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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

 

 

Назив школе 

 

„Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

Издвојена одељења 

Издвојена одељења у Брежђу, Осеченици, Кључу, Буковцу, 

Крчмару, Планиници, Толићу и Ђурђевцу 

 

Телефон школе 

 

014/68-469 

 

Дан школе 

 

01. новембар 

 

Број ученика 

 

220 

Број ученика у 

издвојеним одељењима 

 

134 

 

Број запоселних 
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Е- mail школе 

 

rajskola@ptt.rs 

 

Сајт школе 

 

www.osvojvodazivojinmisic.edu.rs  

 

Број смена 

 

Једна – прва  

 

Број језика који се уче 

 

Два- енглески и француски језик 
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РЕЧ ДИРЕКТОРА 

 

 

Школска 2016/2017. година протекла је без већих проблема, али могу рећи да ће ова година 

остати упамћена као једна од најбитнијих и најуспешнијих у постојању школе у Рајковићу као и неких 

подручних одељења. У 2016. години почели су радови на реконструкцији матичне школе да бисмо се 

крајем новембра 2016. године уселили у нов, пријатан, реновиран простор опремљен новим намештајем. 

Поред усељења у комфорнији, савременији и практичнији простор за рад у матичној школи, 

почели смо да користимо и простор вишенаменске сале у издвојеном одељењу у Брежђу који је до 

прошле школске године био неупотребљив. Комплетно опремање ове сале потребним спортским 

реквизитима планирамо у овој школској години (конкурисање у различитим пројектима).  

Највећи број наставних и ваннаставних активности био је усмерен на подизање квалитета наставе 

и подршке ученицима.  

 У овој школској години, реализована је екскурзија за ученике, у организацији туристичке 

агенције „Балканик“. За ученике од I до IV  и од V и VI разреда разреда организована је једнодневна 

екскурзија, а за ученике VII и VIII разреда дводневна екскурзија. 

 Наши ученици су и у овој школској години учествовали на бројним такмичењима и постигли 

запажене резултате.  

Током школске године праћен је рад наставника кроз посету часовима и анализу педагошке 

документације  како у матичној школи тако и у издвојеним одељењима у складу са годишњим планом 

посете часовима (у сарадњи са педагогом). 

Наставници су током године благовремено обавештавани о новинама у области образовања и 

васпитања. Све новине презентоване су на седницама Наставничког већа од стране стручне службе. 

 Током целе школске године школа је оставаривала сарадњу са родитељима ученика, локалном 

самоуправом, Школском управом, просветном инспекцијом, санитарном инспекцијом, СУП-ом, Домом  

здравља, Црвеним крстом, другим основним и средњим школама, матичном библиотеком, Војском 

Србије и другим актерима из ужег и ширег окружења. 

Што се тиче финансирања, школа је током 2016/17. години имала успешну сарадњу са локалном 

самоуправом која је редовно обезбеђивала новац планиран активностима из финансијског плана.  

   

На крају могу рећи, да је један велики сан остварен јер су коначно и ученици наше школе, 

после десетогодишњег труда, рада,залагања и сталног конкурисања и учешћа у различитим 

пројектима и тражења донатара, осетили предности кабинетске наставе, добили лепши, топлији и 

конфорнији простор за извођење наставних и ваннаставних активности. 
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

 

1) Стање 

 

Школа у Рајковићу  је у школској 2016/17.  години имала  две учионице за ученике нижих разреда и 

четири учионице за предметну наставу, три кабинета, радионицу за техничко образовање, медијатеку, 

библиотеку, простор за индивидуални рад са ученицима. Настава информатике и рачунарства 

реализована је у информатичком кабинету, који је опремљен са  једним централним рачунаром и десет, 

јединица, повезаних за главни централни рачунар.  

Школска библиотека располагала је са око 3000- 4000 књига различитог садржаја, прилагођених деци 

школског узраста. У овој школској години набавили смо још наслова пројектом МПНТР Опремање 

школских библиотека. Поред књига добијених од министрства, добили смо још 300 наслова од Фонда 

МТС Србија. У другом полугодишту школске 2016/17. године почели смо са уносом постојеће грађе у 

евиденциону књигу. Унето је и усељено око 2000 књига. Планирамо да преостали део библиотечке грађе 

средимо и евидентирамо до краја првог полугодиште школске 2017/18, на основу договора постигнутог 

са Библиотеком „Милован Глишић“ Мионица и руководством општине која нам је обезбедила потребан 

материјал за рад (евиденционе књиге, картице за књиге и картоне ученика). 

Од административних просторија школа је  имала наставничку канцеларију, канцеларију директора, 

канцеларију секретара, канцеларију шефа рачуноводства, канцеларију педагога, просторију за пријем 

родитеља. 

Школа има и спортски терен за фудбал, кошарку и одбојку. Крајем школске 2016/17. Сала за физичко 

васпиотање је опремљена справама које су најпогодније за реализовање наставе из области гимнастика и 

полигон, стони тенис ( опрема бирана на основу конструкције сале). 

Школа је увек била физички безбедно место, а школски простор је задовољавао здравствено- 

хигијенске услове.  

Школски простор  и наставна средства су коришћења према плану коришћења. Наставна средства су 

коришћена у циљу постизања квалитетне наставе. Материјално-технички ресурси ван школе користе се 

у функцији остварења циљева наставе.  

 

 

 2) Промене у току школске године 

 

Највеће промене када су у питању материјално-технички услови, десиле су се на згради матичне 

школа која је након  дугогодишњих напора да пронађемо средства, реконструисана и адаптирана од 

средстава које је обезбедила Канцеларија за јавно улагање Владе Републике Србије. 

Што се  тиче промена  материјално-техничких услова у издвојеним одељењима урађено је следеће: 

Дератизација и дезинсекција свих школских објеката; 

Набавка огрева потребног за грејну сезону; 

За одличне ученике и ове школске године су обезбеђене књиге као поклон за постигнут одличан 

успех и примерно владање; 

Општина Мионица је за ученике носиоце Вукове дипломе обезбедила бесплатно летовање.  
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

1) Стање 

 

У школској 2016/17. години ОШ „Војвода Живојин Мишић“ реализован је наставни план и 

програм захваљујући ангажовању 33 наставних радника ( 13 у разредној настави, 18 у предметној  и 1 

вероучитељ ) и 2 ненаставна радника (директор и стручни сарадник - педагог ). Од тога 26 радника са 

VII степеном стручне спреме, 8 радникa са VI степеном стручне спреме. 

 

Предметна настава:  
 

Рб 

Име и 

презиме  

наставника 

Врста стручне 

спреме 

Предмет који 

предаје 

Године 

радног 

стажа 

Лицен

ца 

% 

ангажо

вања у 

школи 

% ангажовања у другој 

школи (којој) 

1.  Данијела  

Алексић 

Проф. српског 

језика 

Српски језик 

Грађан. васп. 

15г 9м ДА 100 % 0 % 

2.  Гордана 

Јаоковљевић 

Проф. француског 

језика 

Франц. језик 

Енглески ј. 

14г 11м ДА 100 % 0 % 

3. Миша  

Дудић 

до 20.02.2017. 

Академски сликар Ликовна 

култура-  

23г ДА 50%  0 % 

4. Жељко 

Виторовић 

од 24.02.2017. 

Академски сликар Ликовна 

култура- 

5г НЕ 50% 25%  „Андра Савчић“ 

Ваљево 

5. Марија 

Којић 

Maстер музичке 

теорије и 

педагогије 

Музичка 

култура 

16г НЕ  50%  25  %  
(ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић) 

25%  (ОШ „Милош Марковић“ 

Д.Лесковице) 

6. Светлана 

Ђуковић- Матић 

Проф. историје Историја 11г 1м ДА 70% 15 % (ОШ „Десанка Макцимовић 

Ваљево); 5%  (ОШ „Нада Пурић“ 

Ваљево) 

7. Јсамина 

 Илић 

Проф. географије Географија 11г ДА 75% 0 %  

8. Зоран  

Николов 

Проф. техничког  

образовања 

Тех. и инф.  

Инф. и рач. 

15г 11м ДА 100 % 0 % 

9. Михаило 

 Вујић 

Проф. математике Математика 9г 2м ДА 90 % 0 %  

10. Славица  

Туловић 

Проф. биологије Биологија; 

Чувари пр. 

18г 5м ДА  90 %  0 % 

11. Слађана 

Голубовић 

Проф. хемије и 

биологије 

Хемија 3г 7м НЕ 30%  60 %  
(ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић) 

12. Данијела  

Лаловић 

Проф. хемије Хемија 6г 9м ДА 10% ОШ „Миле Дубљевић“Лајковац 

ОШ „Милован Глишић“ 
В.Каменица 

13. Светомир 

Јовановић 

Наставник 

физичког васп. 

Физичко 

васпитање 

22г ДА 40%  60 %  
(ОШ„М.Марковић“,Д.Лесковице) 

14. Софија 

Јолачић 

Проф.  

енглеског ј. 

Енглески језик 5г 8м НЕ 100 % 0 % 

15. Слађана 

Бошковић 

до 30.01.2017. 

Проф.  

енглеског ј. 

Енглески језик 3г НЕ 100 % 0 % 

16. Неда Шарчевић 

Самарџић 

Проф.  

енглеског ј. 

Енглески језик 6г 9м НЕ 100% 0% 

17. Сања  

Гњато 

Инж.орган.наука 

 

Физика 

Информатика 

6г 11м ДА 55 % 25 % ( ОШ „М. Глишић“ В. 

Каменица); 20 % „Прва основна 

школа“ Ваљево 
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18. Ивана  

Ћирић 

Проф. физичког 

васпитања 

Физичко в. 

изаб. спорт 

4г НЕ 80 % 0 % 
 

19. Марија 

Маринковић 

Проф. српског ј. 

 

српски језик 

 

8г 3м ДА 95 % 0 % 

20. Владимир 

Радовић 

Инжењер 

електротехнике 

Математика 6г 6м НЕ 100 % 0 % 

21. Радован 

Радивојевић 

Вероучитељ Верска настава 11м НЕ 90 % 0 % 

 

Разредна  настава:  

 
 

Рб 

Име и 

презиме  

наставника 

Врста стручне 

спреме 

Радно место  Године 

радног 

стажа 

Лиценца % ангажовања у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 

(којој) 
22. Савић 

Јасмина 

Наст. разредне 

наставе 

Матична школа 33г 10м ДА 100 % 0 % 

23. Наташа  

Ђурић 

Проф. разредне 

.наставе 

Матична школа 7г  3 м ДА 100% 0% 

24. Вучић  

Ивица 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Брежђе 26г 10м ДА 100 % 0 % 

25. Гордана 

Гавриловић 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Брежђе 8г 10м ДА 100 % 0 % 

26.  Виолета 

Петровић 

Проф. разредне 

наставе 

ИО Осеченица 9г 2м ДА 100 % 0 % 

27. Јовановић 

Душица  

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Осеченица 21г ДА  100 % 0 % 

28. Кандић  

Живорад 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Буковац 31г 7м ДА  100 % 0 % 

29. Кандић 

 Раденка 

Наст.разредне 

наставе 

ИО Буковац 28г ДА 100 % 0 % 

30. Павловић 

Биљана 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Толић 15г 1м ДА 100 % 0 % 

31. Петронић 

Драгана 

Проф. разредне 

.наставе 

ИО Ђурђевац 13г 5м ДА 100 % 0 % 

32. Ускоковић 

Јованка 

Наст.разредне 

наставе 

ИО ПЛаниница 30г 10м ДА 100 % 0 % 

33. Марија 

Филиповић 

Проф. разредне 

наставе 

ИО Крчмар 8г 10м ДА 100 % 0 % 

34. Никола Илић Наст. разредне 

наставе 

ИО Кључ 10 м НЕ 100 % 0 % 

 
Наставни кадар на трудничком и породиљском одсуству: 
Име и презиме  

наставника 

Врста стручне 

спреме 

Предмет који 

предаје  

Године 

радног 

стажа 

Лиценца % ангаж. 

у школи 

% ангажовања у 

другој школи 

(којој) 
Неда Шарчевић 

Самарџић  

до 30.01.2017. 

Проф.  

енглеског ј. 

Енглески језик 6г 9 м НЕ  100% 0% 

Јована  

Софијанић 

Професор 

историје 

Историја  5г 9м НЕ 65% 35 % 

(ОШ „Стеван 

Филиповић“ 

Дивци) 

Бојана Марковић Проф. физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање, 

изабрани спорт 

9г 11м ДА 80 % 20 % 

 (0Ш „Свети 

Сава“ Попучке 
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Ваннаставни радници 

 
 

Рб 

Име и 

презиме  

Врста стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради  

Године 

р.стажа 

Лиценца % ангажовања у 

школи 

% ангажовања 

у другој школи 
35.  Олга 

 Петровић 

Проф. разредне 

наставе` 

директор 27г 3м ДА 100% - 

36. Јасмина 

Палавестрић 

Мастер педагог Стручни 

сарадник 

6г 11м НЕ 100% - 

37. Taтјана  

Ђурић 

Дипл. правник Секретар 2г  9м ДА 100% - 

38. Драган  

Лугоња 

Економиста Рачуновођа 11г 11м - 100% - 

 

Помоћно-техничко особље 

 

Бр. Име и презиме Радно место Год.  

Стажа 

 39 Горица Томашевић Помоћни радник- Рајковић 17г 7м 

40. Михаило Бабић Домар- мајстор одржавања - Рајковић 4г 1м 

41.  Миодраг Суботић Домар- мајстор одржавања - Рајковић 2г 

42 Јелена Суботић Помоћни радник - Рајковић 2г 

43. Негован Суботић Домар- мајстор одржавања -Брежђе 24г 6м 

44.  Драга Јелић Помоћни радник -Брежђе 2г 

45.  Радиша Војиновић Помоћни радник -Осеченица 22г 10м 

46.  Милан Јовановић Помоћни радник -Буковац 11м 

47.  Видинка Секулић Помоћни радник Кључ 21г 4м 

48.  Душанка Суботић Помоћни радник -Крчмар 1г 10м 

49.  Милена Милетић Помоћни радник -Толић 25г 5м 

50. Милица Ускоковић Помоћни радник - Планиница 13г 11м 

 
 

У односу на стручну спрему: 

 

o 28 радника са високом стручном спремом 

 

o 8 радника са вишом стручном спремом 

 

o 12  радника са нижом стручном спремом 

 

У односу на године радног стажа структура је била следећа: 

 

До 6 година радног стажа  10 

Од 6 до 10 година радног стажа 14  

Од 11 до 20 година радног стажа 12  

Од 21 до 30 година радног стажа 11 

Од 31 до 35 година радног стажа   3  

Од 35 до 40 година радног стажа   0 
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2) Кадровске промене у току школске године 

 

Од почетка школске године на радном месту наставника енглеског језика уместо запослене Неде 

Шарчевић Самарџић, која је на породиљском одсуству, радила је Слађана Бошковић (VII степен). 

Такође, на породиљском боловању од почетка школске године била је и Бојана Марковић, 

наставник физичког васпитања, а на том радом месту радила је Ивана Ћирић (VII степен). 

