора-

1 

Да – 4 

Не – 16 

Без одговора -1 

Да – 17 

Без одговора-

4 

Само - 2 

Прив. часови-2 

Прип. настава – 16 

Без одговора-1 

Укупно 

(%) 

одлична – 66,6% 

задовољавајућа-

23,8% 

без одговора-9,5% 

често-14,28% 

понекад-76,19% 

без одговора-

9,5% 

 

Да – 90,47% 

Безодговора

-9,5% 

Да – 90,47% 

Без одговора-

9,5% 

 

Да – 100% 

 

Да – 95,24% 

Без одговора 

– 4,76% 

Да –19,04% 

Не – 76,19% 

Без одговора –

4,76% 

Да – 80,95% 

Без одговора-

19,04% 

Само-9,51% 

Приват. часови-

9,51% 

Прип. настава-

76,19% 

Без одговора-4,76% 
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* Резултати анкете показују да је сарадња са одељењским старешинама веома добра. Одличну сарадњу има више од 

половине испитаних родитеља – 66,6%, задовољавајућу 23,8%, док се 9,5% родитеља није изјаснило. 

* Што се тиче помоћи при учењу, у великом броју родитељи помажу деци понекад (76,19%), док је врло мали проценат 

родитеља који често помажу деци у учењу (14,28%). 

* Већина родитеља је сагласна да деца добијају оцене које заслужују – 90,47%, али се 9,5% родитеља није изјаснило по овом 

питању. На питање да ли деца разумеју садржаје који се предају у школи родитељи су се изјаснили у истом проценту. 

* Анализа показује да се сви родитељи слажу да дете има коме да се обрати уколико има потешкоћа у савладавању градива. 

* Велики проценат – 95,24%, указује да су родитељи задовољни нивоом безбедности у школи јер сматрају да су деца у истој 

безбедна. 

* Што се тиче предавања о актуелним темама у школи, родитељи нису нарочито заинтересовани (76,15%). Само 19,04% 

родитеља је показало жељу да слуша и види још предавања.  

* Резултати показују да су деца у великом броју почела да се припремају за завршни испит – 80,95%.  

* Што се тиче начина на који се деца припремају за завршни испит, највећи је број оних који похађају припремну наставу у 

школи – 76,19%. Веома је мали број деце која се сама припремају – 9,51%, док у истом проценту деца похађају приватне 

часове. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 Родитељи од 1. до 7. разреда у великом проценту су навели да је сарадња са одељењским старешином (ОС) одлична, 

док је нешто мањи број родитеља ученика 8. разреда то навело. У сваком случају, проценти су високи, око 80%. 

Помоћ родитеља у учењу природно опада са старошћу деце. Најмања је у 8. разреду, а највећа у разредној настави. 

Скоро сви родитељи сматрају да је оцењивање реално. 

Преко 90% родитеља наводи да им деца  разумеју испредавано. 

Око 90% сматра да имају деца коме да се обрате ако имају проблема са усвајањем садржаја, с тим што је то обрнуто, 

тако да родитељи осмака 100% сматрају да је тако, родитељи деце од 5. до 7. разреда, 90 %, а најмање, око 80 % то 

сматрају родитељи најмлађих ученика. То је вероватно последица разуђености школа. 

Већина родитеља сматра да су им деца безбедна у школи, с тим да највише родитеља старијих ученика то мисли, а 

нешто мањи број је родитеља деце у разредној настави који деле то мишљење. 

Нешто више од половине родитеља су заинтересовани за предавања, с тим што је само неколико родитеља деце из 8. 

разреда заинтересовано, мало више родитеља има у 5, 6. и7. зазреду, и једва половина њих који имају децу до 4. 

разреда је заинтересована. 

Већина ученика 8. разреда је почела са припремама за завршни испит и то путем припремне наставе која се 

организује у школи. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Годишњим планом тима за самовредновање обухваћена је и анализа промоције 47. смотре литерарног стваралаштва  ученика 

основних школа „Извор живе речи“, која се традиционално одржава сваке године у мају, у Коларима. Организатори смотре 

су ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ и МЗ Колари.  

На сајту школе директор је поставио обавештење о конкурсу за овогодишњу смотру са детаљним 

упутствима о пријављивању и достављању литерарних радова. Такође је наведен и датум до када је требало 

радови да се пошаљу школи. 

Обавештење о конкурсу је објављено и у Просветном прегледу. Прослеђени су имејлови свим основним 

школама на територији града, школама које припадају Подунавском округу, као и подружници Друштва за 

српски језик, које је касније свим наставницима српског језика проследило обавештење на лични имејл. 
На конкурсу су учествовали ученици свих разреда основне школе. Ове године пристигло је укупно 260 радова, од тога 158 

из области поезије и 102 из области прозе. 

Награђени су најбољи радови из сваког разреда за област проза и поезија. Такође је проглашен и свеукупни победник за обе 

категорије, као и најбоља школа – са највише награда. 

 

               РЕЗУЛТАТИ 47. СМОТРЕ ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА „ИЗВОР ЖИВЕ РЕЧИ“ 

 
РАЗРЕД КАТЕГОРИЈА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ    НАЗИВ ДЕЛА         ШКОЛА       МЕСТО 

      

     I 

ПРОЗА Нађа Јовић „Зека дугиних боја“ Ош „Васа Пелагић“ Лесковац 

ПОЕЗИЈА Илија Вучковић         „Дрво“  ОШ „Вожд Карађорђе“ Водањ 

     

    II 

ПРОЗА Ана Живановић „И то је љубав“ ОШ „Доситеј Обрадовић“ Смедерево 

ПОЕЗИЈА Алекса Ђорђевић „Песма за татине очи“ ОШ „Др Јован Цвијић“ Смедерево 

    

    III 

ПРОЗА Катарина Станковић „Прича о мојој другарици Марини“ ОШ „Илија Милосављевић 

Коларац“ 

Колари 

ПОЕЗИЈА Тамара Трикић        „Бува“ ОШ „Илија Милосављевић 

Коларац“ 

Колари 

   

    IV 

ПРОЗА Андреј Милетић „Џеп за успомене“ ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац 

ПОЕЗИЈА Милена Менчанин „Песма“ ОШ „Доситеј Обрадовић“ Смедерево 
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    V 

ПРОЗА Лука Перовић „Стопало и ципела“ ОШ „Др Јован Цвијић“ Смедерево 

ПОЕЗИЈА Хелена Ђорђевић „Бубуљица“ ОШ „Олга Милошевић“ Смедеревска Паланка 

    

    VI 

ПРОЗА Миља Михајловић „Другарица са књигом“ ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац 

ПОЕЗИЈА Јана Стевић „Негде... где нисам била...“ ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац 

   

    VII 

ПРОЗА Бојана Пантић „Лепа је ноћ у моравској долини кад 

месечина заспе снежна поља“ 

ОШ „Добрица Ћосић“ Велика Дренова 

ПОЕЗИЈА Давид Станковић „Сусрет са Светим Савом“ ОШ „Олга Милошевић“ Смедеревска Паланка 

  

  VIII 

ПРОЗА Уна Богићевић „Мостови“ ОШ „Стеван Дукић“ Београд 

ПОЕЗИЈА Јана Петровић „Зона немира“ ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац 

С
В

Е
У

К
У

П
Н

И
  
  

 

П
О

Б
Е

Д
Н

И
К

 

 

 

 ПРОЗА  

Бојана Пантић „Лепа је ноћ у моравској долини кад 

месечина заспе снежна поља“ 

ОШ „Добрица Ћосић“ Велика Дренова 

ПОЕЗИЈА Јана Петровић „Зона немира“ ОШ „Краљ Александар I“  Пожаревац 

 Поред наведених награда, проглашена је и награда за свеукупног победника у категорији свих школа, а то је ОШ „Краљ 

Александар I“ из Пожаревца. 

 

Колари, јун 2019.                                                                                                     Тим за самовредновање 
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6.3 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

 Чланови тима су: 

Миодраг Манасијевић,кординатор 

Марија Николић,члан 

Саша Митић,члан 

Марко Стефановић, члан 

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво одржао је 9 седница. 

 На седници дана21.9.2018. усвојен је план рада за наредну школску годину. 

Дана 26. 10. Анализиране су активности у оквиру Дечје недеље, корелација предмета као и 

радионице на различите теме. 

На трећој седници(31.11) било је речи о међународном дану толеранције,о корелацији између 

предмета као и мерама превенције и облицима насиља. 

Дана 28.12. одржана је седница на којој је било речи о корелацији предмета унутар стручних 

већа, о акцији уређења школског дворишта и о припремама за дочек Нове године. 

На седници одржаној дана 30.1. 2019.године разматране су мере превенције ,облици насиља, 

обележено  је 100 година од завршетка Првог светског рата као и прослава Савиндана. 

  Дана 28.2. разматрана је корелација унутар стручних већа и припреме за општинска 

такмичења. 

На седници дана 28.3. разматрани су ефекти хумамитарне акције на нивоу школе,рад 

радионица и пројеката на тему болести,облици насиља... 

Дана 24.4. одржана је седница на којој су разматране припреме за организацију смотре Извор 

живе речи, организован је пролећни крос. 

  На седници дана 28.5. разматрано је ангажовање на смотри литерарног стваралаштва Извор 

живе речикао и акција уређења школског дворишта и учионица. 

 

6.4 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

 
У школској 2018/19.години, Тим се састао укупно 5 пута 

1.САСТАНАК 

Дневни ред: 

1. Конституисање Тима 

2. Усвајање Плана рада Тима за школску 2018/19.годину 

Састанак је одржан 4.9.2018.године. састанку је конституисан Тим и њему су присуствовали 

сви чланови. 

Усдвојен је План рада Тима са могућношћу његове допуне с обзиром на то да је ово прва школска 

година када овај Тим почиње са радом.Договорено је да се појача сарадња чланова овог Тима са 

свим осталим тимовима како би се стекао што бољи увид у целокупан рад школе. 
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2.САСТАНАК 

Дневни ред: 

1. Разматрање Извештаја о раду школе у претходној школској години 

2. Разматрање Извештаја о раду Тима за самовредновање за претходне три године 

3. Нацрт Анкете која ће бити спроведена за родитеље 

 Састанак је одржан 13.11. 2018.године. Присутни сви чланови тима. 

Тим је најпре размотрио Извештај о раду школе са акцентом на Извештаје Тимова. На тај 

начин стиче се бољи увид у комплетан рад и евентуалне недостатке који су истакнути у 

извештајима. 

Након тога посебан акценат је стављен на извештај Тима за самовредновање, односно на 

резултате након извршеног анкетирања 

Сачињен нацрт Анкете која ће бити спороведена са могућношћу проширења након 

консултација са руководиоцима Актива на састанку Педагошког колегијума. 