На породиљском одсуству у школској 2016/17. години биле су и Слађана Богуновић 

(споразумни раскид уговора о раду)  и Јована Софијанић, које су радиле на местима наставника 

хемије, односно на радном месту наставника историје. Као замена на радно место наставника хемије, 

радила је Слађана Голубовић, док је Јована Софијанић раније радила као замена стално запослене, па је 

у току радног односа на одређено време отишшла на породиљско боловање.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

12 

УЧЕНИЦИ 

 

1)Бројно стање по одељењима на почетку шк. године 

 

Школа I II III IV СВЕГА V VI VII VIII СВЕГА УКУПНО 

Рајковић 1 9 2 6 18 12 24 25 21 82 100 

Брежђе 3 8 8 7 26 3 10 6 13 32 58 

Осеченица 6 6 5 6 23       

Буковац 1 3 4 3 11       

Крчмар - - 2 3 5       

Кључ 3 1 3 2 9       

Ђурђевац 1 - 2 - 3       

Планиница - 3 1 2 6       

Толић 2 1 2 - 5       

УКУПНО 17 31 29 29 106 15 34 31 34 114 220 

 
2) Промене у бројном стању у току школске године 

 

Школа I II III IV СВЕГА V VI VII VIII СВЕГА УКУПНО 

Рајковић 1 9 2 6 18 12 24 25 21 82 100 

Брежђе 3 9 8 7 27 3 10 6 13 32 59 

Осеченица 6 6 4 6 22       

Буковац 1 3 4 3 11       

Крчмар - - 2 3 5       

Кључ 3 - 3 2 8       

Ђурђевац 1 - 2 - 3       

Планиница - 3 1 2 6       

Толић 1 1 2 - 4       

УКУПНО 16 31 28 29 104 15 34 31 34 114 218 
 

3) Ученици који су се уписали у први разред 

 

Упис у први разред обављен је за сву децу рођену у периоду од 1. марта 2010. године до  

1. марта 2011. године. Испитивање ове деце је обављено у  априлу  и мају 2017. године у матичној 

школи и ИО Брежђе,  употребом теста ТИП-1 и анкетног листа који садржи податке о детету и његовој 

породици. 

У оквиру испитивања зрелости за полазак у школу нове генерације ученика, тестирано је  30  

будућих првака. 
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4)Здравствене, психолошке и социјалне карактеристике ученика првака 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни ниво родитеља  

 
 НОШ ОШ ССС ВСС 

ОТАЦ- БРОЈ 1 15 14 0 

% 3,33 % 50 % 46,7 % 0 % 

МАЈКА- БРОЈ 0 10 18 2 

% 0 % 33,3 % 60 % 6,7 % 

 

Запосленост родитеља 

 

                Запослени          Незапослени 

ОТАЦ- БРОЈ 7               23 

% 23,3 % 76,7 % 

 МАЈКА- БРОЈ 5 25 

% 16,7 % 83,3 % 
 

 

Стамбени услови 

 
 У породичној кући  Подстанари 

БРОЈ 30 0 

% 100 % 0 % 

 

Дефицијентност породице  

 
 Са  оба 

родитеља 

Разведени 

родитељи  

Без оца Без мајке Стараоци 

БРОЈ 29 1 - - - 

% 96,7 % 3,3 % - - - 

 

 

 

 

ШКОЛА 

  

 

Укупно 

 

 

ПОЛ 

Мушки Женски 

Рајковић 4 0 4 

Брежђе 11 6 5 

Осеченица 5 4 1 

Буковац 1 1 0 

Планиница 1 1 0 

Кључ 5 1 4 

Крчмар 0 0 0 

Ђурђевац 1 1 0 

Толић 2 1 1 

УКУПНО 30 15 15 
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4) Успех ученика на крају школске године- табеларни и графички прикази 

 

 
 

 

 

 

 

 

71 

66 65 

0 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

одличан вр. добар добар довољан 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

15 

    

УСПЕХ УЧЕНИКА 

  

Разред Укупно Позитиван  успех Негативан успех 

  

Неоцењених 

                    Свега                 Свега    

    Одлич Вр.           

доб 

Добар Довољ број     % са 

1 

са 

2 

са 

3 

са  

4 

 Са 

 5 

број %   % 

I  16 Сви ученици описно оцењени   16 100%              -  - 

II 31 17 10 4 0 31 100% - - - - - - -  - 

III 28 10 10 8 0 28 100% - - - - - - -  - 

IV 29 13 9 7 0 29 100% - - - - - - -  - 

I-IV 104 40 29 19 0 104 100% - - - - - - -  - 

V 15 4 6 5 0 15 100% - - - - - - -  - 

VI 34 8 12 14 0 34 100% - - - - - - -  - 

VII 31 9 11 11 0 31 100% - - - - - - -  - 

VIII 34 10 8 16   0 34 100% - - - - - - -  - 

V-VIII 

 

114 31 37 46 0 114 100% - - - - - - -  - 

I-VIII 218 71 66 65 0 218 

 

100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6) Ученик генерације 

 

Одлуком Наставничког већа а на предлог Одељењског већа, за ученика генерације 

одабрана је Милица Драгићевић ученица VIII-1, која је уједно и једини  носилац Вукове 

дипломе у овој школској години. 

 

 

7) Ученици носиоци Вукових диплома 
 

У школској 2016/2017. години наша школа је имала једног ученика који је носилац Вукове 

дипломе. То је  Милица Драгићевић,  VIII -1, матична школа. 

 

 
8) Ученици носиоци посебних диплома 

 

У школској 2016/2017. години наша школа имала је једног ученика носиоца посебне 

дипломе. То је Бојан Миливојевић,  се истакао изузетним  успесима на бројним  

такмичењима.  

 

 

9) Резултати ученика на завршном испиту 

 

Од среде до петка - 14, 15. и 16. јуна  2017. године у ОШ “Војвода Живојин 

Мишић“ у Рајковићу, организован је завршни испит. На завршни испит изашли су сви 

ученици осмог разреда (34 ученика). За једног ученика који је наставу похађао на основу 

ИОП-2 Тим за инклузивно образовање у сарадњи са прдемтним наставницима је 

припремио посебне задатке за сва три теста. 

 Завршни испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА организован је у среду, 14.јуна.  

 Завршни испит из МАТЕМАТИКЕ  организован је у четвртак, 15. јуна.  

 Завршни испит КОМБИНОВАНОГ ТЕСТА знања природних и друштвених наука 

организован је у петак, 16. јуна. 

Ученици су тестове радила у периоду од 09.00 до 11.00 часова сва три дана. 

 Све предвиђене активности реализоване су без проблема, а школа је остварила 

одличну сарадњу са Школском управом и Окружном уписном комисијом обављајући све 

неопходне активности.  

 Завршни испит је организован у две учионице уз дежурство по 2 наставника у 

свакој учионици и 2 наставника испред  просторија. Завршни испит пропраћен је од 

стране два супервизора као и родитеља посмтрача одабраног од стране Савета родитеља. 

Наставници наше школе били су распоређени по другим школама у улози дежурних 

наставника, прегледача и супервизора. 

 За ученике осмог разреда организована је припремна настава која је интензивирана 

у последње 2 недеље пред завршни испит, организовањем свакодневе припремне наставе 

из српског језика, математике и наставних предмета који су обухваћени комбинованим 

тестом. Родитељи ученика су све време обавештавани о активностима везаним за завршни 

испит. На завршном испиту није било никаквих примедби, ни од стране дежурних 

наставника, ни од стране супервизора. 
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На завршном испиту ученици су показали следеће просечне резултате: 

 

 Српски језик 

 

Математика 

 

Комбиновани тест 

 

VIII-1 12,40 8,29 9,98 

VIII-2 13,23 9,27 10,38 
Укупно за школу  12,72    8,66   10,14 

 

 

Статистички подаци о постигнућима ученика 

 

Укупан број ученика осмог разреда у школи: 34 

Укупан број ученика који су завршили основну школу: 34 

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић":  1 

Укупан број ученика који су освојили награде:  0 

 

Просечан број бодова на крају разреда 

Шести  15.12 

Седми  18.52 

Осми   18.98 

 

Укупно  52.62 

 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Математика 4.33 

Матерњи језик 6.36 

Комбиновани 5.07 

 

Укупно 15.76 

 

Просечан укупан број бодова : 68.37 
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10) Графички приказ резултата на завршном испиту (просечан број поена од 

максималних 10 по тесту) 

 

 

 
 
 

11) Упоредна анализа резултата завршног испита у односу на резултате претходних 

година- српски језик 
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11) Упоредна анализа резултата завршног испита у односу на резултате претходних 

година- математика 

 

 

 
 

Закључак:  

 

На основу извештаја добијених од Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, сачинили смо упоредну анализу постигнућа наших ученика на завршним 

испитима у претходним годинама.  

На основу графиконских приказа утврђујемо следеће: 

Тестови српски језик: скор од 438 до 523 (просек 467), 500 је републички ниво 

Тестови математика: скор од 433 до 497 (просек 457), 500 је републички ниво 

 

Тест из српског језика 

У период од 2011. до 2013. године успех ученика на тесту из српског језика је опадао, да 

би 2014. ученици постигли успех виши од републичког нивоа, након чега укупно 

постигнућа опада и у 2016. и 2017. години показује се благи пораст у успеху на тесту из 

српског језика.  

 

Тест из математике 

У 2011.години ученици постижу најбољи успех остварујући скор 497, након чега у 

наредним годинама успех опада па стагнира у периоду 2013-2014, да би две године (2015, 

2016.) школа остваривала најниже скорове од почетка увођења завршних испита али у 

2017. Години приметан је благи пораст просечних постигнућа. 

 

Упоредна анализа школа у односу на општину, округ и Школску управу 

Школа- општина: просек је веома уједначен код теста из српског језика, нижи просек 

школе у односу на општину на тесту из математике. 

Школа – округ: просек школе нижи у односу на просек округа на оба теста 
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Школа - Школска управа: просек школе нижи у односу на просек Школске управе на оба 

теста 

 

Упоредна анализа одељења VIII-1 и VIII-2 

Тест из српског језика: VIII-1 – 460,5;  VIII-2- 478,5 

Тест из математике: VIII-1 – 450,5;  VIII-2- 473 
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12) Резултати ученика на такмичењима 

 

У школској 2016/2017. години ученици наше школе учествовали су на 

такмичењима из следећих наставних предмета: српски језик, историја и Кенгур без 

граница.  

 

  На такмичењу из српског језика наши ученици су постигли следећи резултат на 

окружном такмичењу: 

 

Презиме и име ученика Разред Број бодова Пласман 

 

Бучић Eмилија ШЕСТИ 18 бодова 2.место 

 

Лукић Маја  ШЕСТИ 18 бодова 2.место 

     

Пејић Драгана ШЕСТИ 17 бодова 3.место 

 

- Пејић Милица, такође ученица шестог разреда освојила је 17 поена, док је  

- Александра Вукотић постигла 15 поена. 

 

  На такмичењу из књижевне олимпијаде наши ученици су остварили следећи 

пласман: 

 

Име и презиме ученика Разед Број бодова Пласман  

 

Јана Видић Седми  12 бодова Републичко такмичење 

 

Андреа Урошевић Седми 14 бодова Окружно такмичење 

 

 

  На такмичењу из историје постигнут је следећи резултат: 

 

Име и презиме ученика Разед Број бодова Пласман  

 

Милош Јелић Осми 28   бодова Окружно такмичење 

 

 

  На такмичењу Кенгур без граница учествовала су 42 наша ученика. Најбољи 

пласман је остварио ученик осмог разреда, Бојан Миливојевић.  

 

Ове године наши ученици су први пут учествовали на такмичењу из верске наставе 

и постигли веома успешне резултате. Екипа наше школе је заузела треће место на 

окружном такмичењу које је одржано у Центру за културу у Ваљеву. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 
1) Организационе структуре школе 
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2) Промене настале у току школске године у организацији образовно-васпитног 

рада 

 

Промена у организацији васпитно- образовног рада било је током  првог полугодишта. 

Наиме, школску годину смо започели по измењеном режиму јер зграда матичне школе 

није била завршена  и настава се није могла одвијати у њој. Ученици виших разреда 

матичне школе наставу су похађали у издвојеном одељењу у Буковцу у првој смени, док 

су ученици ИО Буковац похађали наставу у другој смени и овом издвојеном одељењу. 

Ученици нижих разреда матичне школе су наставу похађали у издвојеном одељењу у 

Осеченици у другој смени након завршетка наставе за ученике овог издвојеног одељења. 

Овакав режим рада био је присутан до краја новембра. 

 

3) Реализација календара најважнијих активности у току школске године 

 

 

У школској 2016/17. години реализоване су следеће активности: 

 

- Пријем првака и почетак школске године (подела распореда часова редовне и 

изборне наставе, распоред дежурства, формирање група изборних предмета...); 

- Организација родитељских састанака; 

- Седнице Школског одбора, Савета родитеља, Одељењских и Наставничког већа; 

- Састанци школских тимова, актива и стручних већа; 

- Доношење Годишњег плана рада, Годишњег извештаја о раду школе, Школског 

програма. Уношење података у ДОСИТЕЈ- информациони програм школа; 

- Израда планова акције школских тимова, 

- Иницијално тестирање ученика; 

- Дератизација и дезинсекција школа; 

- Посета просветног инспектора,  

- Дечја недеља; 

- Излет за ученике млађих разреда у Бранковину; 

- Организовање спортских сусрета на нивоу школе;  

- Предавање за ученике седмог и осмог разреда о „Трговини људима“ у организацији 

Црвеног крста Мионица и МУП-а Ваљево. 

- Предавање за ученике седмог и осмог разреда о наркоманији у организацији 

Црвеног крста Мионица; 

- Учешће  у новогодишњем програму општине Мионица и Културног центра 

(Музички тобоган, представе наших ученика из ИО Брежђе- Капетан Џон 

Пиплфокс и Модерна Пепељуга, Мионица отвореног срца); 

- Организовање предавања/радионице за ученике седмог  разреда; 

- Организовање састанака Ученичког парламента;. 

- Посета часовима разредне и предметне наставе од стране директора и педагога 

школе; 

- Обележавање школске славе „Свети Сава“, организовање приредбе; учешће у 

Светосавској академији у организацији Културног центра Мионица; 

- Реализација активности у вези Професионалне оријентације; 

- Организовање школских такмичења и праћење ученика у даљем току такмичења; 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

24 

- Посета средњим школама у оквиру Професионалне оријентације (ученици осмог 

разреда); 

- Реализација саветоданог, корективног и инструктивног рада са ученицима, 

наставницима,  родитељима и приправницима; 

- Организовање систематских прегледа за ученике (педијатрија, стоматолошка 

служба); 

- Спортски дан - дружење и надметање са вршњацима из ИО Брежђе; 

- Тестирање ученика за полазак у први разред; 

- Реализација ученичких екскурзија од I до VIII разреда 

- Рализација активности за потребе завршног испита ученика осмог разреда 

(организовање припремне наставе, организовање пробног испита, сарадња са 

Школском управом и Окружном уписном комисијом, сарадња са родитељима 

ученика, организовање завршног испита); 

- Завршетак школске године- подела ђачких књижица, сведочанстава, књига за 

одличне ученике; 

- Сарадња са локалном самоуправом у организовању летовања за најбоље ученике 

осмог разреда;  

- Сарадња са локалном самоуправом, Школском управом, просветном инспекцијом, 

санитарном инспекцијом, СУП-ом, Домом здравља, Црвеним крстом, другим 

основним и средњим школама, матичном библиотеком; 

- Ангажовање у писању пројеката  

- Промовисање манифестације „Мишићеви дани“; 

- Расписивање јавних набавки за потребе школе. 

 

 

 

 

4) Измене у организацији и распореду рада свих субјеката школе настале у току 

школске године 

 

Једино одступање од календара рада био је продужетак распуста за још једну 

недељу  у периоду од 09.01. до 13. 01. 2017. године због снежних падавина и веома ниских 

температура. Ову одлуку донео је председник општине Мионица која се односила на све 

образовне установе у нашој општини. Два дана од ових пет је надокнађено продужетком 

полугодишта на 30. и 31. јануар  2017. године. Преостала 3 дана надокнађена су наставним 

суботама.  
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5) Реализација фонда часова обавезних, изборних и свих других видова наставе 

 

 

 

 

Разредна настава у нижим разредима: 

 

Р.б. Наставни  предмет ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РЕЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1 Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2 Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3 Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4 Свет око нас 2 72 2 72 2 72 2 72 

5 Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

6 Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

7 Физичко васп. 3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО 19 684 20 720 20 720 20 720 

 

 

 

 

Укупно реализованих часова редовне наставе у нижим разредима: 

 
Разред ПРВИ РАЗ. 

7 ОДЕЉ. 

ДРУГИ РАЗ. 

6 ОДЕЉ. 

ТРЕЋИ РАЗ. 

9 ОДЕЉ. 

ЧЕТВРТИ   РАЗ. 

7 ОДЕЉ. 

Укупно 

планирано 

часова 

Укупно 

остварен

о часова  

Остварени 

часови 

4759 часова 

(нереал. 29 ч.) 

4295 часова 

(нереал. 25 ч.) 

6442 часова 

(нереал. 38 ч.) 

5011 часова 

(нереал. 29 часова) 
20628 

 

20507 

 

Напомена: До краја првог полугодишта у другом разреду реализовано је још 386 часова редовне наставе, међутим због преласка 

јединог ученика у другу школу, настава у ИО Кључ у другом разреду је престала да се реализује.  
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Изборна настава  у нижим разредима: 

 

 

ПРЕДМЕТ 

Први 

разред 

Други  

разред 

Трећи  

разред 

Четврти 

разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

Верска  

настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Народна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36 

 

 

Укупно реализованих часова изборне наставе у нижим разредима: 

 

 
Разред ПРВИ РАЗ. 

7 ОДЕЉЕЊА 

ДРУГИ РАЗ. 

6 ОДЕЉЕЊА 

ТРЕЋИ РАЗ. 

9 ОДЕЉЕЊА 

ЧЕТВРТИ РАЗ. 

7 ОДЕЉЕЊА 

Укупно 

планирано 

часова 

Укупно 

остварено 

часова  

Остварени 

часови 

 503 часова 

(нереал. 1 ч.) 

431 часова 

(нереал. 1 ч.) 

647 часова 

(нереал. 1 ч.) 

503 часова 

(нереал. 1 ч.) 
2088 2084 

(нереал.4 ч.) 

 

 

 

Предметна настава: 

 

 

Р.б. Наставни  предмет ПЕТИ РАЗРЕД- 2 ОДЕЉ. ШЕСТИ РАЗРЕД- 2 ОДЕЉ. 

 

Нед. Год. Ук. Нед. Год. Ук. 

1 Српски језик 5 180 360 4 144 288 

2 Енглески језик 2 72 144 2 72 144 

3 Математика 4 144 288 4 144 288 

4 Француски јез 2 72 144 2 72 144 

5 Ликовна култура 2 72 144 1 36 72 

6 Музичка култура 2 72 144 1 36 72 

7 Физичко васпитање 2 72 144 2 72 144 

8 Историја  1 36 72 2 72 144 

9 Биологија 2 72 144 2 72 144 

10 Географија 1 36 72 2 72 144 

11 Физика / / / 2 72 144 

12 ТО 2 72 144 2 72 144 

УКУПНО 25 900 1800 26 936 1872 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

27 

 

 

Р.б. Наставни  предмет СЕДМИ РАЗРЕД- 2 ОДЕЉ. 

 

ОСМИ  РАЗРЕД- 2 ОДЕЉ. 

Нед. Год. Ук. Нед. Год. Ук. 

1 Српски језик 4 144 288 4 136 264 

2 Енглески језик 2 72 144 2 68 / 

3 Математика 4 144 288 4 136 264 

4 Француски јез 2 72 144 2 68 130 

5 Ликовна култура 1 36 72 1 34 66 

6 Музичка култура 1 36 72 1 34 60 

7 Физичко васпитање 2 72 144 2 68 128 

8 Историја  2 72 144 2 68 134 

9 Биологија 2 72 144 2 68 132 

10 Географија 2 72 144 2 68 132 

11 Физика 2 72 144 2 68 132 

12 ТО 2 72 144 2 68 132 

13 Хемија 2 72 144 2 68 132 

УКУПНО 28 1008 2016 28 952 1904 

 

 

 

Укупно реализованих часова редовне наставе у вишим разредима: 

 
Разред ПЕТИ РАЗРЕД 

2 ОДЕЉЕЊА 

ШЕСТИ РАЗ 

2 ОДЕЉЕЊА 

СЕДМИ РАЗ 

2 ОДЕЉЕЊ 

ОСМИ РАЗ 

2 ОДЕЉЕЊА 

УКУПНО 

 

Предвиђен

и број 

часова  

1800 1872 2016 1904 7592 

Остварени 

број часова 
1795 

(није реализовано 

5 часова) 

1869 

(није реализовано 

3 часа) 

2014 

(није реализовано 

4 часа) 

1900 

(није реализовано 

4 часа) 

7576 

(није реализовано 

16 часова) 
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Изборна настава  у вишим разредима: 

 

 

ПРЕДМЕТ 

Пети 

разред 

 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

 

Осмин 

разред 

 

 

УКУПНО 

нед год нед год нед год нед год  

Верска настава 

7 група  

1 36 1 36 1 36 1 34 248 

Грађанско 

васпитање 

3 групе 

1 36   1 36 1 36 1 34 108 

Информатика 

5 група 

1 36 1 36 1 36 1 34 178 

Чувари природе 

1 група  

1 36 1 36 - - - - 36 

Домаћинство  

1 група 

- - - -   1 36 - - 36 

Изабрани спорт 

кошарка у свим 

одељењима- 

8 група 

1 36 1    36 1 36 1 34 286 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА 

 

 

1) Извештаји стручних, руководећих, управних и саветодавних органа школе 

 

1.1.1. Извештај Наставничког већа 

 

Подносилац извештаја: Наставничко веће Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ из Рајковића 

Одговорно лице: Јасмина Палавестрић, подносилац извештаја 

Остали чланови тима:  

- директор школе Олга Петровић 

- сви наставници разредне и предметне наставе 

- педагог школе Јасмина Палавестрић 

Циљеви рада: 

-  осигурање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада  

-     праћење остваривања програма образовања и васпитања;  

      -     праћење и вредновање резултата рада ученика;  

      -     договарање мера за јединствен и усклађен рад са ученицима и родитељима у процесу образовања и васпитања  

      -     решавање других стручних питања образовно-васпитног рада. 
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Садржај рада 

 

 Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи успешности 

 

Оцена успешности од стране  

тима или особе задужене за 

евалуацију 

 

 

Планирани 

садржаји 

 

 

Реализовани 

садржаји 
Није реализовано 

Утврђивање 

предлога годишњег 

извештаја и 

годишњег плана 

рада 

      

Наставничко веће утврдило предлог 

годишњег извештаја о раду и годишњег 

плана рада на седници одржаној 

29.08.2016. 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Учествовање у 

организацији 

образовно-

васпитног рада 

      

Утврђени планови рада свих тимова, 

актива и Стручних већа који у школи 

функционишу. Наставно особље дало 

свој допринос у планирању рада школе 

и реализовало планиране активности. 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Разрада и 

реализација 

наставног плана 
      

Урађена анализа реализације наставног 

плана. Активи и Стручна већа урадила 

анализу како би на што бољи начин 

увели корелацију у наставу.  

 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Разматрање 

распореда часова 

редовне наставе и 

осталих видова 

образовног рада на 

предлог директора 

      

Донет распоред часова редовне наставе 

за сва одељења школе у сарадњи са 

одељењским старешинама. Донет 

распоред верске наставе и распоред 

часова првог страног језика како за 

матичну школу  тако и за издвојена 

одељења. 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Дежурство 

наставника и 

поштовање кућног 

реда. 

 

      

Донет распоред дежурства који је 

саставни део ГПР школе и у току 

године  није мењан. Сваког дана је 

обезбеђено дежурство од по 3 

наставника. 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 
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Утврђивање мера за 

унапређење 

образовно-

васпитног рада 

  

Урађена анализа 

оствареног педагошко-

инструктивног надзора. 

 

 

 

 

Донет распоред 

држања огледних 

часова и распоред 

праћења редовне 

наставе. 

 

Прегледани глобални планови као и 

оперативни. 

 

 

Прегледани сви дневници образовно-

васпитног рада и све матичне књиге. 

 

 

У  ВЕЋОЈ МЕРИ 

РЕАЛИЗОВАНО 

Праћење рада и 

постигнућа ученика 

на крају 

класификационих 

периода 

      
Урађена анализа успеха ученика на 

крају сваког класификационог периода. 
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Предлагање плана 

стручног 

усавршавања 

наставника и 

стручног сарадника 

      
Наставници предали личне планове 

професионалног развоја на основу којих 

ће бити донет план стручног 

усавршавања. 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Предлагање 

распореда задужења 

наставника и 

стручног сарадника 

у извршавању 

појединих задатака 

и одељењских 

старешинстава 

      
Донет распоред задужења наставника и 

стручног сарадника у извршењу 

планираних задатака (распоред је 

саставни део ГПР школе) 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 
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Организовање 

припреме ученика 8. 

разреда за полагање 

завршног испита 

      

Припрема за ученике осмог разреда 

организована током школске године а 

интензивирана од 30.05. до 14.06. када 

су ученици имали по додатних 20 

часова за  припрему из српског језика, 

математике и комбинованог теста. 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Припрема за упис 

ученика 8. разреда у 

средње школе 
      

Током године Тим за професионалну 

оријентацију радио у циљу припремања 

ученика за упис у средње школе, 

односно за одабир будућег занимања. У 

априлу месецу ученици посетили 

Пољопривредну школу са домом 

ученика у Ваљеву као и Техничку 

школу у Ваљеву. У мају су наши 

ученици били гости у Средњој школи у 

Мионици. 

 

 

 

 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Сарадња са 

породицом       

Током године успешно реализована 

сарадња са родитељима ученика, како у 

смислу сарадње са Саветом родитеља, 

тако и са осталим родитељима, 

првенствено по питању успеха и 

понашања ученика, извођења 

екскурзија, завршног испита ученика.  

 

 

 

 

 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 
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Самовредновање 

рада школе       
Урађено самовредновање кључне 

области Настава и учење и Ресурси.  
У ВЕЋОЈ МЕРИ  

РЕАЛИЗОВАНО 

Утврђивање 

предлога програма 

извођења екскурзија 
      

Утврђен предлог екскурзија које су 

реализоване у мају 2017. године  
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Одобравање 

употребе уџбеника 

и друге литературе 

у школи 

      

Дата сагласност на употребу уџбеника и 

друге литературе у школи од стране 

Наставничког већа и Савета родитеља. 
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 
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Утврђивање 

календара школских 

такмичења 
      

Утврђен календар школских такмичења 

на основу званичног календара 

такмичења и смотри ученика у 

школској 2016/17.  

Ученици наше школе учествовали на 

бројним такмичењима и остварили 

добре резултате (пласман на 

републичко такмичење на књижевној 

олимпијади). 

 

 

 

 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Разматрање и 

вредновање рада 

одељењских већа, 

одељењских 

старешина, 

стручних актива, 

наставника и 

стручног сарадника 

      

Размтран рад већа и актива на 

тромесечном нивоу. Достављани 

извештаји. 

 

 

 

 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Разматрање 

извештаја о раду 

школе 
      

Разматран Извештај о раду школе на 

седници одржаној у августу 2017. 

 

 

 

 

 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 
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Разматрање 

извештаја о раду 

директора 
      

Разматран Извештај о раду директора  

на седници одржаној у августу 2017. 

 

 

 

 

 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 

Извршавање других 

послова одређених 

законом 
      

Наставничко веће извршавало бројне 

послове везане за текућа питања 

образовно-васпитног рада. 
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО 
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1.1.2. Извештај стручног већа разредне наставе 
 

Подносилац извештаја: Стручно веће разредне наставе Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ из Рајковића 

 

Одговорно лице: Биљана Павловић, подносилац извештаја 

 

Остали чланови тима:  Сви разредни учитељи 

Сарадници у реализацији плана:директор школе и школски педагог 

 

Делокруг рада. 

- Изучава   потребе, интересовања , наклоности  и индивидуалне  особености  ученика 

- Разматра  оптерећеност  ученика  у  свим  областима 

- Утврђује   распоред   писмених  задатака  и  писмених  вежби 

- Анализира    и   утврђује  успех  ученика 

- Утврђује   резултате  рада  наставника 

- Утврђује  оцене  на  крају  класификационог периода 

- Усклађује  рад  свих  наставника   у  већу 

- Изриче  васпитно-дисциплинске  мере  ученицима 

- Утврђује   предлог плана за   извођење  ученичких  екскурзија,   излета  и   наставе  у  природи 

- Упознаје  услове  рада  и  живота  ученика 

- Планира и  организује  професионална информисања  ученика  и родитеља 

- Помаже  одељењским заједницама  у  раду 

- Разматра владања ученика, изриче похвале, награде и дисциплинске мере из своје надлежности 

- Усклађује рад свих наставника у одељењу да јединствено делују на ученике ради постизања бољих резултата 

- Учествује и изради и реализацији ИОП-а 

 

 

Циљеви: прилагодити наставни процес потребама ученика и њиховим особеностима како би се наставни садржаји најбоље усвојили и 

ученици напредовали у склаладу са својим могућностима;  
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   Подносилац извештаја, Биљана Павловић 

садржај рада 

 

Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су 

током школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

(шта је постигнуто и шта 

доказује успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима или 

особе задужене 

за евалуацију 
Области рада Реализовани садржаји 

Није 

реализовано 

Програмирање, 

планирање и 

организовање рада 

Израда и усвајање  

оријентационих –месечних 

планова за све обавезне наставне, 

допунски и додатни рад     

  

урађени сви месечни планови до 

краја  школске 2016/2017.године  

који су и реализовани 

 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 

Праћење напредовање 

ученика 
 

Анализа успеха ученика на крају 

школске 2016/2017.године 
  

Одржана седница Одељенског већа 

на којој је извршена анализа 

успеха ученика на крају школске 

2016/2017.године 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

 

 

 

 

 

 

идентификовање ученика којима 

је потребна додатна подршка у 

учењу и израда ИОП-а за те 

ученике 

 

 

именовати ученике које је 

потребно посебно наградити и 

похвалити 

  

уочена и именована деца којима је 

потребна додатна подршка у учењу 

. Разредни учитељи  и тимови за 

свако дете направили  педагошки 

профил ученика и план активности 

који су спроведени у протеклој 

школској години 

 

Именовани ученици које је 

потребно посебно јавно похвалити 

и наградити због изванредних 

резултата које су постигли у 

настави  и ваннаставним 

активностима 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 

Владање ученика  

извршена анализа владања 

ученика на крају школске 

2016/2017.године 

 

 

 

 

Одржана седница Одељенског већа 

на којој је извршена анализа 

владања ученика на крају школске 

2016/2017.године 

 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 

Евалуација рада 

Одељенског већа 

анализиран  рад већа 

  

написан извештај рада   већа на 

крају школске 2016/2017.године 

који је и усвојен 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 
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1.1.3. Извештај стручног већа друштвених наука 

 

Подносилац извештаја: Стручно веће друштвених наука Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ из Рајковића 

Одговорно лице: Неда Шарчевић и Софија Јолачић–  наставнице енглеског језика,подносиоци извештаја 

Остали чланови тима:  Данијела Алексић и Марија Маринковић – наставнице српског језика; Гордана Јаковљевић- наставница 

француског јеуика; Светлана Ђуковић-Матић- наставница историје; 

Сарадници у реализацији: Директор, педагог, родитељи  

Делокруг рада:   

- Изучава   потребе, интересовања , наклоности  и индивидуалне  особености  ученика 

- Разматра  оптерећеност  ученика  у  свим  областима 

- Утврђује   распоред   писмених  задатака  и  писмених  вежби 

- Анализира    и   утврђује  успех  ученика 

- Утврђује   резултате  рада  наставника 

- Утврђује  оцене  на  крају  класификационог периода 

- Усклађује  рад  свих  наставника   у  већу 

- Изриче  васпитно-дисциплинске  мере  ученицима 

- Утврђује   предлог плана за   извођење  ученичких  екскурзија,   излета  и   наставе  у  природи 

- Упознаје  услове  рада  и  живота  ученика 

- Планира и  организује  професионална информисања  ученика  и родитеља 

- Помаже  одељењским заједницама  у  раду 

- Разматра владања ученика, изриче похвале, награде и дисциплинске мере из своје надлежности 

- Усклађује рад свих наставника у одељењу да јединствено делују на ученике ради постизања бољих резултата 

- Учествује и изради и реализацији ИОП-а 

 

Циљеви:  

- Анализа успеха ученика у оквиру друштвене групе предмета ,  

- Развијање интересовања код ученика за друштвене науке ,  

- Организовање такмичења на школском нивоу,  

- Учешће наставника у програмима стручног усавршавања  
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Садржај рада Садржаји који нису 

планирани а урађени су 

током школске године  

Исходи/ показатељи 

успешности ( шта је 

постигнуто И шта 

доказује успешност) 

Оцена успешности 

од стране тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Област рада Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 

Август:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање годисњег плана и 

програма актива.  