 

3.САСТАНАК 

 

Дневни ред: 

1. Анализа резултата спроведене анкете 

2. Предлози за побољшање рада установе 

 

Састанак је одржан 26.2.2019. и присуствовали су сви чланови Тима. На састанку се расправљало о 

резултатима анкете која је спроведена на крају првог полугодишта, 4.2. 2019. године. Анкету су 

попуњавали родитељи који су се овим путем анонимно изјашњавали о квалитету рада установе, о 

запосленима, безбедности у школи... 

1. На основу спроведене анкете закључено је да је сарадња родитеља са учитељима и 

одељењским старешинама на задовољавајућем нивоу. Подаци показују да деца разумеју 

испредаване садржаје и да су реално оцењена. Већина родитеља сматра да су деца безбедна у 

школи, свега неколико родитеља се није изјаснило по овом питању. Родитељи сматрају да дете 

има коме да се обрати уколико има проблема са усвајањем садржаја, с тим да је овај проценат 

нешто нижи код ученика нижих разреда што је вероватно последица разуђености школе. На 

питање да ли желе више предавања стручних лица о актуелним темама родитељи су углавном 

потврдно одговорили. Предложили су и неколико актуелних тема  за које сматрају да би било 

добро да их деца чују: безбедност на интернету, дискриминација, толеранција, алкохолизам и 

утицај дрога, вршњачко насиље... 

2. С обзиром на то да су родитељи углавном задовољни радом учитеља, одељењских старешина и 

предметних наставника, чланови Тима су на овом састанку одлучили да посебну пажњу 

посвете организовању предложених предавања о актуелним темама од стране родитеља. 

Одлучено је да учитељи и одељењске старешине посвете посебну пажњу обрађивању ових 

тема на часовима одељењске заједнице који су и предвиђени за овакву врсту предавања. 

Такође, родитељи су обавештени и о предавању Игора Јурића „ Украдена безбедност“ које ће 

се одржати 27.фебруара у 19 часова у Центру за културу у Смедереву, где ће бити разманране 

актуелне теме данашњице, а једна од њих је „Насиље на интернету“ за коју су родитељи и 
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били заинтересовани. Планирано је и да припадници ПУ у Смедереву одрже предавање о 

алкохолизму и опојним дрогама у току следећег месеца.  

 

4.САСТАНАК 

 

Дневни ред:  

1. Како подићи квалитет наставе 

2. Како унапредити односе сарадње између ученика и наставника и смањити ситуације ометања 

наставе 

 

Састанак је одржан 2.4.2019. и састанку су присуствовали сви чланови Тима. На састанку је 

разматрано како осавременити наставу и учинити је занимљивијом ученицима, које иновативне 

методе прихватити и примењивати, како побољшати мотивацију ученика за учење и учествовање на 

такмичењима и ваннаставним активностима... 

1. Одлучено је да се посебна пажња посвети увођењу савременијих и интересантнијих метода кад 

год је то могуће. Неопходно је пратити интересовања и могућности ученика и у складу са тиме 

организовати наставу. Требало би повећати број угледних и огледних часова и на тај начин 

повезивати садржаје различитих предмета. Такође је планирано да се све више користи 

пројектна настава која је погодна за развијање међупредметних компетенција и самостално 

ангажовање ученика у складу са њиховим интересовањима. Оваква настава омогућава: 

сарадњу међу ученицима, развија организационе, социјалне и комуникацијске вештине, учење 

са разумевањем, разноврсне активности ученика...Пре свега би требало водити рачуна о 

интересовањима ученика и на тај начин их подстакнути да учествују на такмичењима и да 

изаберу ваннаставне активности које им највише одговарају. 

2. Наставник треба да прати интересовања ученика и у складу са тиме даје задатке ученику. 

Треба да га подстакне да активно учествује у настави и на тај начин стекне неопходна знања. 

Неопходно је узајамно поштовање и уважавање како би настава била на највишем могућем 

нивоу. Наставник треба да се труди да буде што иновативнији и приступачнији како би 

ученици пратили наставу с пажњом. 

 

5.САСТАНАК 

 

Дневни ред: 

1. Како побољшати информисаност свих учесника: ученика, родитеља, запослених; како 

побољшати информисаност о школи у локалној средини и медијима 

2. Како оплеменити школски простор (унутрашњост и двориште) 

 

Састанак је одржан 14.5.2019. и присуствовали су сви чланови тима. На састанку је било речи о томе 

како побољшати информисаност о школи, као и о томе на који начин уредити школски простор како 

би био пријатније место на којем сви радо бораве. 

1. Одлучено је да се успостави што боља сарадња између родитеља и учитеља и одељењских 

старешина. Учитељи и старешине ће благовремено обавештавати родитеље о свим 

дешавањима у школи. Планирано је и да се оформи фејсбук страница где би требало 

информисати о свим активностима школе. Такође је планирано да се родитељи више укључе у 

рад школе својим предлозима и критикама усменим путем или анонимним анкетама. 
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2. Ученицима је дозвољено да своје учионице уреде по својој жељи. Дозвољено им је да поред 

паноа који се користе за наставу, направе и паное са својим групним фотографијама из школе,  

са екскурзија или неких заједничких дружења. На тај начин ће ученици водити рачуна о својој 

учионици и биће им пријатнија за рад. Најбољи ликовни радови и песме ученика биће 

истакнути у учионицама или у холу школе. Дипломе ученика са такмичења бите истакнуте у 

холу школе и на тај начин можда подстакнути ученике да се и убудуће такмиче. Требало би 

утицати на то и да ученици воде рачуна о школском дворишту, да оно увек буде чисто и 

безбедно за игру. 

 

6.5 ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 

 

Реализација планираних активности је текла следећом динамиком : 

 

САДРЖАЈ РАДА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Анкетирање ученика у њиховим жељама везаним за 

упис у средње школе 

Спроведено је у септембру и подаци су 

анализирани и део су досијеа ученика 

Упознавање ученика са основним подацима 

(израчунавање бодова добијених на основу успеха у 

школи, листе занимања у средњим школама околних 

места ...) 

Ученици су на ЧОС-у упознати са свим 

наведеним подацима 

Индивидуални разговори са свим ученицима осмог 

разреда 

Обављен је барем по један индивидуални 

разговор са сваким учеником осмог разреда 

Психолошко тестирање појединих ученика  Није се указала потреба те није спроведено 

Организовање родитељског састанка ради информисања 

родитеља о начину уписа у средње школе 

ОС су упознале родитеље са свим важним 

подацима везаним за упис у средње школе 

Сарадња са релевантним институцијама : Националном 

службом за запошљавање, средњим школама... 

Остваривана је сарадња са појединим 

средњим школама 

Разговор о занимањима током часова редовне наставе и 

ваннаставних активности 

Наставници су обављали ове разговоре током 

наставе када се указала прилика за то 

 

Сви наши ученици су уписани у средње школе у првом кругу.  

Две ученице које су завршни испит радиле по ИОП2 уписале су жењене образовне профиле. 

Већина наших ученуика (76 %)  је уписала образовни профил који је навела као прву жељу, што је 

на нивоу Републике. Око 17 % је уписало оно што је навело као другу жељу, а преосталих  7 % оно 

што је навело као трећу жељу.  

 

На основу ових података закључујемо да је професионална оријентација наших ученика спроведена 

успешно ове године. 

 
 

6.6 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

У току  школске 2018./2019.године тим је одржао једанаест  састанака.  
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На првом састанку , одржаног 3. септембра 2018.године , формиран је тим на предлог директорке 

школе. На овом састанку је урађен и годишњи план рада тима. 

На другом састанку 12.септембра тим је евидентирао који ученици раде по ИОП-у1 а који по ИОП-у 

2.Након урађених иницијалних тестова, урађени су педагошки профили и Индивидуални образовни 

програми за наредни период. Задатак тима је да прати напредовање тих ученика.На састанку је било 

речи и о распореду посећивања редовних часова ученице осмог разреда специјалног одељења. 

Трећи састанак је одржан почетком октобра. На предлог наставнице српског језика  ученик шестог 

разреда почиње са активностима планираних ИОП-ом 3. Прва недеља октобра обележена је као 

Дечија недеља. У активностима планираним за ову недељу били су укључени сви ученици. 

Планиране активности биле су прилагођене и ученицима са сметњама у развоју. 

У новембру тим је обавештен да је на предлог Педагошког колегијума родитељ потписао сагласност 

за ИОП 3. Током овог месеца послата је документација Интересорној комисији за добијање ИОП-а 2 

за ученицу трећег разреда, због проблема при праћењу и остваривању активности које су биле 

планиране ИОП-ом 1. 

У децембру урађене су евалуације индивидуалних образовних планова за ученике код којих су 

активности планиране на три месеца. На основу постигнутих резултата и напретка ученика урађени 

су нови педагошки профили и испланиране активности за наредна три месеца. 

На последњем састанку у првом полугодишту тим је урадио извештај о реализацији планираних 

активности.  Наставном особљу који раде индивидуалне образовне планове послати су нови обрасци 

за праћење и евалуацију планираних активности.  

Почетком  другог полугодишта предате су евалуације и ИОП за наредни период. Урађени су нови 

педагошки профили на основу усвојених активности и формираних навика током првог полугодишта. 

На овом састанку тим је констатовао, на предлог учитељице да ученик трећег  разреда више неће 

радити по ИОП-у. 

Током марта састанак је био посвећен припремној настави ученика осмог разреда који раде по ИОП-у 

и обележавању Светског дана деце са Дауновим синдромом.  

У мају је одржан састанак на коме је било речи о плану транзиције за ученике осмог разреда . Такође 

је урађена анализа пробног завршног испита ученика који раде по ИОП-у.  

У јуну су одржана два састанка , на првом је било речи о заједничкој екскурзији ученика редовне 

наставе и специјалног одељења и успеху ученика осмог разреда. На другом састанку је било речи о 

успеху ученика на завршном испиту, евалуацији ИОП-а и урађен је годишњи извештај рада тима. 

 

6.7 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/2019. годину 

    

 У току школске године Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања је одржао осам састанака и то свих осам редовних.  

     На редовним састанцима направљена је анализа стања у школи, дата су упутства за наставнике 

о текућим активностима, вођена евиденција појединих случајева и записници са одржаних 

састанака. 

Ова година је проглашена за годину без насиља и ми ћемо се борити против њега. 

     У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи Тим за безбедност ученика је у 

школској 2018/2019. години организовао следеће мере: 
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-  наствници активно обављају своја дежурства у ходницима и дворишту и води се књига дежурстава 

- направљени су панои о нивоима насиља и постављени су видно на ходницима, а и одељенске 

старешине су на часовима одељенске заједнице презентовали паное и причали о насиљу 

-  Тима је направио групу на виберу ’’Тим за заштиту ученика’’ где су убачени сви наставници школе, 

директор и педагог као и родитељи наших ђака  и редовно је подизана свест о заштити и безбедности 

деце   

-  наставник физичког васпитања је организовао турнир  чији је циљ био фер-плеј игра и дружење 

међу ученицима 

-  сви наставници су за Нову годину одржали Тематски дан, где су се деца дружила и из сваког 

предмета са наставницима правили украсе у вези свог предмета, где је на крају направљена јелка и 

сви украси залепљени на јелку која је окачена у холу школе  

-  Фондације ‘’Тијане Јурић’’ и сам господин Игор Јурић је одржао предавање 11.децембра 

2018.године у нашој школи за децу на тему ‘’Тијана клик’’, а касније и за родитеље и наставнике на 

тему ‘’Украдена безбедност’’ . Због великог интересовања Тим је организовао и предавање 

27.фебруара 2019.године од 19h у Центар за културу Смедерево , где је опет господин Игор Јурић 

одржао предавање о трговини људима, педофилији и насиље на интернету за наше суграђане 

-  Тим је набавио и књиге  од Јанковић Љиљане са насловима ‘’Туча’’, ‘’Неваспитање’’, ‘’Насиље 

међу вршњацима’’и друге, и речено је деци, тако да је владало велико интересовање за читањем  

-  имали смо сталнa предавање од стране ватрогасаца, полицијских инспектора и Тима за безбедност 

све у циљу спречавања угрожавања здравља, развоја и достојанства личности 

-  ученици који су вршили један вид насиља , у врло кратком року су откривена и брзим дејством 

Тима за безбедност је обављен разговор са њима. Они су схватили да су погрешили и њима је 

изречена усмена опомена и да се таква понашања неће толерисати.  Тим је наставио и даље да прати 

понашање тих ученика и о исходу догађаја и предузетим мерама је известио директора 

-  организовано је и предавање од стране социјалног радника Весне Емерчић на тему ‘’Психоактивне 

супстанце’’, где су присуствовала деца као и њихови родитељи 

-  наш Тим је позван од стране Економско трговинске школе тј. ђачког парламента и њихова 

председнице  професорка Весна Момировић за сарадњу и ми смо им организовали предавање од 

стране господина Игора Јурића из Фондације ‘’Тијана Јурић‘’ које је одржано 7.06.2019. године од 

12h у њиховој школи 

-  на последњем сасатанку и последњег школског дана је дата анонимна анкета деци да попуне колико 

су упознати о безбедности на интернету коју смо организовали са Фондацијом ‘’Тијана Јурић‘’ 

 

У Коларима,     

26.06.2019. год. 

 

6.8 ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ УЧЕНИКА ОШ „ИЛИЈА 

МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“ КОЛАРИ У ЈУНУ 2019-те године 

 

   Завршном испиту у нашој школи је приступило укупио 29 ученика, (100 %).     
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  Једна ученица је похађала наставу у одељењу за ученике са сметњама у развоју и завршни испит 

полагала према ИОП2. Они неће бити укључена у статистичку обраду података са завршног испита 

Школе. 

 Просечно постигнуће на завршном испиту из српског језика је 10,71 бод, тј. преко  половине од 

укупног броја бодова и за 2,4 бода боље од претходне године . 

  Читање и разумевање прочитаног је на нивоу републичког просека. Знање граматике је нешто испод 

републичког просека, а писано изражавање је близу републичког просека. Задаци из књижевности су 

урађени нешто слабије од републичког просека. Књижевност је урађена најбоље у нашој школи, а 

граматика најслабије.  

  На крају седмог разреда просечна оцена из српског језика овим ученицима је била 3,04 односно за 

0,76 нижа од претходне генерације; на крају осмог разреда просечна оцена је била 3,10 односно за  

0,48 нижа од претходне генерације. 

    Према закључним оценама из српског језика на крају осмог разреда расподела је следећа : 

Оцена на крају 8. разреда Просечан број бодова  Распон бодова ученика 

2 5,06 2,5 – 11,0 

3 10,46 7,5 – 16,5 

4 17,25 17,0 – 17,5 

5 17,40 12,5 – 20,0 

 

    Резултати из математике су испод републичког просека као и продсека општине и округа. 

Просечно постигнуће на завршном испиту из математике је 7,46 бодова, тј. испод половине укупног 

броја бодова и за 0,31 бода боље него претходне године. Најбоље је урађен задатак из мерења а затим 

задаци са бројевима и операцијама са њима. Најслабије је урађена алгебра и геометрија.  

   На крају седмог разреда просечна оцена из математике  је била 3,00 односно за 0,69 нижа од 

претходне генерације;  на крају осмог разреда просечна оцена је била исто 2,86 односно за 0,6 нижа 

од претходне генерације.     

Према закључним оценама из математике на крају осмог разреда расподела је следећа : 

Оцена на крају 8. разреда Просечан број бодова  Распон бодова ученика 

2 6,05 4,0 – 11,5 

3 6,14 4,0 – 8,0 

4 7,5 само 1 ученик 

5 12,4 9,5  - 17,0 

 

  Из оба предмета постоји солидна усклађеност постигнућа на завршном испиту са оценама у седмом 

и осмом разреду.  

 

 Девојчице су постигле бољи резултат од дечака на тесту из српског језика у свим областима и на 

тесту из математике у већини области.. Ученици 8/2 су постигли мало боље резултате из српског 

језика а ученици 8/1 из математике. 

 

     Просечно постигнуће на комбинованом тесту  је 9,66 бодова, тј. око половине  укупног броја 

бодова и за 0,38 бодова боље него претходне године. Пошто је пре две године комбиновани тест био 

лоше урађен у нашој Школи, ово је наставак побољшања у резултатима овог теста. Из свих предмета 

осим биологије су задаци урађени испод републичког просека, док је она на нивоу републичког 

просека. 
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    Просечно постигнуће на свим тестовима у нашој школи је 9,28 бодовa,  тј. приближно половина  

свих тестова је тачно урађена. У односу на претходну годину просечан број бодова је већи за 1,45.    

 

  Припремна настава је одржана у складу са планом, као и све предвиђене активности у складу са 

Школским  развојним планом (5-минутни тестови припреме за комбиновани тест током првог 

полугодишта, обавештавање родитеља о напретку ученика квартално у другом полугодишту). 

 

  Просечни резултати наших ученика на сва три теста заједно су за 0,23 бода испод просека Општине. 

Изнад просека смо из српског језика за 0,45 бодова и из комбинованог теста за 0,23 бода, док смо из 

математике за 1,37 бодова испод просека Општине.  

 

, 

 

РАСПОДЕЛА ПРЕМА ЖЕЉАМА 

(први круг) 

    Ове године нам се нису сви ученици уписали у првом кругу. Два ученика (7,1 %) су се уписала у 

другом кругу.  

 

Жеља по 

реду 

Проценат уписаних 

ученика 

Коментар 

Прва 28,6 % 50 % мање је уписало прву жењу у односу на прошлу годину 

Друга  17,9 % 2 % више него претходне године је уписало другу жељу 

Трећа  17,9 % 12 % више него прошле године је уписало трећу жељу 

Четврта 7,1 %  

Претходне године сви ученици су се распоредили у прве три 

жеље. 
Пета 3,6 % 

Седма 3,6 % 

Осма 10,7 % 

Дванаеста 3,6 % 

 

 

Два нераспоређена ученика су уписала прву жељу у другом кругу уписа.  

Ученица која је полагала по ИОП2 је уписала жељени образовни профил.
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6.9 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  

 
Екскурзија је реализована у предвиђеном термину,18.5.2019.године.  

Релација путовања: БЕОГРАД-ФРУШКА ГОРА-СРЕМСКА КАМЕНИЦА-НОВИ САД – 

КОЛАРИ 

Превоз је реализовала ТА АРИВА ЛИТАС ПОЖАРЕВАЦ. 

Полазак је био у предвиђеном термину испред школе у Коларима,Ландолу,Биновцу и Луњевцу.  

Деца су смештена у два аутобуса. У првом се налазило 49 ученика из Биновца и Колара. 

У другом су били ученици из Ландола и Луњевца и било их је 15. 

Први обилазак је био Ваздухопловни музеј. 

Деца су гледала документарни филм и заједно са својим разредним старешинама обишла музеј а о 

свему што су видели добили су додатна објашњења од стручних водича музеја. 

Пут се наставио преко Фрушке Горе до манастира Мала Ремета.Одатле се пут наставио до 

Сремске Каменице где су деца обишла музеј Кућу Ј.Ј.Змаја и од кустоса музеја слушали предеавање о 

његовом животу и раду. 

Из Сремске Каменице се продужило ка Новом Саду. Планирани Планетаријум није радио па је 

дошло до одступања и уместо тога деца су обишла Галерију Матице Српске и слушала предавања од 

кустоса музеја. Након тога се продужило ка Природњачком музеју. На крају се отишло на 

Петроварадинску тврђаву. 

 У повратку се није обишла Етно кућа Будисава јер се водило рачуна о временској динамици 

повратка ученика кући,сви обиласци до тада су нам,због непланираних гужви,одузели мало више 

времена. 

Повратак кући је реализован у касним поподневним часовима. Путовање је реализовано са успутним 

паузама за одмор. 

Квалитет превозника је био на веома високом нивоу, љубазност кустоса и свих осталих 

сарадника на овом путовању такође... 

Вођа пута: Љиљана Ђорђевић 

 
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД ПЕТОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

У недељу 7. априла и понедељак 8. априла 2019. године изведена је дводневна екскурзија за 

ученике од  5. до 7. разреда на релацији Колари   ̶ Мокра Гора  ̶  Тара  ̶  Златибор   ̶ Овчар Бања  ̶  

Чачак   ̶ Колари.  

На екскурзију је укупно ишло 79 ученика и 5 одељењских старешина у организацији 

Туристичке агенције „ Арива“ из Пожаревца. Ученици су распоређени у два аутобуса, један већи и 

други мањи. У већем аутобусу били су ученици петог и шестог разреда, њихове  одељењске 

старешине, као и доктор и туристички водич. У другом, мањем аутобусу смештени су ученици седмог 

разреда и њихове одељењске старешине.   

Стручни вођа пута је Саша Митић.  
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Циљеви екскурзије: Упознавање природно-географских, културно-историјских и духовних 

вредности Србије, подстицање позитивних односа међу ученицима и наставницима, сарадња и 

међусобно разумевање.  

Припреме за извођење екскурзије су урађене квалитетно и правовремено, што је један од 

предуслова за успешну екскурзију. Директор школе одржао је састанак са одељењским старешинама 

на коме је појединачно одредио задатке и обавезе за сваког наставника. Одељењске старешине потом 

су одржале кратак састанак са родитељима ученика који иду на екскурзију.  

Након прегледања и утврђивања исправности аутобуса од стране саобраћајне полиције и 

управе школе, на пут се кренуло у 8:00, када је и планирано.  

1.дан:  У пратњи туристичког водича Туристичке агенције „ Арива“ у 8:00 кренули смо ка Мокрој 

Гори. До Мокре Горе направљена је једна пауза од пола сата како би ученици отишли до тоалета и 

мало се освежили. На Мокру Гору смо стигли око 13:00, где је најпре била организована вожња 

возићем Носталгија у 13:30 на Шарганској осмици, где су ученици имали прилику да виде све лепоте 

овог предела. Потом је планиран обилазак Дрвенграда на Мећавнику где смо стигли око 16:00. 