Избор руководства струцног већа 

  

  

  

  

  

 Сарадња са уцитељима у циљу 

бољег рада и упознавања 5-ог 

разреда 

 Израда глобалних и оперативних 

планова 

 Организација ваннаставних 

активности 

 Организовање додатне и 

допунске наставе 

 Корелација међу предметима 

Договор око обелезавања Дечје 

недеље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив се састао уоци 

седнице наставницког 

веца где је усвојен план и 

програм, као и изабрано 

руководство. 

 

  

Као и увек, прелазак из 4-

ог у 5-и разред 

представља огромну 

промену за уценике. Исто 

тако наставници теже да 

сто боље упознају ђаке и 

да им тај прелаз олакшају. 

Сарадња са учитељима ту 

је од неизмерне помоци и 

вазности. Јако је битно да 

учитељи скрену пажњу на 

оне ученике са било 

каквим посебним 

ситуацијама.  

Наставници предају 

глобалне планове, као и 

оперативне до 15.  у  

месецу. 

По потреби организују се 

ваннаставне активности , 

као и додатна и допунска 

настава. 

Синхронизују се 

наставници код чијих 

План за месец август 

је у потпуности 

реализован.  

Актив је успешно и 

одговорно спровео 

предвиђен план. 

 

 

 

 

 

 

 

План за месец 

септембар је у 

потпуности 

реализован. Актив је 

успешно и одговорно 

спровео предвиђен 

план. 
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Октобар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар: 

 

 

 

 

 

Планирање писмених задатака 

План потребе за наставним 

средствима 

Координација наставе сродних 

предмета 

Организација Дечје недеље 

Планирање огледних часова 

Договор око прославе Дана школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа успеха ученика у првом 

тромесечју 

Мере за постизање бољег успеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмета постоји 

корелација. Праве се и 

планови за све дане 

предстојеће Дечје недеље. 

Актив се  састао 

29.9.216.не би ли што 

боље организовао 

наредне дане и обавезе 

 

Већ почетком октобра 

планирани су и укслађени 

писмени задаци, као и 

друге писмене провере. 

Извршен је план потребе 

за наставним средствима. 

што се тиче Дечје недеље, 

сваки дан  је имао 

одређени 

садржај.(понедељак-Квиз 

“Златни круг”, уторак- 

Маскенбал, Шиз-фриз, 

среда-Турнир у 

друственим играма, 

четвртак-Јесењи вашар, 

петак-позоришне 

представе(Капетан Џон 

Пиплфокс, Модерна 

Пепељуга) и спортске 

игре). 

Планиране су посете 

цасовима од стране 

директора и педагога 

сколе. 

 

Извршена је анализа 

успеха, изнете су идеје за 

побољшање истог. 

 

 

План за месец 

октобар је у 

потпуности 

реализован.  

Актив је успешно и 

одговорно спровео 

предвиђен план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План за месец 

новембар је у 

потпуности 

реализован. 

Актив је успешно и 
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Децембар:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирање школских такмичења  

Договор око прославе школске 

славе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши ученици били су део 

новогодишњег програма 

Опчтине Мионица- Мионица 

у сусрет празницима. 

 

 У среду 28.12.2016.године у 

Сали Културног центра у 

Мионици одржано је финално 

такмичење ученика основних 

школа са територије општине 

Мионица под називом 

“Музички тобоган”. Шест 

ученика наше школе .инило је 

једну од екипа. Кроз 14 игара 

показало се сјајно 

расположење као и знање и 

такмичарски дух. Са 

ученицима је вредно радила 

наставница географије 

Јасмина Илић. 

Наредног дана на истом месту 

ученици сколе ИО Брежђе, 

представили су се публици са 

представама “Капетан Џон 

Пиплфокс”-пети и шести 

разред и “Модерна 

Пепељуга”-седми и осми 

разред. Ученици су показали 

труд и посвећеност, а 

показатељ тога била је пуна 

сала и громогласан аплауз. 

Наставница Марија 

Маринковић припремала је 

представе са ученицима. 

Многе колеге су помогле. 

 

 

 

 

Све предвиђено је 

реализовано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одговорно спровео 

предвиђен план. 

 

План за месец 

децембар је у 

потпуности 

реализован. 

Актив је успешно и 

одговорно спровео 

предвиђен план. 
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Јануар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослава Светог Саве-школске 

славе 

Припрема ученика за такмичење 

 Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

У цетвртак 

26.01.2017.успесно је 

приказан драмски текст који 

су уценици VIII-2 приказали у  
Културном центру Мионица у 

оквиру Светосавске 

академије. Наставнице 

Марија Маринковић и Марија 

Којицћсу припремиле 

програм који су ученици 

веома успешно извели и 

показали  

таленат, тимски дух и 

оправдали  

сва очекивања школе   

 

Наставница Данијела 

Алексић организовала је 

израду новогодишњих и 

божићцних честитки, пано на 

тему Милана Ракића. Такође 

су вршене припреме за 

обележавање Дана 

духовности. 

 

Као и сваке године, у 

школи је прослављена 

школска слава Свети 

Сава, како у матичној 

школи, тако и у 

издвојеним одељењима. 

Половином јануара на 

састанку актива 

анализиран је успех 

ученика на крају првог 

полугодишта. 

Током целог полугодишта 

наствници су држали 

додатну и допунску 

наставу, а ваннаставне 

активности су 

реализоване у складу са 

могућностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План за месец јануар 

је у потпуности 

реализован. 

Актив је успешно и 

одговорно спровео 

предвиђен план. 
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Садржај рада Садржаји који нису 

планирани а урађени су 

током школске године  

Исходи/ показатељи 

успешности ( шта је 

постигнуто И шта 

доказује успешност) 

Оцена успешности 

од стране тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Област рада Реализовани садржаји Није 

реализовано 

Фебруар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март: 

 

Април: 

 

 

 

 

 

 

Maj:  

 

 

 

 

Организовање школских 

такмичења.  

Као и сваке године организована 

су такмичења у складу са 

могућностима и потребама наших 

ученика. 

Школско такмичење српског 

језика одржано је 28.2.2017. 

Утврђивање мера за побољшање 

успеха у другом полугодишту 

предлог уџбеника за следећу 

школску годину 

планирање припрема за општинско 

такмичење 

Општинско такмичење одржано је 

18.3.2017. 

 

Професионална оријентација 

ученика 

Анализа успеха са такмичења 

планирање рада са ученицима за 

окружно такмицење      

9.4.2017. одржано је окружно 

такмичење из српског језика. 

 

Анализа успеха на крају трећег 

тромесечја 

Припрема екскурзија 

Као и претходних година 

екскурзије су јако добро 

промишљење и организоване, 

  Наставница Марија Маринковиц 

је са уценицама VII разреда које 

иду на грађанско васпитање 

организовала представу 

Дисконектуј се с нета. 

Такође је одржала и 2 угледна 

часа: 

Реченични цланови, 10.3.2017., 

утврђивање, VII разред.  

Часу су присуствовали: дир.Олга 

Петровић, педагог Јасмина 

Палавестрић, учитељица Гордана 

Гавриловић и наставница 

француског језика Гордана 

Јаковљевић. 

Зависност од интернета и 

друствених мреза, VII разред на 

часу грађанског васпитања. 

Сличном темом наставница 

Марија бавила се и у оквиру 

истрачивања (анкете) која је 

спроведена од V до VIII разреда 

на нивоу школе у Брежђу. Сходно 

томе, урађен је и пано: Зависност 

од интернета и друштвених 

мрежа. Поред тога и панои: Петар 

Кочић, Вилијем Шекспир. 

Наставница географије Јасмина 

Илић ове године није имала 

ученика за такмичење. 

Редовно је учествовала у 

Неколико ученика шестог 

и седмог разреда 

пласирало се на даљи 

ниво такмицења, српски 

језик. Тачније на окружни 

ниво такмицења. 

Ученици су такође стигли 

до окружног такмичења 

уз ревносну припрему од 

стране наставника 

српског језика и ученица  
Неколико уценика шестог 

и седмог разреда 

пласирало се на даљи 

ниво такмицења, српски 

језик ( на окружни ниво 

такмицења). 

Ученици су такође стигли 

до окружног такмицења 

уз ревносну припрему од 

стране наставника 

српског језика. Ученица 

V2 Емилија 

Бучићосвојила је 2. место 

на окрузжом такмичењу, 

са наставницом Маријом 

Маринковиц. 

Ученица седмог разреда 

Јана Видић остварила је 

пласман на републичко 

такмичење из 

План за месец 

фебруар је у 

потпуности 

реализован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План за месец март је 

у потпуности 

реализован. 

 

 

План за месец април 

је у потпуности 

реализован. 

 

План за месец мај је у 

потпуности 

реализован. 

Актив је успешно и 

одговорно спровео 
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Јун: 

прилагођене ученицима на све 

начине.  

Припреме за полагање завршних 

испита 

Припреме су уредно спроведене, 

током маја и јуна 2017. Почетком 

априла одржан је и пробни испит. 

Завршни је одрзан 14.6.2017. 

Извештај са екскурзија 

Екскурзије су одлично осмишљене 

и у потпуности спроведене. 

Извештаји предати. 

Анализа одржаних часова, 

негативних оцена и мере за 

њихово поправљање 

Ученику је увек пружена шанса да 

поправи како негативну, тако и 

позитивну оцену. Одржане су 

додатне и допунске 

Анализа успеха ученика а крају 

школске године 

Анализа реализације годишњег 

плана и програма. Актив је 

почетком јуна спровео анализу 

плана и програма, и закључио да је 

предвиђени план сасвим добро 

осмишљен и спроведен, у складу 

са могућностима школе 

Предлог ученика за посебне 

дипломе 

Извештај о постигнутим 

резултатима на такмичењима и 

конкурсима 

Извештај о раду актива у 

протеклој школској години је 

предат. 

Софија Јолачић  је поднела 

целокупан извештај о раду актива 

на крају 2. полугодишта. 

припремама за заврсни испит. А 

са ученицима је током другог 

полугодишта урадила следеће 

паное: VI1(Аустрија- Бец), 

VI2(Цеска-Праг), VII1 И VII2 

(Канада и САД). 

Наставница енглеског језика, 

Софија Јолачић, током другог 

полугодишта са ученицима V1 

радила је у више наврата тему: 

The Present Simple Tense. 

Ученици VI1 учествовали су у 

пројекту и самостално држали 

презентације на тему The United 

Kingdom. Урађен је и пано, а часу 

је присуствовао педагог Јасмина 

Палавестрић. 

У разреду VIII1 обрађивани су 

хероји Велике Британије, па је 

сходно томе са уценицима рађен 

пано о насим народним 

херојима(Краљевиц Марко, 

војвода Зивојин Мисиц). Уценици 

су јако позитивно реаговали и 

уцествовали у свим темама. 

Сви наставници редовно су 

дрзали допунску и додатну 

наставу. 

књижевности где је 

остварила добар резултат 

уз  најбоље утиске и 

сасвим ново искуство, уз 

помоћ наставнице 

српског језика Данијеле 

Алексић. 

Иначе, такмичења 

књизжвне олимпијаде 

одржана су у следећим 

терминима: 

21.2.2017. (пколско) 

4.3.2017. (општинско) 

1.4.2017. (окружно) 

1.5.2017. (републичко) 

 

предвиђен план. 

 

 

 

 

План за месец јун је у 

потпуности 

реализован. 

 

Актив је успешно и 

одговорно спровео 

предвиђен план. 

 

 

 

 

Подносилац 

извештаја, 

Софија Јолачић 
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1.1.4. Извештај стручног већа природних наука 

 

Подносилац извештаја: Стручно веће природних  наука Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ из Рајковића, Михаило Вујић 

Одговорно лице: Михаило Вујић- наставник математике 

Остали чланови тима: Владимир Радовић- наставник математике, Зоран Николов-наставник техничког и информатичког     

образовања и физике, Сања Гњато-наставник информатике  и рачунарства 

Сарадници у реализацији: Директор, педагог, родитељи  

 

У  току првог тромесечја шк. 2016/17 наставници чланови стручног већа природних наука били су веома активни и ангажовани 

у раду.  

Остварена  је сарадња са другим стручним већима. 

Усклађени су критеријуми оцењивања и договорена је израда писмених вежби и задатака.  

На крају овог тромесечја, анализиран је успех, као и постигнућа ученика у оквиру групе предмета  природних наука.  

Ово тромесечје је како за професоре, тако и за ученике било успешно и испуњено разним занимљивим активностима.  

У току другог тромесечја школске 2016/17 наставници чланови стручног већа природних наука били су веома активни и 

ангажовани у раду. Договорена је израда писмених вежби и задатака и усклађени су критеријуми оцењивања. На крају првог 

полугодишта анализиран је успех , као и постигнућа ученика у оквиру групе предмета природних наука.  

Ове школске године ђаци наше школе су по први пут учествовати у такмичењу из математике “ Кенгур без граница“ које има за циљ 

популаризацију математике. Такмичење је одржано  16. марта. Учествовало је преко 40 ученика. 

На крају другог полугодишта, анализиран је успех, као и постигнућа ученика у оквиру групе предмета  природних наука. 

Одржана је припремна настава за предстојеће завршне испите. 

  

 

              Подносилац извештаја, Михаило Вујић 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

46 

 

1.1.5.  Извештај стручног већа вештина 

 

Предлагач плана: Марија Којић, професор музичке културе 

Одговорно лице: Светомир Јовановић, наставник физичког васпитања, подносилац извештаја 

Остали чланови тима: Миша Дудић, професор ликовне културе, Жељко Виторовић, професеор ликовне културе, Светомир 

Јовановић, наставник физичког васпитања, Ивана Ћирић, професор физичког васпитања 

Циљеви:  Усвајање правилних естетских вредности, развијање осећаја склада, прецизности, равнотеже, перцепција покрета, кретања, 

простора, ритма и времена, препознавање емоција и њихово изражавање покретом, сликом, музиком, подизање нивоа опште културе 

ученика. 

Садржај рада 

Садржаји рада који нису 

планирани а урађени су 

током школске године 

Исходи/ показатељи успешности 

(шта је постигнуто и шта 

доказује успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Реализовани садржаји Није реализовано 

Детаљнија разрада плана активности већа - 

 

 

- 

 

 

 

Урађен и детаљно разрађен план 

актив 

 

Формирање ликовне, музичке и спортске 

секције 
- - 

Формиране су ликовна, музичка и 

спортска секција 

Усклађивање рада у секцијама са 

обавезама ученика 
- - 

Секције се одржавају једном 

седмично у терминима који 

одговарају ученицима и 

наставницима. 
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Рад на уређивању ентеријера школе у 

циљу естетског побољшања 

 

- 

Урађени панои за сва 

годишња доба; пано 

матичне школе и 

издвојених одељења; пано 

за Божић и Ускра. 

 

 

 

У
С

П
ЕШ

Н
О

 

Р
ЕА

Л
И

ЗО
В

А
Н

О
 

Сарадња са другим стручним  

већима ради корелације и  

угледног предавања 

 . 
Успешна сарадња са осталим 

стручним већима. 

 

Припрема ДАНА ШКОЛЕ и организација 

ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 

 

 
Урађени панои за Дечју 

недељу. 

 

Стручно веће припрема 

организацију дана школе , а Дечја 

недеља била је испуњена 

културно-јавним и спортским 

догађајима. 

 

Анализа рада већа на крају првог 

класификационог периода 
  

Извршена је анализа рада већа на 

крају првог класификациониг 

периода 

 

Припрема прославе Нове године и 

допринос (секција ликовне, музичке и 

спортске) 

 

Учешће у Музичком 

тобогану и у 

Новогодишњем програму 

Културног центра. 

Урађени панои „Нова година“ у 

ходнику школе, окићене јелке у 

матичној школи и у ИО, 

направљен Деда Мраз и Снеско 

Белић.  

 

Успех ученика на крају I полугодишта   
Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта 

 

Полугодишња анализа рада већа   
Извршена анализа рада стручног 

већа 

 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

48 

                                                                                                                                                      Подносилац извештаја, Светомир Јовановић 

 

 

 

 

Припреме за школску славу-изложба на 

тему Св. Саве. 
  

Организација приредбе за 

прославу  школске славе - Св. 

Саве.  Припремљене бројне 

рецитације, хорске наступе, 

представе... 

 

Припрема за 8. март   
Направљен пано и честитке за 8. 

март  

 

Постигнути резултати у редовној настави и 

ваннаставним активностима на крају III 

класификационог периода 

  
Извршена анализа постигнутих 

резултата  

 

Набавка уџбеника за следећу школску 

годину 
  

Изабраани уџбеници који ће се 

користити у следећој школској 

години. 

 

Сарадња са учитељима четвртог разреда, 

припрема изложбе и приредбе на крају 

школске године 

  Одржана по 2  часа у 4.разреду 

 

Реализација програма и успех на крају 

школске године 

 

Рад и задужења наставника за наредну 

школску годину 

  

Анализа успеха на крају школске 

године. 

 

Договор око поделе нових 

задужења за наредну школску 

годину (одржана два састанка) 

 

Планирање васпитно-образовог рада и 

усвајање планова рада 

 

Утврђивање критеријума оцењивања 

  

Одржана два састанка на којима је: 

Усвојен план рад већа за наредну 

школску годину; 

Утврђени критеријум оцењивања 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

1.3.1. Извештај о раду Актива првог разреда 

Подносиоца извештаја: Виолета Петровић 

Остали чланови: Биљана Павловић, Драгана Петронић, Јасмина Савић, Гордана Гавриловић,Раденка Кандић, Никола Илић 

Циљеви рада: 

- осигурање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

- праћење остваривања програма образовања и васпитања; 

- праћење и вредновање резултате рада ученика; 

- договарање мера за јединствен и усклађен рад са ученицима и родитељима у процесу образовања и васпитања 

- решавање других стручних питања образовно-васпитног рада. 
 

садржај рада Садржаји рада који нису 

планирани а урађени су 

током школске године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена успешности 

од стране  тима или 

особе задужене за 

евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји Није реализовано  

 

 

Планирање и 

програмирање 

(планови, 

уџбеници, 

литература); 

 

 

Унапређивање 

наставе 

(иновације); 

 

 

 

 

 

 

 

Свечани пријем првака 

 

Избор приручника ,школског прибора и 

потребних наставних средстава 

 

Идентификација ученика са тешкоћама у 

развоју 

 

Договор о стратегијама подршке за 

инклузивно образовање 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Усаглашени годишњи и 

оперативни планови 

 

- Идентификовани ученици 

који имају тешкоће у развоју 

 

 Поднети извештаји о 

напредовању ученика првог 

разреда на крају првог 

полугодишта 

 

- Извршена анализа и поднети 

извештаји о реализацији 

наставних и ваннаставних 

активности на крају првог 

полугодишта 

(Због епидемије грипа и ниских 
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Сарадња са 

родитељима; 

 

 

Сарадња са 

средином; 

 

 

Стручно 

усавршавање; 

 

 

 

Евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

временских температура , 

одлуком мионичке општине, 

школа није реализовала три 

наставна дана у првом 

полугодишту.)План надокнаде 

донешен. 

  

- Одржана два родитељска 

састанка и по потреби 

индивидуални разговори 

 

- Пригодним програмом је 

обележена Нова година у свим 

изд.одељ.Ученици првог 

разреда су узели учешће у 

манифестацији „Мионица 

Отвореног срца“ у 

органиц.мион.општине 

 

- Припремљен програм 

поводом обележавања дана 

Светог Саве 

 

- На нивоима свих издвојених 

одељења као и у матичној 

школи, пригодно обележен 

крај првог полугодишта 

                
                Подносиоца извештаја 

                        Виолета Петровић, ИО Осеченица 
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1.3.2. Извештај стручног Актива другог разреда 

Подносилац извештаја: Јованка Ускоковић 

Одговорно лице: Јованка Ускоковић 

Остали чланови тима: чланови Актива другог разреда 

Сарадници у реализацији плана: чланови Актива другог разреда, стручни сарадник 

Делокруг рада: Настава, образовање и васпитање, безбедност, планирање 

Циљеви: Унапредити наставни процес, Ускладити критеријуме вредновања, Развијање креативности и ученичког стваралаштва 

Сви учитељи су добили задужења по предметима да ураде глобалне и оперативне планове. Урађени су распореди часова и 

предмета у школу. Родитељски састанак је планиран на почетку године. На овом састанку  бира се родитељ који ће бити у Савету 

родитеља. Остали родитељски састанци планирани су по завршетку тромесечја, полугодишта и краја године.   

У оквиру Дечје недеље планиране су следеће активности „Нећу да бригам, хоћу да се играм“: 

Понедељак: Игре без гтраница 

Уторак: Ликовна радионица – израда играчака од јесењих плодова и изложа истих 

Среда: Излет до Бранковине са посетом Ваљеву 

Четвртак: Пријем првака у Дечји савез поводм чега је организована приредба „Ја имам таленат“ 

Петак: Турнир у друштвеним играма (не љути се човече, домине, ..) 

Свака школа је организовала игре у свом школском простору. Скоро 100 ученика је посетило излет у Бранковину. Одељењско веће 

нижих разреда је одржано 10.11.2016. године у 12 часова. 

Оперативни планови су усаглашени и достављају се редовно за сваки месец. Сви учитељи редовно воде документацију. 

Новогодишњи програм је био препун разних садржаја. Светог Саву смо прославили достојанствено и весело. Уз славски колач свећу и 

жито, деца су одрецитовала песме о Светом Сави и отпевала химну. 

Ученицима је дат савет да редовно уче лекције. Родитељима је скренута пажња да редовно контролишу рад своје деце у школи и 

домаће задатке.  

Поводом осмог марта сваки ученик је одрецитовао песму о мајци, Прочитани су и радови на тему „Моја мама“. Радило се на 

унапређивању сарадње са родутељима сваког месеца. Планиране наставне и ваннаставне активности су реализоване. Родитељи су се 

определили за куповину уџбеника преко школе у сарадњи са дистрибутером „Дис пром“ кога је одабрао Савет родитеља. Родитељи су 

упознати са релацијама и ценама екскурзија.  

Припремана су документа за обраћање Интерресорној комисији за ученике којима је потребна додатна подршка у учењу и 

напредовању.  
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Реализоване су екскурзије као и Крос РТС-а. Екскурзија је изведена на релацији Рајковић-Манастир Троноша- Тршић, Сунчана река- 

Рајковић. Деца су упознала нове пределе и културно-историјске споменике. 

 Урађена је детаљна анализа и закључци о успеху и валадању ученика на крају школске године. 

 
Подносиолац извештаја 

                     Јованака Ускоковић, ИО Планиница 

 

 

 

1.3.3. Извештај стручног актива трећег разреда 

 

Подносилац извештаја:Марија Филоповић 

Одговорно лице: Марија Филиповић, подносилац извештаја 

Остали чланови тима: чланови Актива трећег разреда 

Сарадници у реализацији плана: директор школе и школски педагог 

Делокруг рада: настава, образовање и васпитање, безбедност, планирање 

Циљеви: унапредити наставни процес, ускладити критеријуме вредновања, развијати креативност и ученичко стваралаштво, 

прилагодити наставни процес потребама ученика и њиховим особеностима како би се наставни садржаји најбоље усвојили и ученици 

напредовали у склаладу са својим могућностима;  
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Садржај рада 

 
Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи успешности 

(шта је постигнуто и шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји 
Није 

реализовано 

1. Програмирање, 

планирање и 

организовање рада 

 

- Израда иницијалних тестова на 

почетку школске године из 

математике, српског језика и 

СОН/ПД 

-Израда и усвајање глобалних и 

оријентационих –месечних 

планова за све обавезне наставне, 

допунски и додатни рад     

-Мере за побољшање успеха 

-Израда полугодишњих планова 

и иоп-а 

-Рад слободних активности 

 

  

- Урађени и реализовани тестови из 

математике, српског језика и 

СОН/ПД 

-Урађени глобални планови из  свих 

предмета 

-Урађени сви месечни планови до 

краја  првог полугодишта који су и 

реализовани 

-Планиране слободне активности су 

реализоване- Урађена је евалуација 

успеха ученика и дате мере за 

побољашање постигнућа ученика. 

-Израђени су полугодишњи планови 

за ученике који наставу похађају по 

прилагођеном и измењеном плану, 

који су и реализовани. 

-Урађени сви месечни планови до 

краја године који су и реализовани 

-Планиране слободне активности су 

реализоване 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 

2. Сарадња са 

родитељима  

-Анализа рада и проблеми у 

настави  

-Анализа насравних и 

ваннаставних активности. 

-Извођење екскурзије нижих 

разреда. 

 -Анализа успеха и дисциплине 

на крају 2016/2017.год 

  

-Прослава Светог Саве у матичној 

школи и свим издвојеним 

одељењима је остварена прославом 

славе, ломљењем славског колача и 

пригодним програмом ученика. 

 - Сарадња са родитељима се 

успешно остварује.  

- Предложене су мере за побољшање 

успеха ученика 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 

3. Евалуација 

 

 

 

-Анализа рада и проблеми у 

настави  

-Анализа постигнућа рада на 

превенцији и сузбијању насиља  

  

-Урађени извештаји и досијеи 

ученика. 

 -Проблема у настави није било. 

 -Ученицима се свакодневно скреће 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 
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Извештај написала 

                                                                                                                                                                                                   

Марија Филиповић, ИО Крчмар 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

– Школа  без насиља 

-Прослава Нове године 

 -Анализа успеха и дисциплине 

на полугодишту 2016/2017.год 

пажња на сузбијање насиља како на 

одморима, тако и на путу од школе 

до куће.  

-У матичној школи и у свом ИО 

окићене су јелке. Пригодном 

прославом обележена је Нова година 

 -Извршена је анализа успеха и 

владања ученика трећег разреда. 

4. Сарадња са локалном 

самоуправом 

  У оквиру 

манифестације 

„Мионица 

отвореног срца“ 

ученици трећег 

разреда, као и 

ученици свих 

нижих разреда 

учествовали су на 

продајној изложби 

ученичких радова 

која је одржана 

01.01.2017. године 

на Тргу Живојина 

Мишића  у 

Мионици 

 

 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 
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 1.3.4. Извештај актива четвртог разреда 

 

Подносилац извештаја: Јасмина Савић 

Одговорно лице: Јасмина Савић, подносилац извештаја 

Остали чланови тима: чланови Актива четвртог разреда 

Сарадници у реализацији плана: чланови Актива четвртог разреда, стручни сарадник 

Делокруг рада : настава; образовање и васпитање; безбедност; планирање 

Циљеви: Унапредити наставни процес; ускладити критеријуме вредновања; развијање креативности и ученичког стваралаштва 

 

Стручни  актив четвртог  разреда се  на почетку шолске године договоро о плану и програму рада актива. Том приликом смо 

поделили задужења у оквиру актива.Договодили смо се о писању оперативних планова редовне наставе. Договарали смо се и око 

распореда часова и ваннаставхих активности. 

Током септембра актив је предложио и донео план и програм реализације активности током Дечје недеље у сарадњи са осталим 

стручним активима. 

На крају првог тромесечја урађена анализа постигнутог успеха ученика у току првог тромесечја као и преглед реализоване наставе у 

протеклом периоду. 

Након краја првог тромесечја и анализе остварености планираног програма  као и  успеха и владања ученика нижих разреда 

приступило се даљем реализовању  планираних садржаја. Кроз одржане родитељске састанке и родитељи су били упознати са 

резултатима оствареним на крају првог тромесечја. 

Обележен је Дан школе пригодним програмом. У децембру је обележена Нова година. Ученици су са својим наставницима прославили 

дочек Нове године и паноима украсили своје учионице.  

Првог дана Нове године најмлађеје на Тргу Војводе Мишића забављао Деда Мраз, плесни аниматори, кловнови, виле, цртачи по лицу. 

Ученици су продавали новогодишње украсе и остало што су припремили са својим  учитељима. Продаја је била хуманитарног 

карактера и под називом „Мионица отвореног срца“. 

Припремљен је и програм за Савиндан и организована прослава школске славе. У програму су учествовали и ученици четвртог 

разреда. Наставни план и програм није у потпуности реализован због продужетка зимског распуста (три дана). На крају првог 

полугодишта ученици четвртог разреда су постигли следећи успех: Одличан успех- 10; врло добар- 14; добар- 5 ученика. Сви ученици 

имају примерно владање.  

 Чланови актива четвртог разреда, директор , педагог организовали су школско такмичење за ученике четвртог разреда из 

математике. У марту, сагласно са Календаром такмичења основних школа, организовано је општинско такмичење.  
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У нашој школи је 17.03. 2017. Одржано такмичење „Кенгур без краница“ на ком су учествовали и ученици четвртог разреда. Највише 

поена је имао Марко Живковић. Такође је организовано и такмичење рецитатора. У Културном центру Мионица организовано је 

општинско такмичење рецитатора.  

Извршена је анализа успеха и владања ученика четвртог разреда на крају трећег тромесечја. Сви ученици имају позитиван успех и 

примерно владање.  

Допунска настава за ученике четвртог разреда је редовно одржавана а додатна само у оним  одељењима где има ученика којима је 

потребан додатни рад. Захваљујући допунској настави један број ученика је поправио успех. Свим ученицима који спорије напредују је 

пружена додатна помоћ. На крају наставног дела године ученици су радили годишње тестове из наставних предемета: српски језик, 

математика и природа и друштво.  

У јуну је реализована екскурзија за ученике нижих разреда на релацији: Рајковић-Манастир Троноша- Тршић- Сунчана река- Рајковић. 

Такође је извршена анализа успеха и владања ученика на крају школске године као  и анализа рада актива и предложен план за 

наредну годину.  

 

Подносилац извештаја, 

 Јасмина Савић, матична школа 
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1.3.5.  Извештај одељењских старешина  

 

Све одељењске старешине, њих 21, је предало извештаје о свом раду у школској 2016/17. години.  Часови одељенског старешине су 

реализовани кроз разговоре, дискусију, едукативне радионице.  

 

Највише пажње је посвећено следећим темама:  

- правила понашања ученика у школи;  

- развој ненасилне комуникације,  

- екологија; 

- слободно време ученика и садржај којим га испунити; 

- проблеми учења; методе и технике учења 

- стварање повољне атмосфере за успостављање социјалних односа од којих зависи квалитет и степен развоја ученичког 

колектива; 

- породица - моје место у породици; моје обавезе; мој кутак за учење; прослава породичних празника. 

- исхрана, здравље, хигијена; 

- развијање другарских и пријатељских односа; 

- часови одељењског старешине ученика осмог разреда у великом броју били су посвећени завршном испиту, тј. разговору о 

мерама које треба предузети како би се резултати на завршном испиту побољшали у односу на пробни тест, као и доношењу 

коначне одлуке шта уписати након осмог разреда.  
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1.3.6. Извештај рада стручног актива за развојно планирање 

 

Подносилац извештаја: Јасмина Палавестрић 

Одговорно лице: Јасмина Палавестрић 

Остали чланови актива: Неда Шарчевић Самарџић, Биљана Павловић, Ивица Вучић, Марија Маринковић. 

Сарадници у реализацији плана: директор, наставници, ученици, родитељи, актери из локалне заједнице 

Делокруг рада: образовање и васпитање 

Циљеви: унапређење квалитета рада школе 

 

Садржај рада 
Садржаји рада који 

нису планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи успешности 

(шта је постигнуто и шта 

доказује успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима или 

особе задужене за 

евалуацију 

                                Области рада Реализовани садржаји Није реализовано 

 

 

 

 

 

 

Настава и учење, Ресурси, 

Годишњи план и 

Школски програм 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу личног 

развојног плана 

наставници узимају 

учешће на стручним 

скуповима, семинарима... 