Дрвенград је етно-село  које је основано и изграђено на брду Мећевник по замисли филмског 

редитеља Емира Кустурице. Ученици су овде одгледали и један кратак филм Емира Кустурице, који 

су домаћини припремили за нас. Упознати смо са самим настанком овог града, као и са његовим 

значајем за нашу културу. По завршетку обиласка Дрвенграда, упутили смо се ка хотелу „Бели бор“ 

на Тари, где ће ученици бити смештени. У хотел смо стигли у 18:15. Након смештања у собе, ученици 

су вечерали од 19:15, а потом је био организован и одлазак у дискотеку, која се налазила у склопу 

хотела. Ученици су у дискотеци били до 00:00 и након тога отишли у своје собе на спавање.  

2. дан:  Ујутру, у 8:00, била је организована једна кратка шетња Таром. Ученици су имали прилику да 

уживају у свежем ваздуху, а уједно и да виде само део лепота ове наше предивне планине. Потом је 

био организован доручак у 8:30 у хотелу „Бели бор“.  Након доручка, ученици су напустили своје 

собе и око 9:15 кренули смо ка Златибору. Успут смо посетили „Кућу Тарабића“, где су ученици 

упознати са неким од предвиђања, овде су имали прилику и да додирну тзв. „Космичку куглу“ за коју 

важи веровање да испуњава жеље уколико је додирнете левом руком. На Златибор смо стигли у 11:05. 

Најпре смо заједно прошетали Златибором  и уживали у једној од најлепших планина Србије, а потом 

су ученици имали мало слободног времена како би ужинали, мало се освежили и купили сувенире. У 

12:00 смо кренули са Златибора и упутили се ка Овчар Бањи, где смо стигли око 13:30. На Овчар 

Бањи посетили смо манастир „Благовештење“. Овде су ученици упознати са историјатом и духовним 

вредностима овог манастира. Након посете манастира „Благовештење“, упутили смо се према Чачку. 

У Чачак смо стигли у 15:00 где смо најпре посетили Галерију слика Надежде Петровић. Ученици су 

овде упознати са животом и сликарством Надежде Петровић. Имали су прилику да виде неке од 

њених најпознатијих слика из различитих периода стваралаштва. Потом смо посетили Музеј града 

Чачка, где су ученици имали прилике да се упозанају са историјатом Чачка, али и да виде неке 

уникатне примерке оружја, новца, униформи и предмета који су припадали нашим знаменитим 

личностима. Након посете Музеја, око 15:30 смо се упутили ка Коларима. Успут смо имали једну 

краћу паузу на пумпи у Лапову. У Коларе смо стигли, као што је и планирано, око 19:00.  

 

План и програм екскурзије је остварен у потпуности и у предвиђеном времену. Екскурзија је 

била садржајна, атрактивна и испуњена. Понашање ученика је било веома добро. Наставници су 

свесно извршавали своје обавезе, међусобно добро сарађивали и дружили се са ученицима.  

Једина замерка односи се на туристичког водича. Стиче се утисак да је водич пошао помало 

неприпремљен на пут. Није нас на време обавештавао о даљим плановима и сатници што је доводило 
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до тога да смо често морали да журимо како бисмо стигли на време да посетимо одређена места.  

Ученици су били задовољни програмом и садржајем екскурзије.   

На основу свега наведеног, предлажем да ова релација остане и за будуће генерације.  

 

Стручни вођа пута 

Саша Митић 

 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Тродневна екскурзија ученика осмог разреда  изведена је 19, 20,21. 04. 2019. год. нa следећој 

релацији: 

ПРВИ ДАН:Колари-Крагујевац- Врњачка бања-Крушевац- Александровац-Копаоник 

ДРУГИ ДАН:Копаоник- Нови Пазар- Манастир Сопоћани- Манастир Ђурђеви Ступови- Копаоник 

ТРЕЋИ ДАН:Копаоник- Рашка- Ушће-Манастир Студеница - Краљево- Колари 

 Ученици су посетили и следеће знаменитости и објекте: 

у Врњачкој бањи–Римски извори, Бањски паркови и Мост љубави  

у Крушевцу- Лазарев град, црква Лазарица , Народни музеј, Галерија Милића од Мачве,  споменик      

Косовским јунацима, споменик Кнезу Лазару 

у Новом Пазаrу и околини  Манастир Сопоћанe, Манастир Ђурђевe Ступовe, Манастир Студеницu 

у Краљеву- Централни градски трг, Споменик Српским ратницима. 

Сви планирани садржаји су у потпуности  реализовани 

Ученици су били смештени у ЈАТ-овим апартманима на Копаонику на бази два пуна пансиона и 

организиваним одласцима у дискотеку. 

На екскурзију је ишло 27 ученика осмог разреда у пратњи својих одељенских старешина. 

Планирани циљеви и задаци екскурзије су оваквим планом  и програмом у потпуности остварени  

Ученици и њихове одељенске старешине су изузетно задовољни организацијом екскурзије од стране 

туристичке агенције, срдачношћу и љубазношћу туристичког водича, возача аутобуса и лекара 

пратиоца.  

Ученици  су у Коларе стигли 21.04. 2019.год у 21 час а потом су ученици путници  развезени у 

своја места боравка.  

Цена екскурзије је 14 370,00 динара и плаћање је реализовано у седам месечних рата- 

Програм екскурзије и опште услове путовања реализовала је туристичка агенција Arriva Litas doo, 

Пожаревац 

            Стручни вођа пута 

          Миодраг Манасијевић 
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6.10 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ  ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Тим за праћење реализације школског програма чине Гордана Јанковић и Оливера 

Чекић. 

Овај тим у току школске године састао се три пута. Први састанак одржан је на крају 

првог класификационог периода 13.11.2018. Други састанак одржан је 31.1.2019. на 

крају полугодишта.Трећи састанак одржан је 24.6.2019. на крају школске године. 

На свим састанцима дневни ред је био реализација часова обавезних,изборних 

предмета,часова допунске и додатне наставе као и ваннаставних активности (секција). 

Такође је праћена реализација планова образовно васпитног рада.                         

Часови обавезних и изборних предмета су реализовани са мањим одступањима. 

Допунске и додатне наставе,секције нису почеле да се држе од првог септембра већ 

након две-три недеље. Разлог је упознавање са ученицима првог и петог разреда као и 

прављење распореда часова јер наставници раде у више школа па је било тешко 

направити распоред часова. Током школске године часови су се редовно одржавали с 

тим што је из појединих предмета био појачан рад и одржано више часова пред 

такмичења ученика и приредба. 

Табеларни приказ одржаних часова урадио је педагог школе. 

На другом састанку договорено је да вође тимова не пишу полугодишњи извештај већ 

да га усмено поднесу на Наставничком већу. 

Све вође тимова предала су на почетку школске године своје планове а на крају 

школске године  извештаје о реализацији планова образовно васпитног рада. 
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6.11  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 У овој школској години се као и прошлој редовно ажурира сајт наше школе и странице 

намењена нашим родитељима. 

 Дефинисани су термини „ Отворених врата“ сваког наставника ( разредног старешине и 

предметног наставника) и учитеља у матичној школи и  у подручним школама. 

Распореди су доступни на огласној табли за родитеље  у  холу школе и у наставничкој 

зборници као и на сајту школе. Разговор наставника и родитеља  се обавља у кутку школе који се 

налази у холу школе. 

 Реализовано је пет родитељских састанака ( на почетку године, тромесечје, полугодиште, 

тромесечје и крај школске године). По неки разредни старешине је држао и ванредни родитељски 

састанак због дисциплине  и  учења или пред екскурзију.  

 Родитељи су и ове године били укључени у све тимове и пројекте који су се реализовали у 

школи( безбедност, сарадња са породицом, сарадња са локалном заједницом, професионална 

орјантација, самовредновање, школско развојно планирање). 

 Родитељи су били укључени у организовање екскурзија, хуманитарним акцијама, спортским 

догађајима, тимовима за децу са посебним потребама. 

 Тим за заштиту од насиља организовао је у нашој школи предавање Игора Јурића, оснивача 

фондације Тијана Јурић. Предавање под називом „ Украдена безбедност“ је била 11.12.2018.где је 

присуствовало много родутеља , наставника и ђака. За ђаке је било посебно предавање, а посебно за 

родитеље и наставнике наше школе и оставило веома јак утисак на све присутне.  

 Библиотека наше школе је и ове године радила понедељком, средом и петком од 8h до 13h, 

библиотекар Данијела Станојевић. 

 Чланови: Оливера Чекић,  

 Гордана Јанковић 

 Драгана  Дрењаковић 

6.12  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРЕВЕНЦИЈУ 

 

Носиоци активности: 

наставник биологије,наставник физичког васпитања,вођа стручног већа разредне наставе,патронажна 

сестра 

 

  Према плану рада овог стручног актива теме овог програма су се обрађивале претежно на часовима 

одељенског старешине али и на часовима редовне наставе чији садржаји корелирају са овом 

тематиком,организовање редовних систематских прегледа ученика,спровођење адекватних 
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хигијенских мера у школи,као и на часовима наставе предмета Здравствено васпитање  

 

Према плану рада овог стручног актива досадашње предвиђене активности које су планиране за дати 

период су остварене и то: 

 

-Светски Дан хране-У оквиру Дечије недеље уведен је воћни дан-воћна ужина.Ученицима је скренута 

пажња на формирање здравих навика у исхрани,дати су примери здравог оброка и савети за идеалан 

оброк... 

 

-Утицај информатичке технологије на здравље деце школског узраста-Циљ активности је био да се 

осигура да сви ученици разумеју и искористе предност дигиталног света да би се у исто време 

унапредило њиховог права и заштитило њихово здравље и безбедност 

 

-Предавање на тему здравља за ученике 5 и 6 разреда-посета педијатра (педијатар је одговарао на сва 

питања  који су ученици поставили а која се тичу општег здравља и мера превенција 

 

-Значај спорта и здравље,здрави стилови живота.У оквиру редовних часова физичког васпитања и 

часова биологије,часова одељењског старешинеученици су стицали знања и развијали вештине које ће 

допринети очувању и унапређивању њиховог здравља научили су  који су су све ризици који највише 

угрожавају њихово здравље у средини у којој живе и уче 

 

 -Проблеми понашања младих и  социјални притисак вршњака-Спроведена је предавање на тему 

алкохолизам,наркоманија,пушење у оквиру редовних часова. 

Ученици су информисани о болестима зависности,о њиховој штетности и опасности по физичко и 

ментално здравље .Ученици су били мотивисани да излажу и образлажу своје ставове и охрабрени су 

да слободно разговарају о свему што се тиче репродукције и репродуктивног здравља, што је код 

ученика свакако  довело до јачање свести и позитивног мишљења о очувању здравља. 

 

-Преглед косе ученика и утврђивање вашљивости. Долазак патронажне сестре и преглед ученика по 

одељењима,после кога су одељењске старешине упознате са општим стањем у својим 

одељењима(како би могли да предузму даље мере које се тичу вашљивости).Са ученицима се 

разговарало о овом проблему и на часовима одељењске заједнице као и на родитељским 

састанцима.Деца су упозната - како открити вашке на глави и како их се решити,а све у циљу 

подизања општег хигијенског стандарда. 

 

-Систематски прегледи су обављени у петом и осмом разреду. 

 

Закључак: Реализација плана и програма  овог актива је испуњена.Циљеви и задаци су 

остварени.Ученици су на овај начин стекли и проширили своје знање из области здравствене 

превенције,На овај начин ученицима је дат пример у формирању позитивног понашања који 

доприноси очувању здравља.. 

 

                                              

 Извештај сачинила                                                                                                                                            

У  Коларима, 28.06.2019 год.          Марија Николи 
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6.13  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Стручни актив чине: 

наставник биологије Марија Николић 

наставници разредне наставе од  1 до 4 разреда. 

Према плану рада овог стручног актива све предвиђене активности су планиране за друго 

полугодиште,тако да се њихова реализација и остваривала у том периоду.  

 Теме овог програма су се обрађивале претежно на часовима одељенског старешине али и на 

часовима редовне наставе у оквиру појединих компламентарних тема 

Актив се у току ове  школске године  бавио следећим активностима: 

Ообележавање појединих важних датума у еколошком календару: 

Обележавање Светског дана заштите животиња 

Oбележавање дан борбе против трговине крзном 

Светски Дан хране 

Обележавање Светског дана воде 

Обележавање Дана планете Земље 

Ликовни радови у склопу настане јединице из биологије 

Прављење школских паноа из области екологије 

Дискусије и дебате на тему заштите животне средине 

Презентације ученика 

Закључак: Реализација плана и програма  овог актива је углавном испуњена.Циљеви и задаци су 

остварени.Ученици су на овај начин стекли и проширили своје знање из области заштите животне 

средине,На овај начин ученицима је дат пример  да свакодневно дају свој допринос заштити животне 

средине и да живе у складу са одрживим развојем. 

Ученици су мотивисани да излажу и образлажу своје ставове и охрабрени су да буду активни 

чиниоци а не пасивни посматрачи, што је код ученика довело до јачање еколошке свести и мишљења. 

 

Извештај сачинила:  

Марија Николић 
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6.14 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Месец  Планирана 

активност 

Остварена активност  Носиоци активности  

Септембар --Свечани пријем 

првака ,,Добро 

дошли прваци" 

Приредба :,,Добро дошли прваци" Чланови драмске секције, рецитаторске секције 

и хор нижих разреда. 

Октобар --Обележавање 

Дечије недеље, 

--Дан заштите 

животиња  

Дечију недељу смо обележили низом 

разних активности; 

1.)Приредбом са темом о дечијим 

правима, 

2.) Спортским активностима , 

3.)Ликовном  изложбом  дечијих радова .  

Наставница биологије Марија Николић 

одржала је час на тему: ,,Заштита 

животиња и њихово прилагођавање на 

урбану средину" 

 

Ученици од првог до четвртог разреда.  

Наставница биологије. 

Децембар --Прослава Нове 

године  

--Изложба  

Новогодишњих 

украса (дечији 

радови) 

Нову годину смо обележили кићењем 

јелки у градској галерији . Ученици су 

правили новогодишње украсе на 

часовима ликовне културе.  

Сученици од првог до четвртог разреда, 

учитељи и наставник ликовне културе. 

Јануар --Прослава школске 

славе Светог Саве  

 

 

 

Школску славу Светог Саву прославили 

смо уз сечење славског колача и 

пригодном приредбом.  

 

Чланови драмске секције(виши и нижи разреди) 

, хор, чланови рецитаторске секције.,наставница  

музичког васпитања, наставници српског језика 

и учитељице. 

Март --Прослава Дана 

жена 

Изложба ,, Мој 

поклон 

За Дан жена мамама смо приредили малу 

приредбу и скромне поклоне од дечијих 

радова које су сами направили на 

часовима ликовне културе.  

Сви ученици од првог до четвртог разреда. 
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мамаи"(дечији 

цртежи и  разни  

украси  који ће 

ученици направити 

на часовима ликовне 

секције ). 

Мај   ---Учешће на  

,,Смотри извор живе 

речи" 

Учествовали смо на смотри ,,Извор живе 

речи". 

Хуманитарне приредбе за помоћ девојци 

оболелој од карцинома.  

Чланови литералне секције ,хор и драмска 

секција. 

Јун ---Завршна приредба 

ученика четвртог 

разреда . 

Ученици четвртог разреда приредили су 

приредбу за своје родитеље за крај 

школске године.  

Ученици четвртог разреда. 
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7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ШКОЛИ 

 

7.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

 Ђачки парламент током школске 2018/2019 израдио је план рада Ђачког парламента. 

Сумирањем утисака на завршном састанку чланови тима закључили су да су се чланови придржавали 

написаног плана и трудили се да што боље и квалитетније спроведу оно што је планом рада 

предвиђено. 

Током Октобра  чланови Ђачког парламента су спровели Дечију недељу, чији је циљ био да се 

превазиђе међугенерацијски низ. Ученици су у сарадњи са стручним сарадницима школе спровели 

хуманитарну акцију прикупљања помоћи старијим лицима и лицима којима је помоћ била неопходна. 

Акција је успешно спроведен. 

Такође током октобра спроведен је и Дан школских библиотека, када су ученици имали могућност да 

поклоне неку књигу из кућне библиотеке школској библиотеци. 

У новембру су ученици спровели Међународни дан толеранције. На часовима одељенског старешине 

и часовима грађанског васпитања разговарало се о међусобном уважавању различитости између 

ученика и указало на значај тимског рада.  

У децембру спроведене су акције украшавања учионица поводом новогодишњих празника у сарадњи 

са разредним старешинама. Ученици су такође имали могућност да упуте писмо или поруку драгим 

особама, остављајући писмо у кутију која је за то била предвиђена, а чланови парламента су након 

празника та иста писма доставила на праву адресу.  

Последње недење чланови Ђачког парламента су у сарадњи са предметним наставницима одржали 

Квиз знања.  

Јануар је обележила прослава Св. Саве. Чланови парламента су активно учсестовали у организацији 

приредбе са предметним наставницима. 

Током фебруара обележен је Дан заљубљених, ученици су могли да оставе писма или поруке својим 

симпатијама у кутију предвиђену за то. Чланови парламента су касније доставили те поруке. Нагласак 

је био да ни у ком случају поруке не смеју да садрже говор мржње, расне дискриминације и било 

какве нетолеранције. 

У марту су разредне старешине н ученици обележили Дан жена. Такође на часовима грађанског 

васпитања указано је на положај жена у данашњем друштву и ученици су сами увидели разлику 

између положаја жена некада и данас. 

Током маја одржана је смотра „Избор живе речи“, и овом смотром завршене су активности 

парламента у школској 2017/2018.години.   

Анализом годишњег плана утврђено је да су чланови парламента испоштовали све оно што је било 

предвиђено планом и програмом који су на почетку школске 2017/2018 достављен директору школе. 
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8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОДЕЋИХ И 

ДРУГИХ ОРГАНА 
 

 

8.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
Школски одбор ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима је у шк.2018/19.години одржао 

укупно 8 седница. 

СЕПТЕМБАР 2018.- ЈАНУАР  2019.ГОДИНЕ 

- Давање сагласности на Правилник о систематизацији послова у Школи 

-Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе за шк.2017/18.годину 

-Усвајање Извештаја о раду директора и раду Школе за период 01.03.-31.08.2018.године 

-Усвајање Годишњег плана рада Школе за шк2018/19.годину 

- Усвајање Плана стручног усавршавања запослених 

-Доношење одлуке о распореду и структури обавеза директора школе 

 -Доношење Одлуке о покретању поступка верификације школе 

 -Доношење Одлуке о попису и именовање Комисије за попис 

 -Конституисање новог Школског одбора, избор председника и заменика председника 

 -Усвајање Извештаја о извршеном попису 

- Усвајање предлога финансијског плана за 2019.годину 

 -Усвајање плана набавки за 2019.годину 

 

ФЕБРУАР- АВГУСТ 2019.ГОДИНЕ 

 

 -Усвајање финансијскогплана за 2019.годину 

 -Организација прославе Дана Светог Саве 

 -Усвајање Финансијског извештаја – Завршног рачуна Школе за 2018.годину 

 -Разматрање успеха и владања ученика на крају 1.полугодишта 

 -Упознавање са записником просветне инспекције 

 -Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута школе 

 -Усвајање Извештаја о раду директора и раду Школе за период септембар 2018-март 2019.године 

 -Разматрање успеха и владања ученика на крају 3.класификационог периода 

 -Информисање о пристиглим радовима и организацији  Смотре литерарног стваралаштва „Извор 

живе речи“ 

 -Доношење Анекса Школског програма за 2. и  6.разред 

 

 -Именовање Комисије за утврђивање запослених за чијим је радом делимично престала потреба 

 -Разматрање успеха и владања ученика на крају школске године 
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8.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима је у шк.2017/18.години 

одржао је 5 седница на којима су разматрана следећа питања: 

СЕПТЕМБАР2018.- ЈАНУАР 2019.ГОДИНЕ 

- Конституисање Савета родитеља за шк.2018/19.годину, избор председника и заменика и 

упознавање са одредбама Пословника о раду  

- Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе за 2017/18.годину 

- Разматрање Извештаја о раду директора и раду Школе за период 01.04.-31.08.2018.године 

- Разматрање  предлога Годишњег плана рада Школе за шк.2018/19.годину 

- Давање сагласности на план и програм екскурзија ученика 1-8.разреда за шк.2018/19.годину 

- Избор најповољније понуде за осигурање ученика 

- Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 1.класификационог периода 

шк.2018/19.године 

ФЕБРУАР- АВГУСТ 2019.ГОДИНЕ 

- Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Статута школе 

- Разматрање Извештаја о раду директора и раду Школе за период 01.09.-31.03.2019.године 

- Обавештавање родитеља о припремној настави ученика 8.разреда 

- Разматрање Извештаја о реализацији екскурзија ученика 5-7.разреда и ученика 8 разреда     

- Разматрање Одлуке о избору уџбеника за наредну школску годину 

- Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 3. Класификационог периода 

- Давање сагласности на предлог изборних предмета за шк.2018/19.годину 

- Избор понуђача за фотографисање 

- Доношење Одлуке о присуству родитеља посматрача на завршном испиту 

- Разматрање3 Анекса Школског програма 

- Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају школске године 

- Упознавање са записником Просветне инспекције 

 

 

8.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

Чланом 133. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС” бр.88/17, 

27/18 и 10/19), утврђени су послови секретара  установе  

Члланом 30. Правилника о организацији рада и систематизацији послова у ОШ “Илија 

Милосављевић Коларац “ у Коларима прописано је да секретар школе: 

1) стара се о законитом раду Послодавца, указује директору и Школском одбору на 

неправилности у раду Послодавца; 

2) обавља управне послове код Послодавца; 

3) израђује опште и појединачне правне акте Послодавца; 

4) обавља правне и друге послове за потребе Послодавца; 

5) израђује уговоре које закључује Послодавац; 

6) обавља правне послове у вези са статусним променама код Послодавца; 

7) обавља правне послове у вези са уписом ученика и одраслих; 
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8) обавља правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском службом 

Послодавца; 

9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора Послодавца; 

10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора Послодавца; 

11) прати законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са радом Послодавца и 

запосленим лицима и о томе информише органе Послодавца и запослене; 

12) води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и 

врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа; 

13) обавља административне послове из области имовинскоправних послова; 

14) обавља канцеларијске послове; 

15) обавља административне послове у вези са кретањем предмета; 

16) води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта; 

17) врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште; 

 

18) стручно се усавршава; 

19) обавља и друге послове по налогу директора у складу са законом, подзаконским актом, 

општим актом и уговором о раду. 