    

   У месецу фебруару на 

Филолошком факултету у 

Београду, наставнице српског 

језика су учествовале у 

тродневном стручном скупу у 

оквиру 58. Републичкког зимског 

семинара. 
   У оквиру програма Покренимо 

нашу децу, обуци за 

имплеменатцију додатних 15 

минута физичке активности 

присуствовала је и једна 

учитељица из наше школе. 

   Наставница историје, је посетила 

семинар „Важна питања у настави 

историје: домет историографије и 

образовна постигнућа“  У
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Настава и учење, Ресурси, 

Годишњи план и 

Школски програм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализован угледни час 

српског разреда у ИО 

Брежђе у седмом 

разреду.  
   

 

Протокол о праћењу посећеног 

часа ком су присуствовали 

дректор, педагог и два наставника. 

 

Заједнички рад у изради 

планова.     

Заједничка сарадња и договарање 

приликом израде планова. 

 

Усаглашавање наставних 

јединица које су у 

корелацији 
    

У наставним плановима видљиво 

је постојање корелације међу 

наставним предметима и 

повезаност са свакодневним 

животом  ученика. 

 

Одржавање и посета 

корелацијских часова     

Организовање састанака 

актива, стручних већа и 

школских тимова 
    

Редовно одржавања саставака 

тимова, актива и стручних већа. 

 

Посете културно-

историјским установама 

из окружења.     

Организован излет у октобру за 

ученике нижих разреда у 

Бранковину. Ученици су обишли и 

знаменитости града Ваљева. 

Организовање 

једнодневних екскурзија 

до различитих места у 

Србији од културно-

историјског значаја. 

    

Организовање једнодневне 

екскурзија за ученике наше школе. 

Том приликом су посећене многе 

културно-историјске установе. 

 

Организовање посета 

објектима који се баве 

различитим привредним 

делатностима.     

У оквиру Професионалне 

орјентације ученици осмог разреда 

су посетили Пољопривредну 

школу са домом ученика и 

Економску школу у Ваљеву као  и 

Средњу школу у Мионици. 

Настава и учење, Ресурси, 

Годишњи план и 

Школски програм 

 

Организовати предавања 

од стране стручњака из 

различитих области 

(медицина, економија, 

образовање, култура, 

спорт, уметност, 

    

Одржана предавања Црвеног 

Крста Мионица на тему 

„Трговина људима“ и „Болести 

зависности“  као и предаваље 

ватрогасне јединице за ученике 

матичне школе. У
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безбедност, социјални 

рад...). 

Препознати код деце 

одступања у понашању и 

упутити их на 

индивидуалне разговоре 

са стручним 

сарадницима у школи. 

    

Наставници успешније решавају 

проблеме настале јављањем 

разлчитих обика непожељног 

понашања. Остваривање добре 

сарадње са стручним сарадником у 

школи. 

Организовати радионице 

са децом које се баве 

сузбијањем непожељних 

облика понашања и како 

решавати конфликте. 

    

Педагог школе континуирано 

радила на сузбијању непожељних 

облика понашања  кроз 

индивидуални и групни 

саветодавни рад. 

Настава и учење, 

Подршка ученицима, 

Образовна постигнућа 

ученика, Етос 

 

 

  
Спровести мини 

истарживање о 

интересовањима 

ученика. 

  

 

  

 

У
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Понудити ваннаставне 

активности које су у 

функцији задовољавања 

различитих потреба и 

интересовања ученика у 

складу са ресурсима 

школе 

    

Настава и ваннаставне активности 

прилагођене су интересовањима и 

потребама свих ученика. 

 

 

 

 

Формиране секције 

укључити ученике у 

већој мери у живот 

школе. 

    

Формиране секције (музичка, 

рецитаторске). Ученици су активно 

укључени у живот и рад школе. 

 

 

 

 

  

Идентификовати 

талентоване ученике 

и области у којима 

даровити ученици 

постижу успех и за 

њих урадити 

идивидуално-

образовне планове. 

  

. 
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Настава и учење, 

Подршка ученицима, 

Образовна постигнућа 

ученика, Етос 

 

Подстицати ученике да 

узму учешће у 

различитим секцијама, 

манифестацијама и 

такмичењима како у 

својој школи, тако и ван 

ње. 

    

Учешће ученика у различитим 

секцијама, манифестацијама 

(Новогодишњи програм општине 

Мионица, организовање Дана 

школе, Дана светог Саве); учешће 

ученика на такмичењима 

 

 

На крају сваког 

тромесечја  бирати 

најбољег ученика  по 

успеху и понашању. 

    
 

 

 

 

 

 

 

Посебно истакнути и похваљени 

најбољи ученици који су 

учествовали на такмичењима. Они 

су на крају школеке године 

награђени дипломама и књигама. 

 

 

 

На родитељским 

састанцима и Савету 

родитеља истаћи посебно 

успешне ученике 

    

Најуспешније ученике 

наградити на  на крају 

године. 
    

На школским 

приредбама (Дан школе, 

Свети Сава и др.) 

посебно скренути пажњу 

на успешне ученике и 

њихова постигнућа. 

    

Омогућити ученицима да 

заједно раде  на 

решавању задатака 

(групни рад, рад у 

паровима, рада на 

пројекту). 

 

    Ученици укључени у тематске 

радионице и рад у паровима; 

научени да боље и успешније 

решавају задатке и проблеме у 

заједничким радом, кроз помагање, 

сарадњу, развијање вештина 

комуникације. 

Развијати 

комуникациjске вештина 

и сарадњу међу  

ученицима. 

    

Користити разлике међу 

ученицима као ресурс за 

подршку у учењу.. 
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Организовати програме и 

активности за развијање 

социјалних вештина 

(конструктивно 

решавање проблема, 

ненасилна 

комуникација...) 

    

Настава и учење, 

Подршка ученицима, 

Образовна постигнућа 

ученика, Етос 

 

Промовисати здраве 

стилове живота, заштиту 

животне средине, 

хуманитарне активности. 
    

Промовисање здравог стила 

живота (предавање за ученике 

нижих разреда о Здравој исхрани); 

стално истицање важности о 

заштити животне средине 
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Користити одговарајућа 

наставна средства, 

методе, облике рада у 

зависности од врсте 

сметње са којом се 

ученик среће 

(прилагођене материјале, 

индивидуализована, 

диференцирана настава,  

индивидуални облик  

рада...) 

    

За поједине ученике, који имају 

тешкоће у учени и понашању, 

наставници прилагођавају 

наставни план, методе и облике 

рада. 

Укључити ученике који 

постижу добре резултате 

у подршку слабијим 

ученицима (рад у пару). 

    

Развијање толеранције код 

ученика, пружање помоћи 

ученицима који постижу слабије 

резултате у учењу.  

Радити са остатком 

одељења на развијању 

толеранције и подршке 

слабијим ученицима 

(похвалу, подршку, 

помоћ не пружа само 

учитељ, већ читаво 

одељење. 

    

 

Пратити конкурсе за 

националне и 
    

Послата пројектна документација 

Министрству просвете, науке и 

технолошког развоја за опремање 
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међународне пројекте. 

 

матичне школе наставним 

средствима и опремом, за 

опремање фискултурних сала у 

матичној школи и у ИО Брежђе (3 

пројекта). Одобрен пројекат за 

опремање матичне школе у 

Рајковићу опремом за наставу 

физичког васпитања. Конкурислаи 

смо и за добијање робота за 

наставу информатике код фонда 

Б92. Школа је на основу конкурса 

добила 5 робота.  

Наставничко веће, Школски одбор 

и Савет родитеља  

 

Информисати наставнике 

о актуелним пројектима. 
    

Створити услове за 

учешће у пројектима 

(прикупити потребну 

документацију, 

оформити тимове за 

спровођење пројекта...). 

 

  
  

Информисати 

наставничко веће о 

програмима, циљевима, 

задацима пројекта. 

    

Настава и учење, 

Подршка ученицима, 

Образовна постигнућа 

ученика, Етос 

 

Анализирати резултате 

ученика на завршном 

испиту. 
    

Извршена анализа успеха 

рерултата ученика на завршном 

испиту.  

Организована припремна настава 

за завршни испит и такмичења. 

Организована допунска настава из 

свих предмета. 
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Уочити предмет/област 

где су постизани 

најслабији резултати, 

нпр. 

математика/геометрија. 

    

Организовати припремну 

наставу.     

Организовати допунску 

наставу за ученике 

којима је то потребно. 
    

Организовати пробни 

завршни тест.     

07. и 08. априла организован 

пробни завршни испит 

На крају разреда 

организовати тестове по 

узору на завршни, 

примерене узрасту 

ученика (са циљем 

навикавања на такву 

врсту провера). 
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Организација рада и 

руковођење, Етос, 

Подршка ученицима, 

Годишњи план рада и 

Школски програм. 

Редовно информисање 

родитеља о напредовању, 

могућностима , 

интересовањима и 

социјалној интеракцији 

њихове деце. 

    

Повећана информисаност и 

укљученост родитеља у живот и 

рад школе.  

Родитељи су редовно упознати са 

школским документима и 

информисани о правилницима и 

прописима који су везани за 

школу.  

Ове године је по први пут укључен 

и родитељ у оквиру спровођења 

завршног испита у улози родитеља 

посматрача. Такође је Савет 

родитеља формирао комисју која је 

одлучила кога ће одабрати као 

дистрибутера уџбеника за следећу 

школску годину. 
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Редовно информисање 

родитеља о школским 

документима, актима , 

правилницима и 

прописима везаним за 

школу. 

    

Заједничко учествовање 

школе и родитеља у 

планирању и реализацији 

појединих ваншколских 

активности. 

    

  
 

Омогућити 

родитељима да 

присуствују поједим 

часовима како би 

дали одређене 

примедбе и сугестије. 

    

Организација рада и 

руковођење, Етос, 

Подршка ученицима, 

Годишњи план рада и 

Школски програм. 

Прављење родитељског 

кутка за пријем њихових 

захтева, молби, 

сугестија, предлога. 
    

У реновираној згради школе 

обезбеђена просторија за пријем 

родитеља који полако добија 

изглед кутка за родитеље са свим 

потребним информацијама. 
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Укључити родитеље да 

учествују у изради 

Годишњег плана рада 

школе и других 

докумената (примедбе, 

сугестије 

    

Родитељи укључени са својим 

идејама и сугестијама у израду 

школских докумената. 

Организовати посете 

наших ученика виших 

разреда средњим 
    

У оквиру професионалне 

орјентације, организоване посете, 

учениха 8. разреда, свим средњим 
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Напомена: Детаљан извештај о реализованим активностима се налази у Записнику Актива за развојно планирање. 

 

 

Подносилац извештаја, Јасмина Палавестрић 

 

 

 

 

школама ради 

професионалне 

оријентације. 

школама у Вањеву и Средњој 

економској школи у Мионици. 

Организовати разговоре  

и предавања ученицима 

виших разреда од стране 

професора средњих 

школа. 

    

Предавање и презентација Средње 

економске школе из Мионице за 

ученике 8. разреда, у матичној 

школи и ИО Брежђе 

 

 

 

  

Организовати разна 

спортска такмичења 

ученика наше школе 

и ученика други 

основних школа 

(Мионица, Ваљево). 

    

Упознавати ученике са 

програмским садржајима 

разних културних 

установа у Мионици и 

Ваљеву. 

 

    

Ученици упознати кроз часове 

одељењског старешине  са 

програмским садржајима 

културних установа Мионице и 

Ваљева. Организоване посете КЦ 

Мионица за гледање представа и 

филмова.  

Организација рада и 

руковођење, Етос, 

Подршка ученицима, 

Годишњи план рада и 

Школски програм. 

 

 

 

  

Организовати посете 

ученика разним 

културним и 

административним  

установама у окружењу 

ради упознавања са 

њиховим радом, 

значајем и улогом у 

друштву. 
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1.3.7. Извештај рада стручног актива за развој школског програма 

Предлагач плана: Стручни актив за развојно планирање 

Одговорно лице: Виолета Петровић 

Остали чланови актива: Наташа Ђурић, Светлана Ђуковић Матић, Јасмина Илић,  Душица Јовановић, Јасмина Палавестрић 

Сарадници у реализацији плана: директор, наставници 

Делокруг рада: праћење развоја школског програма 

Циљеви: обезбеђивање самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних 

одлука;припремање нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;процењивање и вредновање постигнутих 

резултата у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања;учествовање у унапређвању школског 

програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;утврђивање посебних програме, 

садржаја и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље 

интересе, интересовања и потребе;праћење потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе; 

садржај рада Садржаји рада који нису 

планирани а урађени су 

током школске године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

(шта је постигнуто и шта 

доказује успешност) 

 

Оцена успешности 

од стране  тима или 

особе задужене за 

евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји Није реализовано  

 

Планирање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација 

активности 

Усвојен годишњи план актива(авг.,сеп.) 

 
  -Усвојен годишњи план актива 

-Успешна подела задужења 

међу члановима 

-Сви наставници обавештени о 

законским захтевима у изради 

наставних планова и програма 

-Испланиран начин реализације 

допунске, додатне и припремне 

наставе 

-Реализоване слободне 

активности у свим разредима у 

складу са планом 

-Реализована „Дечја недеља“и 

у оквиру ње реализован излет 

за ученике нижих разреда 

-У оквиру културних 

активности ученици нижих и 

 

 

Подела задужења међу члановима(авг.,сеп.) 
  

 

Примена законских захтева у изради 

наставних планова и програма(авг.,сеп.) 

  

 

Планирање и програмирање допунске , 

додатне и припремне наставе(авг.,сеп.) 

  

Слободне активности и секције 

(сеп.,окт.,нов.,дец.) 
  

Спортске активности(сеп.,окт.,нов.,дец.) 

Културне активности(окт.,дец.) 
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виших разреда узели учешће у 

организацији мионичке 

општине под називом“Ја волим 

Мионицу“ и „Мионица 

отвореног срца“ а поводом 

новогодишњих и божићних 

празника. 

-У свим нашим школама 

пригодним програмом 

прославњена школска слава. 

 

Подносилац извештаја: Виолета Петровић 

 
1.3.8. Извештај педагошког колегијума 

 

У току школске 2016/2017. године педагошки колегијум је реализовало следеће активности и након анализе донело закључак да 

су све планиране активности у великој мери успешно реализоване. 

 

- Разматрање Годишњег извештаја о раду школе 

- Разматрање годишњег плана рада школе 

- Упознавање са активностима из акционог плана Развојног плана школе 

- Упознавање са активностима из Школског програма 

- Увид план додатне, допунске и припремне наставе 

- Увид у распоред контролних вежби и писмених задатака  

- Упознавање са планом школских такмичења  

- Упознавање са планом педагошког-инструктивног рада 

- Упознавање са план израде ИОПа и праћење његове реализације 

- Анализа реализованих угледних часова 
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- Анализа реализованих активности у оквиру дечје недеље 

- Анализа реализованих активности у оквиру недеље школског спорта 

- Анализа реализованих активности у оквиру  школских програма и пројекта 

- Анализа реализованих активности у оквиру професионалне оријентације ученика 

- Анализа релизованих  активности у склопу завршног испита 

- Анализа успеха и дисциплине ученике 

- Анализа реализације рада са ученицима који имају додатну образовну подршку – ИОП-1 и ИОП-2 као и са талентованим 

ученицима 

- Анализа успеха ученика на такмичењима 

- Анализа посећених часова 

- Анализа активности реализованих кроз акционе планове 

- Анализа успеха ученика на завршном испиту 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА РУКОВИДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 
1.4.1. Извештај директора школе 

 

Директор школе своје активности спроводи на основу чл. 5 и чл.59 Закона о о 

основама систма образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр72/09:52/11 и 55/13) и на 

основу Правилника о Стандардима компетенција директора установе образовања и 

васпитања (Сл. Гласник РС бр.38/2013).  