 

У школској 2018/2019. године обављала сам следеће послове: 

 

- радила сам на изради свих уговора о раду, анекса уговора о раду, споразума о преузимању 

запослених, као и на изради свих решења и одлука о радноправном статусу запослених у установи у 

складу са законом и прописима донетим на основу њега; 

- попунила сам ЦЕНУС образац за школу и исти проследила ШУ Пожаревцу  

- учествовала у припремању седница Савета родитеља и Школског и давала правна мишљења 

у вези са пословима из њихове надлежности; 

-радила на организацији реализације екскурзије ученика 1-8.разреда  преко ТА»ARRIVA 

LITAS » (спровођење поступка јавне набавке мале вредности по партијама, израда свих аката везаних 

за екскурзију, изузев уговора о извођењу екскурзија, прикупљање новца по ратама за екскурзију и 

уплаћивање на рачун Школе, упућивање здравствених листова у Дом здравља, састављање спискова 

ученика, путних налога и обавештавање Полицијске управе у Смедереву о времену реализације- у 

октобру 2018.године  је спроведен поступак јавне набавке, а екскурзија је реализована у априлу и мају 

2019.године 

 - попунила сам упитник о Припремљености установе за почетак шк. 2018/19.године и исти 

проследила просветном инспектору са прилозима у електронској форми- октобар 2018.године; 

-Спровела сам поступке јавне набавке малих вредности за набавку огрева и превоза ученика у 

2019.године- децембар 2018.године 

- старала сам се о пријему и слању поште- континуирано, целе шк.године; 

- старала сам се о евидентирању и чувању аката школе и аката примљених од других лица- 

континуирано; 

-  обављала сам стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног 

односа, распоређивањем и другим променама статуса радника- по указаној потреби 

- обављала сам послове око пријављивања и одјављивања запослених у ПИО фонду  

- издавала сам потврде и уверења радницима и ученицима Школе; 

- присуствовала сам ванредном инспекцијском надзору Просветне инспекције поводом 

анонимне пријаве у јуну године; 
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- Израдила сам нацрт Измена и допуна Статута због усклађивања са Изменама и допунама 

Законом о основама система образовања и васпитања-  април 2019.године 

- Пружала правну помоћ и израђивала појединачне акте у поступку утврђивања 

дисципл.одговорности ученика-континуирано.  

- Учесвовала сам у раду Комисије за спровођење завршног испита ученика 8.разреда на крају 

шк.2018/19.године, као секретар комисије 

- Израдила сам решења о коришћењу годишњих одмора свих запослених –крај јуна и почетак 

јула 2019.године 

- чувала и користила печат и штамбиљ Школе; 

- пратила законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са Школом и запосленим 

лицима; 

- у вези с пословима које сам обављала сарађивала са субјектима ван Школе; 

- обављала и друге послове у складу са законом, подзаконским актом, општим актом Школе и 

уговор о раду. 

 

дана 12.09.2019. године 

 

секретар школе 

Јелена Дојчинов
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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

9.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 
АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈА / ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Израда годишњег и месечних 

планова рада педагога 

Годишњи план рада је урађен. Месечни планови су 

спровођени али нису евидентирани редовно. 

Учешће у изради Годишњег  

плана рада Школе 

Завршен је табеларни приказ фондова часове редовне 

наставе, изборних предмета, ваннаставних задужења, 

распореда дежурства... 

Спровођење професионалне 

оријентације ученика седмог и 

осмог разреда 

Професионална оријентација ученика осмог разреда је 

спроведена у потпуности према плану. Сви ученици су се 

уписали у средње школе. Ученица која је напредовала по 

ИОП2 је уписала жељен образовни профил. 

Континуирано прикупљање  

планова рада наставника  

Постоји табеларни приказ континуитета предаје глобалних и 

месечних планова наставника који је редовно ажуриран. 

Табеларни приказ динамике предаје планова рада се налазио 

на огласној табли у зборници током читаве наставне године. 

Посета часовима редовне наставе 

и њихова анализа 

Посећено и анализирано је 35 часова претежно у преметној 

настави (претежно географије, физике и хемије); 4 угледна  

часа као и 4 часа за лиценцу. Од ове године посећена су и 3 

часа пројектне наставе. 

Праћење постигнућа ученика 

током редовне и допунске и 

додатне наставе 

Праћено је постигнуће одељења током 4 класификациона 

периода уз поређење са претходним периодом. Праћено је 

постигнуће појединих ученика према исказаним потребама 

од стране одељењских старешина, родитеља или самих 

ученика. 

Тестирање спремности ученика 

за полазак у школу 

Проверена је зрелост 20 деце предшколског узраста ради 

уписа у први разред.  

Анализа припремљености првака Учитељице првог разреда у Коларима, Биновцу, Ландолу и 

Луњевцу су упознате са предзнањима, припремљеношћу за 

полазак у школу, социјалним условима и способностима 

ученика на нивоу групе у августу и на индивидуалном нивоу 

током школске године. 

Организација испитивања 

ученичких интересовања за 

ваннаставне активности 

Припрема анкетних листића усклађених са условима рада 

школе и организација испитивања ученика током јуна месеца 

за све разреде за  изборне предмете и ваннаставне 

активности.  

Обрада података анкетирања 

ученика  

о вананставним активностима 

Подаци су обрађени и класификовани по одељењима. 

Одељењске старешине су упозанте са опредељивањем 

ученика. Директор школе је добио табеларни приказ 

опредељивања ученика на нивоу школе. 
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Анализа социјалног статуса 

ученика 

Ко и претходне године, спроведена је анализа и предузете су 

мере – ослобађање плаћања школске кухиње за треће дете у 

породици.  

Индивидуални разговори са 

ученицима који имају проблема 

при усвајању градива 

Према потреби су обављани разговори са ученицима у 

разредној и предметној настави 

Индивидуални и групни 

разговори са ученицима који 

испољавају непримерено 

понашање у школи 

Према потреби су обављани разговори са ученицима у 

преметној и разредној настави уз укључивање родитеља  

Упознавање ученика са методама 

и техникама успешног учења 

Ученици петог разреда су упознати са „Степеницама успеха 

у учењу“  током часа одељењског старешине а појединци су 

долазили на индивидуалне разговоре 

Обављање индивидуалних, 

саветодавних разговора са 

родитељима  

Разговори су обављани на иницијативу школе или родитеља, 

најчешће везани за понашање ученика и услове живота деце 

у својим породицама 

Обављање индивидуалних 

разговора са наставницима 

Разговори су обављани са одељењским старешинама у циљу 

побољшања сарадње са ученицима, предметним 

наставницима у циљу прилагођавања захтева стандардима 

предмета и могућностима ученика, и са учитељима у циљу 

информисања о условима живота појединих ученика 

Индивидуални разговори са 

ученицима осмог разреда у вези 

избора средње школе 

Индивидуална анализа података о очекиваном броју бодова 

из успеха, припреми за завршни и очекивањима од њега, и 

поређење истих са тренутним жељеним занимањем ученика 

8. разреда, као и са способностима детета 

Учешће у изради Извештаја о 

раду школе 

Израда појединих делова Извештаја везано за фондове 

часова и лични план рада 

Учешће на седницама 

Одељењских већа 

Праћење постигнућа и услова живота ученика током 

школске године 

Учешће на седницама 

Наставничког већа 

Обрађиване су теме у складу са потребама школе, 

ваннаставне активности, пројектна настава, вођење 

евиденције... 

Сарадња са свим школским 

тимовима 

Обављане су консултације са вођама свих тимова током 

израде њихових акционих планова као и током реализације 

истих 

Учешће у раду Савета родитеља Педагог је присуствовао на два састанка Савета родитеља 

током школске године. 

Преглед школске документације 

– дневници осталих облика 

Обављан на почетку и  током школске године. Евиденција 

постоји на месту предвиђеном за то у дневницима 

Лично стручно усавршавање Екстерно : Обука за употребу ТИП1 теста за тестирање 

ученика који полазе у први разред – 14 сати екстерног 

стручног усавршавања; 31 сат интерног стручног 

усавршавања (присуство седницама Подружнице стручних 

сарадника, присуство угледним часовима, реализација 

интерне обуке о исходима, спровођење истраживања у 

школи, члан тима...) 



  

70  

 

Израда распореда одржавања 

ваннаставних активности у 

предметној настави 

Израђен је распоред ваннаставних активности на основу 

опредељивања ученика и расподеле задужења наставника, 

током септембра и октобра  месеца 2018. године 

Вођење евиденције Редовно вођена евиденција разговора са ученицима и 

родитељима, нередовно вођена евиденција обављених 

разговора са наставницима и веома слабо вођена евиденција 

свакодневних активности 

Разно Подаци на захтев Министарства просвете и сл. 

 

 

9.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ  БИБЛИОТЕКАРА 

                       

 Програм рада школског библиотекара је у првом полугодишту реализован кроз 

бројне активности. Благовремено је извршен упис нових чланова, како ученика,  тако и 

наставника и ажурирана картотека школске библиотеке. Ученици су упознати са радом 

библиотеке, најпре прваци и оспособљени за самостално коришћење књига, часописа, 

енциклопедија. Свакодневно им се указује на развијање навика за чување, заштиту и руковање 

књижном и некњижном грађом. Инвентарисање књига је настављено и тренутно је у књигу 

инвентара уписано више од 5000 књига. Библиотеку су у септембру 2018. посетили петаци, 

били су пуни утисака и радо позајмили књиге, будући да је међу њима и оних који су дошли из 

подручних школа, па се сусрећу по први пут са школском библиотеком. Позајмљивање књига 

је редовно и евидентира се кроз дневну статистику. Наставници добијају константну помоћ у 

изради планова, тестова, стручној литератури, уџбеницима, користе простор библиотеке за 

допунске, додатне и понекад редовне часове, а такође су припремали ученике за такмичења. 

Ученица осмог разреда која наставу похађа у одељењу деце са посебним потребама 

свакодневно похађа неке часове у школској библиотеци и борави до поласка на аутобуску 

станицу. Бесплатни уџбеници који су пристигли у нашу библиотеку су подељени ученицима 

који испуњавају критеријуме да исте добију. Дечја недеља је обележена почетком октобра 

акцијом покренутом од стране библиотекара под називом Поклон књига школској библиотеци, 

што је подстакло неке ученике да допринесу и поклоне библиотеци углавном уџбенике. Такође 

је и израђен пано којим је обележен октобар месец књиге. У новембру је обележен Дан 

толеранције кроз радионице спроведене на часовима одељених и разредних старешина, као и 

паноом испред школске библиотеке. Током децембра месеца трајала је акција Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја која је подразумевала реализацију набавке школске 
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лектире за све школске библиотеке. Школи је одобрен одређени износ сходно броју ученика и 

степену развијености локалне самоуправе. Од неколико издавачких кућа (Прима, ЈРЈ, Нова 

школа, Лагуна, Вулкан издаваштво, Пчелица, Креативни центар, Evro Book, Bookland, Klett 

итд.) наручено је око 100 наслова књига и часописа који одговарају захтевима школске 

лектире али и интересовањима ученика зависно од узраста. У библиотеку су пристигли 

часописи под називом Школарка за 1. и Школарац 4 за 4. разред. Библиотекар је учествовао у 

припреми Светосавских свечаности помогавши при изради сценарија и снимању филма о 

Светом Сави које се одвијало у просторима библиотеке. У фебруару је поводом Националног 

дана књиге 28. Фебруара обележена акција Читајмо гласно, када су ученици у школској 

библиотеци читали наглас њима занимљиве садржаје. У марту су пристигли промотивни 

уџбеници различитих издавача: Нови Логос,Креативни центар, Едука, Вулкан знање, Фреска, 

Klett, Data Status. 

              У мају су школску библиотеку посетили прваци, имали су прилику да покажу како су 

савладали читање позајмивши књиге прилагођене њиховом узрасту. Свидела им се библиотека 

коју су видели по први пут и радо су позајмили књиге које су на време вратили. Ове године је 

47. Смотра литерарног стваралаштва „Извор живе речи“ обележена скромно будући да је 

пристигло око 200 прозних и поетских остварења ученика од 1. до 8. разреда, захваљујући 

финансијској помоћи града Смедерева и традиционално познатих спонзора и пријатеља 

Смотре. 

              Библиотекар има одличну сарадњу са наставницима, учитељима и ученицима. 

Ученици су упознати са радом библиотеке и са правилима понашања у библиотеци. 

Библиотекар са целим библиотечким фондом ће наставити сарадњу са наставним особљем и у 

другом полугодишту све у циљу унапређења наставе, приближавања књиге деци, развијања и 

јачања жеље за читањем и стицања читалачких навика.  

 

библиотекар 

Данијела Станојевић 
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10.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Назив стручног усавршавања Компетенције 
Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно) 

1.Програмирање је лако 

научити га може свако К2 13.10.2018. 8 екстерно 

2.Наставничке вештине које 

доводе до бољих ученичких 

постигнућа   7.12.2018. 3 екстерно 

3.Вођење евиденције и 

издавањејавних исправа у 

основној школи   14.1.2019. 3 екстерно 

4.Учење кроз интеракцију 

искуство игру и откриће К2 24.2.2019. 8 Екстерно 

5.Угледни час дигитални 

уџбеник Логос   1.2.2019. 2 Интерно 

6.Угледни час дигитални 

уџбеник КЛет   24.2.2019. 2 Интерно 

7.Презентација уџбеника К 

реативни центар   7.3.2019. 2 Интерно 

8.Презентација уџбебика 

Вулкан   15.3.2019. 2 Интерно 

9.Презентација уџбеника Бигз   28.3.2019. 2 Интерно 

10.Презентација Нови логос   22.4.2019. 2 Интерно 

11.Презентација Едука   15.4.2019. 2 Интерно 

12.Активна настава- Саобраћај   22.10.2018. 8 интерно 

13.Активна настава-Сабирање и 

одузимање до 10   4.12.2018. 8 интерно 

14.Активна настава-Украси за 

јелку   24.12.2018. 8 интерно 

15.Активна настава- Сабирање 

и одузимање до 100   25.4.2019. 8 интерно 

16.Активна настава- Сабирање 

и одузимање до 1000   7.4.2019. 8 интерно 



  

73  

 

17.Дежурство на Смотри   25.5.2019. 1 интерно 

18.Приредба   27.1.2019. 20 интерно 

19.Обука за ел уџбенике   22.и 23.8.2019. 16 екстерно 

Гордана Јанковић 

Назив стручног усавршавања Компетенције 
Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно) 

1.Програмирање је лако 

научити га може свако К2 13.10.2018. 8 екстерно 

2.Наставничке вештине које 

доводе до бољих ученичких 

постигнућа   7.12.2018. 3 екстерно 

3.Вођење евиденције и 

издавањејавних исправа у 

основној школи   14.1.2019. 3 екстерно 

4.Учење кроз интеракцију 

искуство игру и откриће К2 24.2.2019. 8 Екстерно 

5.Угледни час дигитални 

уџбеник Логос   1.2.2019. 2 Интерно 

6.Угледни час дигитални 

уџбеник КЛет   24.2.2019. 2 Интерно 

7.Презентација уџбеника К 

реативни центар   7.3.2019. 2 Интерно 

8.Презентација уџбебика 

Вулкан   15.3.2019. 2 Интерно 

9.Презентација уџбеника Бигз   28.3.2019. 2 Интерно 

10.Презентација Нови логос   22.4.2019. 2 Интерно 

11.Презентација Едука   15.4.2019. 2 Интерно 

12.Активна настава- Саобраћај   22.10.2018. 8 интерно 

13.Активна настава-Сабирање и 

одузимање до 10   4.12.2018. 8 интерно 

14.Активна настава-Украси за 

јелку   24.12.2018. 8 интерно 

15.Активна настава- Сабирање 

и одузимање до 100   25.4.2019. 8 интерно 

16.Активна настава- Сабирање 

и одузимање до 1000   7.4.2019. 8 интерно 

17.Дежурство на Смотри   25.5.2019. 1 интерно 

18.Приредба   27.1.2019. 20 интерно 

19.Обука за ел уџбенике   22.и 23.8.2019. 16 екстерно 
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Семинари  којима су присуствовали чланови већа углавном су били у организацији ДУОС-а . То су 

следећи семинари : 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ 

ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

ПРЕДМЕТ: Техника и Технологија             НАСТАВНИК: Зденка Јанковић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн

о 

Инклузија у пракси К3 6. 10. 2018. 

год 

8 екстерено 

Пројектна настава у савременом 

технолошком окружењз 

К2 13. 10. 

2018. год 

8 екстерено 

Коришћење рачунара за припрему 

ефективније наставе" 

К2 6.2. 2019. 

год 

8 екстерено 

Презентација уџбеника Миг Дакта   28. 2. 2019. 

год. 

1 интерно 

Презентација уџбеника Бигз школство     1 интерно 

Презентација уџбеника идавачке куће 

Клет 

    1 интерно 

 Презентација уџбеника Едука     1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке куће 

Нови Логос 

    1 интерно 

Учесник организације  на општинском 

такмичењу-члан комисије 

  24. 3. 2019. 

год. 

4 интерно 

Координатор организације  окружног 

такмичења 

  6. 4. 2019. 

год 

6 интерно 

Учесник организације  на републичком  

такмичењу-члан комисије  

  17 и 18 5 

2019. год. 

4 интерно 

Припрема и учешће ученика на 

општинско такмичење 

  24. 3. 2019. 

год 

4 интерно 

Припрема и учешће ученика на 

општинско такмичење „Шта знаш о 

саобраћају“ 

  7. 4. 2019. 

год. 

4 интерно 



  

75  

 

Припрема и учешће ученика на окружно 

такмичење 

  6. 4. 2019. 

год 

6 интерно 

Припрема и учешће ученика на 

републичко такмичење 

  17 и 18 5 

2019. год. 

10 интерно 

ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство     НАСТАВНИК: Маријана Јурић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн

о 

Пројектна настава у савременом 

технолошком окружењу 

К2 13.10.2018. 8 екстерно 

Презентација уџбеника издавачке куће 

„Вулкан“ 

  13.11.2018. 1 интерно 

Хоризонтално вредновање – праћење 

рада колега једнаких по образовању и 

позицији; ОШ „Димитрије Давидовић“ 

Смедерево 

  3.11.2018. 4 интерно 

Електронско насиље – угледни час; ОШ 

„Димитрије Давидовић“ Смедерево 

  11.12.2018. 6 интерно 

Такмичење „Дабар“ – општинско и 

републичко ОШ „Димитрије Давидовић“ 

Смедерево и ОШ „Светитељ Сава“ 

Друговац 

  20.11.2018. 4+4+4+4 интерно 

Такмичење „Дабар“ – општинско ОШ 

„Илија М Коларац“ Колари 

  23.11.2018. 4 интерно 

Програм обуке наставника информатике 

у шестом и седмом разреду за 

програмски језик пајтон 

К1 1.2.2019. 16 екстерно 

Коришћење рачунара за припрему 

ефективније наставе 

К2 11.2.2019. 8 екстерно 

Сертификат о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – М&Г 

Дакта 

  28.2.2019. 1 интерно 

Сертификат о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – бигз 

  12.3.2019. 1 интерно 

Потврда о учешћу нових уџбеника за 

шести разред – вулкан знања 

  15.3.2019. 1 интерно 

Потврда о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – бигз 

  16.3.2019. 1 интерно 

Потврда о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – едука 

  15.4.2019. 1 интерно 

Потврда о учешћу на презентацији, 

дискусији и анализи уџбеника – едука 

  22.4.2019. 1 интерно 
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Презентација уџбеника из информатике и 

рачунарства за шести разред, на вебинару 

- клетт 

  21.5.2019. 1 интерно 

Самовредновања "SELFIE 2018-2019, 

session 3" у оквиру Селфи инструмента 

ОШ „Светитељ Сава“, Друговац 

  27.5.2019. 1 интерно 

Ардуино сет за наставнике информатике 

и рачунарства, вебинар - клетт 

  29.5.2019. 1 интерно 

Дигитално насиље – огледни час; ОШ 

„Светитељ Сава“, Друговац 

  21.3.2019. 8 интерно 

Изражајно казивање одабраних текстова 

ОШ “Светитељ Сава“, Друговац 

посматрач 

  30.5.2019. 2 интерно 

Припрема ученика  на општинском 

такмичењу-члан комисије ОШ „Свети 

Сава“, Смедерево и ОШ „Светитељ 

Сава“, Друговац 

  24. 3. 2019.  4+4 интерно 

Припрема ученика на   окружно 

такмичење-члан комисије ОШ „Свети 

Сава“, Смедерево и ОШ „Светитељ 

Сава“, Друговац 

  6. 4. 2019. 