Свој рад директор спроводи у оквир у шест  области рада и то: 

 

 Руковођење васпитно-образовним процесом у школи;  

1.1. Развој културе учења  

1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика  

1.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  

1.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу  

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика  

 Планирање, организовање и контролу рада установе;  

2.1. Планирање рада установе  

2.2. Организација установе  

2.3. Контрола рада установе  

2.4. Управљање информационим системом установе  

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи  

 

 Праћење и унапређивање рада запослених;  

3.1 Планирање, селекција и пријем запослених 

3.2 Професионални развој запослених 

3.3.Унапређивање међуљудских односа 

3.4 Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

 Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања,   

репрезентативним синдикатом и широм заједницом;  

4.1 сарадња са родитељима 

4.2 сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

4.3 сарадња са државном управом и локалном самоуправом  

4.4 сарадња са широм заједницом 

 

 Финансијско и административно управљање радом установе;  

5.1 Управљанје финансијским ресурсима 

5.2.Управљање материјалним ресурсима 

5.3 Управљање административним процесима 
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 Обезбеђивање законитости рада установе. 

6.1 Познавање разумевање и праћење релевантних процеса 

6.2 Израда општих аката и документације установе 

6.3 Примена општих аката и документације 

 

О реализованим активностима директор школе обавештава Школски одбор, Савет 

родитеља и Наставничко веће и редовно (полугодишње) подноси извештај о свом раду.  
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1.4.2. Извештај Школског одбора 

 

Подносилац извештаја: ШКОЛСКИ ОДБОР 

Одговорно лице:  ЗОРАН НИКОЛОВ 

Остали чланови тима: име, презиме, радно место:  

Испред Наставничког већа:    

Кандић Живорад,наставник разредне наставе 

Гордана Јаковљевић, наставник француског језика 

Славица Туловић, наставник биологије 

Испред Савета родитеља:  

Жељко Средојевић из Горњег Лајковца 

Снежана Петровић из Осеченице 

Чедомир Јовановић  из Буковца 

Испред локалне самоуправе: 

Војиновић  Радоје из Осеченице 

Влајко Марковић из Робаја 

Митровић Далибор  из Голупца 

 

Циљеви рада : Заступање интерса свих родитеља, школе, локалне самоуправе кроз спремност на тимски рад, комуникацију, 

организационе могућности... 

 

Садржај рада 

 
Садржаји рада који 

нису планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена успешности од стране  

тима или особе задужене за 

евалуацију 

Област рада Реализовани садржаји 
Није 

реализовано 
 

Управљање радом школе 

Доношење општих аката и 

давање сагласности на акт 

о организацији и 

систематизацији послова 

    
Сагласност на школска и 

разматрања по 

различитим питањима  

документа констатована 

запоисником  

У
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ј 
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о
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л
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 Доношење годишпњег 

плана рада, усвајање 

извештаја о раду школе и 
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директора 

 

 

 

Усвајање извештаја о 

самовредновању рада 

школе 
    

Утврђивање предлога 

финансијског плана      

Доношење финансијског 

плана      

Усвајање финансијског 

плана     

Усвајање извештаја о 

пословању , годишњег 

обрачуна,  и извештаја о 

извођењу екскурзије 

ученика 

    

Разматрање поштовања 

општих принципа, 

остваривање  

циљева образовања и 

васпитања, стандарда 

постигнућа и предузимање 

мера за побољшање услова 

рада. 

    

Доношење плана стручног 

усавршавања запослених и 

усвајање извештаја о 

његовом остваривању 

    

Обављање других послова 

у складу са законом      

 

                                                                                                                                                           Подносилац извештаја, Славица Туловић 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

73 

1.4.3. Извештај Савета родитеља 

 

Подносилац извештаја: САВЕТ РОДИТЕЉА 

Одговорно лице:  Јелена Суботић 

Остали чланови: 

 

Слађана Живковић 

Марија Јаковљевић 

Витомир Јовановић 

Наташа Спасојевић 

Верица Бошњаковић 

Јелена Урошевић 

Aна Урошевић 

Верица Станковић 

Ненад Вукићевић 

Жељко Средојевић 

Миодраг Суботић 

Нада Петровић 

Снежана Петровић 

Лучић Далиборка 

Чедомир Јовановић 

Радојића Атић 

Мирослава Јованов 

Биљана Суботић 

Зоран Божовић 

Горан Марковић 
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Циљеви рада: Заступање интерса свих родитеља у циљу подизања квалитета рада школе.  

 
Садржај рада 

 
Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена успешности од 

стране  тима или особе 

задужене за евалуацију 
Области рада 

 
Реализовани садржаји Није реализовано 

Праћење рада школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагање родитеља 

ученика у орган управљања     

 

 

 

 

 

Разматрања по различитим 

питањима  документа 

констатована записником 
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Разматрање предлога 

годишњег плана рада и 

извештаја о раду директора 

и школе 

    

Разматрање намене 

коришћења средстава од 

донација 
    

Разматрање и праћење 

услова за рад установе, 

услова за одрастање и 

учење, безбедност и 

заштиту ученика 

    

Двање сагласности на 

програм и организовање  

екскурзије ученика 
    

Предлагање родитеља за 

праћење спровођења 

завршног испита. 
    

Формирање комисије и 

доношење одлуке о избору 

дистрибутера уџбеника за 

школску 2017/18.  

    

 

Подносилац извештаја: Јелена Суботић 
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1.4.4. Извештај педагога 

 

Подносилац извештаја Јасмина Палавестрић, стручни сарадник, педагог 

Циљеви рада: Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке доприносити остваривању и унапређењу 

образовно-васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања 

 

 

Области рада Реализовани садржаји Није реализовано 

Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

 

Оцена успешности од 

стране  тима или особе 

задужене за евалуацију 

П
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Израда глобалног и оперативних 

планова рада педагога 

 
    

Урађени глобални и 

оперативни планови. 

 

Учешће у изради 

школске 

документације. 

 

Вођена успешна 

сарадња са другим 

институцијама. 

 

Веђење успешне 

сарадње са 

директором и 

наставницима око 

планирања 

екскурзија. 

 

Помоћ при изради 

планова допунског и 

додатног рада . 

успешно реализована област 

Планирање и програмирање  

образовно-васпитног рада 

Учешће у изради делова Годишњег 

плана, Школског програма, плана 

самовредновања 

 

    

Учешће у планирању и организовању 

појединих облика сардње са другим 

институцијама  

 

    

Учествовање у избору и конципирању 

разних факлутативних активности 

ученика (учешће у планирању излета, 

екскурзија...) 

 

    

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада и плана одељењског старешине 
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Систематско праћење и вредновање 

васпитно-образовног процеса, развоја и 

напредовања ученика 
    

Праћење и 

вредновање 

васпитно-образовног 

рада и напредовања 

ученика 

 

успешно реализована 

областПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВА 

ЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење реализације васпитно-

образовног рада     

Рад на развијању и примени 

инструмената за самовредновање 

различитих области и активности рада 

установе 

    

-Припрема 

инструмената за 

самовредновање- 

област 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА. 

-Учествовање при 

Иницијалном 

тестирању, 

„Истраживању о 

нивоу знања 

енглеског језика 

ученика  осмог 

разреда у Србији“, 

Пробном завршном 

испитуи Завршном 

испиту. 

-Израда годишњег 

извештаја о раду 

школе. 

-Извршена анализа 

успеха ученика на 

класификационим 

периодима. 

-Прачење успеха 

ученика и анализа 

успеха ученика на 

такмичењима и 

завршном испиту.  

-Сарадња са 

наставницима 

приликом праћења 

Иницирање и учествовање у 

истраживањима васпитно-образовне 

праксе које реализује установа 
    

Учешће у изради годишњег извештаја о 

раду установе у остваривању свих 

програма васпитно-образовног рада 

 

    

Праћење анализе успеха и дисциплине 

ученика на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање 

 

    

Праћење успеха ученика у 

факултативним активностима, 

такмичењима, завршним испитима 

 

    

Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са индивидуалним 

карактеристикама ученика 

 

    

Праћење узрока школског неуспеха 

ученика и предлагање решења за 

побољшање школског успеха 

 

    

Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика     
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узорака школског 

неуспеха и 

оцењивања ученика. 
 

Пружање стручне помоћи наставницима 

на унапређивању квалитета васпитно-

образовног рада, односно наставе 

увођењем иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода и облика 

рада 

    

-Пружање подршке 

и помоћи 

наставницима 

прилоком 

унапређења 

васпитно-образовног 

рада. 

Мотивисање 

наставника на 

стручно 

усавршавање 

 

 

Анализа праћених 

часова (новембар и 

март). 

 

 

Вођење педагошке 

документације. 

 

 

Сарадња са 

наставницима 

приликом 

оцењивања ученика,  

рада са ученицима 

којима је потребна 

додатна . 

 

 

Рад на процесу подизања квалитета 

нивоа ученичких знања и умења     
Мотивисање наставника на 

континуирано стручно усавршавање и 

израду плана професионалног развоја и 

напредовања у струци 

    

Анализирање реализације праћених 

часова редовне наставе     
Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника     

Иницирање и пружање стручне помоћи 

наставницима у коришћењу различитих  

метода, техника и инструмената 

оцењивања ученика 

    

Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима којима 

је потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, односно 

ученицима са тешкоћама у развоју) 

    

Оснаживање наставника за рад са 

децом, односно ученицима из 

осетљивих друштвених група 
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Оснаживање наставника за тимски рад 

кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију 

активности стручних већа, тимова и 

комисија 

    

Рад са ученицима из 

осетљивихпородица. 

 

 

Мотивисање 

наставника на 

међусобну сарадњу 

и  рад у тимовима. 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака професионалне 

оријентације и унапређивање тога рада 
  

  
 

 

Радионице 

„Професионалне 

орјентације“са 

ученицима 7. и 8. 

разреда 

 

 

 

Срададња са 

наставницима у 

изрдаи планова. 

 

 

 

Тестирање будућих 

првака . 

 

 

Сарадња са 

наставницима 

(разредним 

старешинама) и 

родитељима 

ученика. 

 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада, плана рада одељењског старешине, 

секција. Пружање помоћи наставницима 

у реализацији угледних часова 

    

Упознавање одељењских старешина и 

одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика 

 

  
 

  

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији појединих 

садржаја часа одељењске заједнице 
    

  

 
Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом 
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Пружање помоћи 

приправницима у 

процесу увођења у 

посао, као и у припреми 

полагања испита за 

лиценцу 

  

Помоћ 

приправницима није 

пружена јер у овој 

шк. години није 

било приправника 

 Р
А

Д
  

С
А

 У
Ч

Е
Н

И
Ц

И
М

А
 

  

Прикупљање релевантних података 

значајних за рад педагога са ученицима     
Прикупљање 

података о 

ученицима. 

Успешно реализоване 

активности у области рад са 

ученицима 

Праћење развоја и напредовања ученика     Саветодавни рад са 

ученицима и 

праћење развоја и 

напредовања 

ученика. 

Саветодавни рад са новим ученицима, 

ученицима који су поновили разред, рад 

са ученицима око преласка ученика 

између школа. 

    

Пружање подршке и помоћи ученицима 

у раду ученичког парламента и других  

ученичких организација 
    

Сарадња и пружање 

помоћи ученицима. 

 

Помоћ ученицима 

којима је потребна 

подршка у учењу. 

 

Рад са ученицима 

седмог и осмог 

разреда у оквиру 

професионалне 

орјентације. 

. 

 

Радионице са 

ученицима на тему 

толеранције. 

 

Сарадња са 

наставницима 

приликом израде 

Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању 
    

Рад на професионалној оријентацији 

ученика     
Анализирање и предлагање мера за 

унапређивање факултативних 

активности 
    

Пружање помоћи на осмишљавању 

садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење 

слободног времена 

    

Промовисање, предлагање мера, учешће 

у активностима у циљу смањивања 

насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата 
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Учествовање у изради педагошког 

профила ученика, за ученике којима је 

потребна додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана 

    
педагошких профила 

ученика. 

 

Појачан васпитни 

рад са ученицима. Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше повреду 

правила  

понашања у школи или се не 

придржавају одлука директора и органа 

школе 

    

  Р
А

Д
 С

А
 Р

О
Д

И
Т

Е
Љ

И
М

А
 И

 С
Т

А
Р

А
Т

Е
Љ

И
М

А
 

 

Прикупљање података о ученицима од 

родитеља, а који су значајни за рад са 

њима 
    

Прикупљање 

потребних података о 

ученицима од њихових 

родитеља. 

 

Остварена  сарадња са 

родитељима ученика 

који имају тешкоће у 

учењу и понашању. 

 

Сарадња са 

родитељима у оквиру 

групних родитељских 

састанака. 

 

Упознавање родитеља 

о законом  заштити 

ученика од 

занемаривања и 

злостављања.  

 

Успешно остваривање 

сарадње са Саветом 

родитеља. 

Успешно реализоване 

активности у области рад са 

ученицима 

Организовање и учествовање на општим 

и групним родитељским састанцима у 

вези сa организацијом и остваривањем 

васпитно-образовног рада 

    

Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са децом, односно 

ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у 

развоју, професионалној оријентацији 

    

Упознавање родитеља, старатеља са 

важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити ученика од 

занемаривања и злостављања 

    

Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању слободног 

времена ученика 
    

Сарадња са Саветом родитеља     

Р
А

Д
 

С
А

 

Д
И

Р
Е

К
Т

О

Р
О

М
 

Сарадња са директором, на 

истраживању постојеће васпитно-

образовне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење 

     

Успешно остварена сарадња 

и реализоване активности у 

области рад са директором 
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Сарадња са директором у оквиру рада 

стручних тимова и комисија и редовна 

размена информација 
    

Сарадња са директором на заједничком 

планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, 

анализа и извештаја о раду школе 

    

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у 

установи 

    

Сарадња са директором на планирању 

активности у циљу јачања наставничких 

и личних компетенција 
    

Сарадња са по питању приговора и 

жалби ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из предмета 

и владања 

    

 Р
А

Д
 

У
 

С
Т

Р
У

Ч
Н

И
М

 

О
Р

Г
А

Н
И

М
А

 
И

 

Т
И

М
О

В
И

М
 

   

Учествовање у раду Наставничког већа, 

Одељењских већа, Педагошког 

колегијума 
    

 

Успешно реализоване 

активности у области рад са 

стучним органима и 

тимовима 

Учествовање у раду Тима за 

самовредновање, Тима инклузивно 

образовање, Тима за развојно 

планирање, Тима за безбедност и 

заштиту деце од насиља, Ученичког 

парламента 

    

Предлагање мера за унапређивање рада 

стручних органа установе     

С
А

Р
А

Д
Њ

А
 

С
А

 

Н
А

Д
Л

Е
Ж

Н
И

М
 

У
С

Т
А

Н
О

В
А

М
А

, 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Ј

А
М

А
, 

У
Д

Р
У

Ж
Е

Њ
И

М
А

 

И
 
Ј

Е
Д

И
Н

И
Ц

О
М

 

Л
О

К
А

Л
Н

Е
 

С
А

М
О

У
П

Р
А

В
Е

 Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и 

другим установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака 

васпитно-образовног рада установе 

    

 

Успешно реализоване 

активности у области 

сарадња са надлежним 

установама, организацијама, 

удружењима и локалном 

самоуправом 

 

Активно учествовање у раду стручних 

друштава, органа и организација     
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Сарадња са канцеларијом за младе и 

другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве програмима 

за младе 

    

Сарадња са националном службом за 

запошљавање     

В
О

Ђ
Е

Њ
Е

 
Д

О
К

У
М

Е
Н

Т
А

Ц
И

Ј
Е

, 

П
Р

И
П

Р
Е

М
А

 
З

А
 

Р
А

Д
 

И
 

С
Т

Р
У

Ч
Н

О
 

У
С

А
В

Р
Ш

А
В

А
Њ

Е
 

Вођење евиденције о сопственом раду 

на дневном, месечном и годишњем 

нивоу 
    

 

 

 

 

 

Успешно реализоване 

активности у области 

вођење документације за 

рад и стручно 

усавршавање 

Израда, припрема и чување посебних 

протокола, чек листа за праћење наставе 

и  

васпитних активности на нивоу школе 

    

Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога 
    

Прикупљање података о ученицима и 

чување материјала који садржи личне 

податке о деци односно ученицима у 

складу са етичким кодексом педагога 

    

Стручно усавршавање     
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1.4.5. Извештај о раду Ученичког парламента 

 

Подносилац извештаја: УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Координатор тима: Јасмина Палавестрић 

Остали чланови тима: Александар Јовановић, Анастасија Богдановић, Андреа Урошевић, Јована Марчић, Тамара Петровић, Марија 

Петровић, Урош Миловановић, Ивана Ивановић 

 

Циљеви рада: давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима 

понашања у школи; давање мишљења о годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, 

учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње; 

разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;обавештавања  ученика о питањима од 

посебног значаја за њихово школовање. 