год 

6+6 интерно 

Учесник организације  на републичком  

такмичењу-члан комисије   ОШ „Свети 

Сава“, Смедерево и ОШ „Светитељ 

Сава“, Друговац 

  17 и 18. 5. 

2019.  

10+10 интерно 

Председник стручног актива   1.9.2018. 5 интерно 

Рад са приправницима, ментор ОШ 

„Свети Сава“ Смедерево 

  26.2.2019. 3 интерно 

Администратор сајта ОШ „Илија М 

Коларац“, Колари 

  1.9.2018. 20 интерно 

Наставник: Данијела Станојевић 

Назив стручног усавршавања (семинар, 

час активне наставе...) 

Врста 

(екстерно, 

интерно) 

Бр. сати Компете

-нција  

Датум реализаци. 

Животне ситуације и стресови – 

стратегије за суочавање и превладавање 

екстерно 8 К4 15.9.2018. 

Обука наставника страних језика за 

примену општих стандарда постигнућа зa 

крaj основног oбрaзoвaњa за страни језик 

екстерно 8 К2   

Презентација уџбеника за 1. и 5. разред 

издавачке куће БИГЗ 

интерно 1   Новембар 2018. 

Презентација дигиталних уџбеника за 2. и 

6. разред издавачке куће Novi Logos 

интерно 1   22.04.2018. 
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Посета угледном часу Адријане 

Цветановић и Марка Стефановића 

(корелација) – наставна јединица: Циклус 

песама о хајдуцима и ускоцима-

утврђивање 

интерно 2     

Посета угледном часу математике 

наставника Саше Митића – наставна 

јединица: Многоугао - утврђивање 

интерно 2   14.12.2018. 

Посета угледном часу српског језика 

наставника Миодрага Манасијевића – 

наставна јединица: Служба речи у 

реченици – утврђивање 

интерно 2   12.12.2018. 

Презентација дигиталних уџбеника од 1. 

до 4. разреда издавачке куће Klett  

интерно 2   27.12.2018. 

Презентација дигиталних уџбеника од 1. 

до 4. разреда издавачке куће Креативни 

центар 

интерно 2   7.3.2019. 

Презентација уџбеника за 2. и 6. разред 

издавачке куће Data Status 

интерно 1   28.3.2019. 

Презентација уџбеника за 2. и 6. разред 

издавачке куће Klett-вебинар 

интерно 1   24.5.2019. 

Посета часу ЧОС-а наставника Саше 

Митића- наставна јединица: Тишина 

гласно говори 

интерно 2   15.3.2019. 

Учествовање у поступку самовредновања 

"SELFIE 2018-2019, session 3" у оквиру 

Селфи инструмента 

интерно 1   10.6.2019. 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА         НАСТАВНИК: Гордана Пантић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн

о 

Припрема ученика за окружно такмичење К2 Фебруар-

март  

6 интерно 

Члан комисије на окружном такичењу К2 15.3.2019. 4 екстерно 

Присуство на презентацији уџбеника К2 22.04.2019 1 екстерно 

Организатор посете „Фестивалу науке“ К2 28.09.2018 3 екстерно 
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ПРЕДМЕТ: Ликовна култура                   НАСТАВНИК: Ивана Симеоновић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн

о 

Обука наставника у школи-полазник   31.8.2018. 4 интерно 

Рад у радним тимовима у школи-члан 

тима 

  Од 

1.9.2019. 

4 интерно 

Остваривање пројекта и програма 

образовно-васпитног карактера у школи 

  25.5.2019. 6 интерно 

Наставник:Марија Николић 

Назив стручног усавршавања (семинар, 

час активне наставе...) 

Врста 

(екстерно, 

интерно) 

Бр. сати Компете

-нција  

Каталошки број 

Животне ситуације и стресови – 

стратегије за суочавање и превладавање 

екстерно 8 K4 260 

Обука за 5 разред основне школе 

оријентисане ка исходима учења-аутор 

раелизатор интерне обуке у школи 

интерено 10     

Стручни актив-руководилац актива за 

веће природних наука 

интерено 5     

Стручни актив-руководилац актива за 

заштиту животне средине 

интерено 5     

Стручни актив-руководилац актива за 

здравствену превенцију 

интерено 5     

ПРЕДМЕТ:   Енглески језик                     НАСТАВНИК: Драгана Дрењаковић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерно 

Наставнике вештине које доводе до 

бољих ученичких постигнућа (Трибина) 

  7.12.2018. 1 екстерно 

Обука за наставу Грађанског васпитања К1 12.11.2018. 8 екстерно 

Приказ дигиталног уџбеника К1 1.02.2019. 2 екстерно 

Обука наставника у основним школама за 

примену општих постигнућа за крај 

основног образовања за страни језик 

К1 6.03.2019. 8 екстерно 

  My country - пројектна настава   7.06.2019.   интерно 
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ПРЕДМЕТ: Српски језик       НАСТАВНИК:Миодраг Манасијевић  

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн

о 

Огледни час  аутор 6. 12. 8 интерно 

Припрема ученика за 

општинскомтакмичење 

ментор 16.март 4 интерно 

Припрема ученика за окружно такмичање ментор 05.апр 6 интерно 

Израда сценарија за Светог Саву аутор 27.јан 20 интерно 

Сценарио за Смотру аутор 25.мај 20 интерно 

Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

координатор Септембар

-јун 

10 интерно 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА       НАСТАВНИК: Сандра Драгашевић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн

о 

Присуствовала угледном часу математике 

у ош Илија Милосављевић Коларац 

  14.12.2019. 2 интерно 

члан Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања у 

ош ‘’Илија Милосављевић Коларац’’ 

    4 интерно 

Председник Стручног већа за природне 

науке у ош ‘’Јован Јовановић Змај’’ 

    10 интерно 

члан Тима Стручног актива за развој 

школског програма у ош ‘’Јован 

Јовановић Змај’’ 

    4 интерно 

дежурни наставник на окружном 

такмичењу из физике 

  16.03.2019. 1 интерно 

учешће са ученицима на окружном 

такмичењу из хемије 

  30.03.2019. 6 интерно 

ПРЕДМЕТ: енглески језик         НАСТАВНИК: Мирјана Глишић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн

о 

Обука наставника у основним школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај основног образовања за страни језик 

К1 20.05.2019. 8 екстерно 

ПРЕДМЕТ: Историја         НАСТАВНИК: Марко Стефановић 

Обука за наставу по исходима у 5. 

разреду 

  13.9.2018. 4 интерно 
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Учесник у реализацији пројекта – 

изложба – Смедерево у Првом светском 

рату 

  Јануар-

фебруар 

2019. 

10 интерно 

Угледни час - учесник   5.12.2019. 6 интерно 

Члан тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

  Септембар 

2018. – јун 

2019. 

4 интерно 

Обука за реформисане разреде – семинар   29-30. јун 

2019 

2 екстерно 

ПРЕДМЕТ:Ликона култура        НАСТАВНИК:Ненад Стевановић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн

о 

Прати,процени и објективно оцени К2 29.09.2018. 8(осам) Екстерно 

Савремени методички приступ дечјем 

ликовном стваралаштву 

К3 01.12.2018. 8(осам) Екстерно 

Презентација,дискусија и анализа 

уџбеника 

ИК Нови 

Логос 

21.04.2019 2(два) Интерно 

Презентација,дискусија и анализа 

уџбеника 

     Едука 25.04.2019 2(два) Интерно 

ПРЕДМЕТ: Математика         НАСТАВНИК: Раде Станковић  

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/интерн 

Стратегија решавања математичких 

задатака 

К2 25.3.2019. 8 екстерно 

Приказ уџбеника Клетт   29.1.2019. 2 интерно 

Обука за наставу математике 5. и 6. 

разред 

К2 21.6.2019.  

22.6.2019. 

24 екстерно 

Развијање функционалних знања у 

настави математике 

К2 1.2.2019. 4 екстерно 

 

 

 

 

Руководилац стручног већа 

 

Маријана Јурић 
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11. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 

Да би било која плански спроведена активност имала смисла потребно је 
извршити њену евалуацију односно утврдити њено остваривање и постигнуте ефекте. Тако се и у 

нашој школи посебна пажња посвећује остваривању Годишњег плана рада и свим ефектима који су 

постигнути његовом реализацијом. 

 

Праћење остваривања Годишњег плана рада и анализа остварених резултата вршена је 

свакодневно, недељно, периодично, полугодишње и годишње. 

 

Његово остваривање пратили су предметни наставници, разредне старешине, директор школе 

и саветници Министарства просвете. Анализе и оцену остварених резултата вршили су  стручни 

органи: Наставничко веће, Одељенска већа и стручни активи, директор школе, Школски одбор и 

Савет родитеља. 

 

Обзиром да не постоје стандардизовани верификовани параметри за евалуацију остварених 

резултата послужили смо се оценама и закључцима свих наведених чинилаца за остваривање 

годишњег плана рада школе. 

 

Наставничко веће и стручни активи сматрају  да је реализација Плана рада школе углавном 

испуњена , редовна настава одржана је у потпуности док је одржавање часова ваннаставних 

активности  било нередовно из већ наведеног разлога  путовања ученика и тешкоћа у проналажењу 

термина за одржавање истих . 

 

Директор школе, је у својим периодичним извештајима детаљно и прецизно информисао 

Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор о свим аспектима остваривања и реализације 

Годишњег плана рада.  

Као главни извршилац, Школа је сагласна са ставом стручних актива да је његов план 

углавном реализован, али су неке од активности остале нереализоване из разлога веће 

преокупираности школе новим наставним плановима и програмима, изменама закона, усклађивању 

нормативних аката, уређењу школе итд. Међутим, компензација горе поменутом је управо 

реализација различитих садржаја који нису планирани, а појавили су се као актуелни у току рада. 

Родитељи, као веома важан параметар у вредновању целокупног рада школе, врло су 

задовољни третманом своје деце у школи,  постигнутим резултатима ученика и залагањем 

наставника, али је и њихова примедба усмеренана на немогућност редовног организовања 

ваннаставних  активности. Посебно су задовољни ангажовањем на уређењу школе и стварањем што 

бољих услова за боравак и рад деце у школи. Заједничка је оцена да се остварује све боља сарадња на 

релацији родитељи-школа. 

Школски одбор, разматрајући извештаје о реализацији Годишњег  плана  рада на крају 
школске године оценио је « да је Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину реализован 

у највећем делу и то доста квалитетно и свеобухватно. 

 Сматра се да се у овој школи постижу све бољи резултати у раду што је доказано добрим 

постигнућима ученика на завршном испиту као и постигнућима ученика на такмичењима.  
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