 

 

Садржај рада 

 

Садржаји рада који 

нису планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи успешности 

(шта је постигнуто и шта 

доказује успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Реализовани садржаји Није реализовано 

Конституисање ученичког парламента.     
-Конституисан Ученички 

парламент и изабрани 

руководиоци (председник и 

заменик) 

Урађен и усвојен програм рада 

Ученичког парламента 

-Предлози ученика за 

организовање слободних 

активности и секција 

 

-Организовање Дечје недеље; 

припремњен забавни квиз за 

У већој мери 

успешно 

реализовано 

Избор председника Ученичког парламента, 

заменика председника парламента и 

координатора. 
    

Усвајање Програма рада ученичког парламента.     

 

 

Активности школе на 

реализацији инклузивног 

образовања 
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Слободне активности и секције   
  

 

ученике од 5. до 8. разреда. 

 

-Одређивање термина припремне 

наставе за такмичења. 

Анализа активности ученика у 

слободним активностима и 

секцијама и давање предлога за 

боље организовање самои 

активности. 

-Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта школске 

2016/2017. године 

-Давање предлога активности и 

мера против насиље, злостављања 

и занемаривања ученика 

 

 

 

-Припремљен пригодан програм за 

прославу Дана Светог Саве. 

 

-Урађен полугодишњи извештај о 

раду Учрничког парламента. 

 

 

 

-Са ученицима који похађају 

изборни предмет Чувари природе, 

органитовано прикупљање отпада 

 

-Анализа успеха ученика на крају 

трећег тромесечја 

 

-Изложени резултати ученика са 

такмичења. 

 

-Израда паноа ПО „ Како помоћи 

Припрема за активности у оквиру Дечје недеље     

Припрема за такмичења   
  

 

Активности ученика у слободним активностима и 

секцијама     

Степен укључености ученика у 

друштвеним,техничким,хуманитарним, спортским 

и културним активностим 
    

Анализа успеха ученика у првом полугодишту 

школске 2015/2016. године     

Активности и мере против насиља, злостављања и 

занемаривања ученика, анализа ситуације у 

школи 
    

 
Организација 

новогодишњег маскенбала   

Организација прославе Дана Светог Саве     

Извештај о раду Ученичког парламента у току 

првог полугодишта     

  
Активности и мере у борби 

против болести зависности   

  

Почетак еко акције 

прикупљања  отпада за 

рециклажу 

Одабир уџбеника за 

наредну школску 

годину. 

Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

тромесечја школске 2015/2016.     

Упознавање са резултатима  ученика са 

такмичења      
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Израда паноа професионалне оријентације и 

презентације образовних профила и средњих 

школа 
    

деци да положе Малу матуру и 

одаберу средњу школу“, 

презентација образовних профила, 

организовање посете средњим 

школама. 

-Припрема ученика за упис у 

средње школе. 

 

-Организовано матурско вече у 

ОШ „Милан Ракић“ Мионица. 

 

-Поднети извештаји са екскурзија 

 

-Извршена анализа рада Ученичког 

парламента 

Припреме за упис у средње школе     

Организација матурске прославе за ученике осмог 

разреда     

Разматрање извештаја и запажања  са  

реализованих екскурзија     

Анализа рада Ученичког парламента у школској 

2015/2016.     

              

                                                                                                                                          Подносилац извештаја, Јасмина Палавестрић 

 

 

 

 

1.5. СЕКЦИЈЕ  И ДРУГЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и 

целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања 

другарства и пријатељства, школа реализује слободне активности ученика.Слободне активности организују се у области науке, 

технике, културе, уметности, медија и спорта. Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групе ученика и 

спортских секција. 
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Извештај  рада музичке секције 

Предлагач плана: Марија Којић, професор музичке културе 

Одговорно лице: Марија Којић 

Циљеви : Развијање музичких способности и жеље за музицирањем / певањем и суделовањем у школском ансамблу, подстицање креативних 

способности ученика и смисла за колективно музицирање, припремање ученика за укључивање у друштвено-културни живот средине, а пре свега у 

културно-уметнички аматеризам, развијање љубави према народном и уметничком стваралаштву народа инародности Србије, помагање 

ученицима у њиховој правилнојмузичко-естетској оријентацији и неговању укуса, обележавање значајних јубилеја и државних 

празника, проширење културног видика. 

Подносилац извештаја, Марија Којић 

Садржај рада 

Планиране активности 

Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

Циљна 

група 

Реализација активности Очекивани ефекти плана и  предлог 

критеријума успешности за план 

 Израда годишњег плана 

рада музичке секције 

август 

М
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и
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о
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-Припреме успешно и редовно 

реализоване 
-Одржан Музички тобоган  у 

оквиру Новогодишњег 

програма КЦ Мионица , 

Светосавска приредба као и 

учешће наше ученице  у 
Светосавској академији у КЦ 

Мионица. Учествовали су 

ученици петог, шестог, седмог 

и осмог разреда- свирање и 

певање 

ЕФЕКТИ     Ученици : 

-певају/свирају химне, народну 

музику,староградске песме, , 
песме домаћих композитора, 

-проширују  знања из области 

музичке уметности 

-развијају музичке способности; 

- активно учествују у школским 
активностима; 

-развијају колективни дух и 

смисао за колективно 

музицирање; 

- повезују теоретска знања са 

праксом; 
- представљају и приказују свој 

таленат и своја постигнућа на 

наступима; 

КРИТЕРИЈУМИ 

- бројност ученика у школском 
ансамблу 

 Оркестар броји 16 

свирача 

 ( V – 2; VI – 2; VII – 6; VIII 

-6 ) 

 Певачка група броји шест 
певача ученика V, VI, VII 

и VIII разреда 

 Формирање хора / 

оркестра – окупљање 
старих чланова и пријем 

нових 

 Испитивање слуха и 

распоређивање по 

гласовима 

септембар 

 Припрема програма 
хорске секције поводом 

обележавања 

Савиндана 

 Приредба поводом 

обележавања Савиндана 

 Сарадња са драмском и 
рецитаторском секцијом 

октобар, 
новембар, 

децембар, 

јануар 
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Извештај  рада слободнх активности 

 

Подносилаци извештаја: Биљана Павловић 

Делокруг рада: Програм обухвата различите области које су прилагођене дечијим интересовањима 

Циљеви: Ученици који су обухваћени слободним активностима исказују своја интересовања и изражавају своје способности 

 

 

 Подносилац извештаја, Биљана Павловић 

 

 

садржај рада 
 

Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи успешности 

(шта је постигнуто и шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји 
Није 

реализовано 

Музичке активности 

-слушање дечјих песама 

-певање песама о 

различитим годишњим 

добима 

    

- ученици научили четири 

дечје песме везанане  за 

одређено годишње доба 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 

Ликовне активности 

 

-употреба различитих 

ликовних техника у изради 

слика 

-прављење тематских паноа 

    

- направљени тематски 

панои употребом 

различитих техника 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

Драмске активности 

-припремање приредбе за 

Нову годину и Осми март 

-рецитовање дечијих песама 
    

- изведене две представе и 

научене  

-  рецитоване дечје песме 

везане за неки празник 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 

Физичке активности 

-упознавање ученика са 

играма за децу из 

прошлости 

-спортска надметања 

 

 

 

  
  

- ученици су научили игре 

које су се играле у 

прошлости(„Ледени 

чика“, „Трула кобила“) 

- ученици су учествовали у 

полигону спретности 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 
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ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
 

Извештај тима за бригу о деци и подршку талентованој деци 

 
Подносилац извештаја: Марија Маринковић, проф. српског језика у ИО Брежђе 

Одговорно лице: Марија Маринковић, проф. српског језика у ИО Брежђе 

Остали чланови тима: Виолета Петровић, проф. разредне наставе у ИО Осеченица и Софија Јолачић, проф. енглеског језика 

Циљеви рада (укратко): Основни циљ овог тима садржан је у самом називу тима, али шире посматрано то је и развијање индивидуалности, 

креативности, маштовитости, оригиналности, тимског рада, такмичарског духа и здравог живота ученика, као и мотивација свих ученика школе да 

открију свој таленат и тако допринесу личном развоју и напретку заједнице у целини. 

садржај рада Садржаји рада који 

нису планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи 

успешности (шта је 

постигнуто и шта 

доказује успешност) 

Оцена успешности од 

стране  тима или особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји Није реализовано 

Музичко-драмско-

рецитаторска 

секција 

 

Представа  и рецитовање 

на приредби у оквиру 

Дечје недеље 

Представа поводом 

Дана школе 

Учешће и освојено 1. 

место на Музичком 

тобогану у Културном 

центру Мионице 

28.12.2016. Представе су изведене 

пред великим бројем 

гледалаца, обележени су 

значајни датуми у 

школском календару, 

драмска секција има све 

већи број чланова. 

 

Ученици су имали јавне 

наступе. Научили су да 

свирају и певају велики 

број песама 

Изузетна успешност  

Представа и рецитовање 

на приредби поводом 

Дана жена,  

Представљање школе и 

представа у Културном 

центру Мионице 

29.12.2016. 

Представа и рецитовање 

на приредби поводом 

Светог Саве,  

Учешће на светосавској 

академији  у Културном 

центру Мионице 

25.12.2017. 

Обележен Светски дан 

поезије 

Обележен Дан 

позоришта 

Обележен Светски дана 

књиге 

Представа на крају 

школске године 
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Информатичко-

новинарска/литерарна секција 

Излагање најбољих 

радова на школским 

паноима 

Слање радова на 

конкурсе 

Израда паноа о животу  и 

раду Петра Кочића 

Ученици успешно 

користе рачунар, 

развијају креативност, 

оригиналност и 

маштовитост 

Изузетна креативност, 

оригиналност и 

маштовитост 

појединаца, али и 

тимски рад.  

Велики број изложених 

радова и паноа 

Треба укључити већи 

број ученика у 

реализацију плана 

Израда паноа о животу  и 

раду Вилијама Шекспира 

Организовање Квиза 

знања у Дечјој недељи 

Израда паноа о животу  и 

раду Микe Aнтића 

Презентације пројеката 

ученика 7. и 8. разреда 

Израда паноа са 

љубавном поезијом 

ученика VII разреда 

Излагање породичних 

стабала ученика 6. 

разреда 

Презентација ученика 8. 

разреда поводом 

завршетка основне 

школе 

Излагање најлепших 

бајки које су ученици 5. 

и 6.разреда наисали 

Израда паноа о 

зависности од интернета 

и друштвених мрежа  

Ликовне активности 

Излагање ученичких 

радова Осликавање школе у 

Брежђу 
 

Улепшавање школског 

простора 

Требало би чешће 

излагати ученичке 

радове 
Израда сценографије за 

представе 

Спортске активности 

Турнир у фудбалу екипа 

из матичне школе и ИО 

Брежђе 
  

Здрав живот и развијање 

такмичарског духа 

Огромна 

заинтересованост деце 

и велики број учесника 
Спортски дан за време 

Дечје недеље 

Крос РТС-а  

Активности у циљу подизања 

еколошке свести 

Чишћење школског 

дворишта сваког месеца 
  

Чисто школско 

двориште и фудбалски 

терен, улепшан животни 

простор 

Велика успешност у 

улепшавању школског 

дворишта Сађење цвећа 

Шаховски турнири 
Шаховски турнири за 

Дечју недељу 
 

Шаховски турнир у 

Ваљеву 8.12.2016. 
  

Сарадња са Црвеним крстом 
Предавање о трговини 

људима 
  

Ученици су упознати са 

проблемом, скренута је 

пажња на опасности, 

превенцију и заштиту. 

Преко 90% ученика је 

присуствовало 

предавању 
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Сарадња са Здравственим 

центром Мионица 

 

Редовна вакцинација 

 

  

Ученици су редовно 

вакцинисани. Одржани 

су сви систематски и 

стоматолошки 

прегледи.Прати се 

здравље и развој 

ученика 

Сви ученици су 

присуствовали. 

 

Систематски прегледи 

 

 

Стоматолошки прегледи 

 

Сарадња са Канцеларијом за 

младе у Мионици и у Ваљеву  

Пројекција цртаног 

филма Зоотопија 

14.3.2017. 
 

Учешће наших ученика 

на Новогодишњем 

вашару у Мионици 

1.1.2017. 

Ученици су укључени у 

културни живот 

Мионице 

Ученици се врло радо 

одазивају на позиве 

Културног центра 

Сарадња са Матичном 

библиотеком 

Донација књига из 

Матичне библиотеке 
Посета библиотеци 

Обележен светски Дан 

књиге Број чланова библиотеке 

је повећан ѕа 10% 

Број донираних књига: 

100 

Ученицима је из 

објективних разлога 

онемогућена боља 

посећеност библиотеке 

(удаљеност од њихових 

кућа). 

Уређење школске 

библиотеке 

Сарадња са МУП-ом Мионица 
Предавање на тему 

,,Болести зависности'' 
  

Ученици су упознати са 

проблемом, скренута је 

пажња на опасности, 

превенцију и заштиту. 

Преко 90% ученика је 

присуствовало 

предавању 

Професионална оријентација 

Радионице 

 

Посете људима из 

непосредне близине 

ученика који се баве 

одређеним занимањима 

(столар, васпитачица) 

Ученицима је омогућен 

увид у професије којима 

се могу бавити. 

Саветовани су у складу 

са њиховим склоностима 

и могућностима. Током 

посета средњих школа 

упознати су са 

смеровима и стручним 

профилима које нуде 

посећене школе. 

Сви ученици VII и VIII 

разреда учествовали су 

у радионицама које су 

реализовали предметни 

наставници и Тим за 

професионалну 

оријентацију. Посете 

средњим школама су 

биле изузетно искуство 

ученицима. Родитељи 

су присуствовали 

презентацијама 

средњих школа. 

Презентација Средње 

економске школе из 

Мионице 

Посета Пољопривредној 

школи у Ваљеву 

Презентација 

Пољопривредне школе 

из Ваљева 

Посета Средњој 

економској школи у 

Мионици 

Посета Техничкој школи 

у Ваљеву 
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        Поднослиац извештаја, Марија Маринковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета Медицинској 

школи у Ваљеву 

Посета Економској 

школи у Ваљеву 

Ученички парламент 

Учешће у организацији 

програма за Дечју 

недељу 

   

Ученички парламент се 

редовно састаје и 

активно учествује у 

школским плановима 

Предавање на тему 

Помоћ при учењу 

Организовање Матурске 

вечери 
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Извештај тима за уређење школског простора 

 

Подносилац извештаја: Гордана Гавриловић, проф. разредне наставе 

Одговорно лице: Гордана Гавриловић, проф. разредне наставе 

Остали чланови тима: Гордана Јаковљевић, проф. француског језика;  Марија Маринковић, проф. српског језика, Софија Јолачић, 

проф. енглеског језика 

Циљеви рада: Континуирано одржавање хигијене школскиг простора; несметано и безбедно спровођење наставе физичког васпитања и 

других активности корисних за децу; естетски стимулативан школски простор. 
 

садржај рада 

 

Садржаји рада који 

нису планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

(шта је постигнуто и шта 

доказује успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима или 

особе задужене 

за евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји Није реализовано  

Школски 

простор, под 

којим 

подразумевамо: 

сам објекат-

школу, школско 

двориште, 

игралиште 

Брисање и одржавање школског 

намештаја; уклањање отпадака и 

непотребних ствари; одржавање 

пода учионица;одржавање зидова и 

столарије 

 

 

 

 

 

 

Рушење старе 

школе; Реновирање 

фискултурне сале у 

Брежђу; 

Асфалтирање улаза 

у школско 

двориште од стране 

општине Мионица. 

 

 

 

 

 

 

Чисте и уредне 

учионице које су 

безбедне за здравље 

ученика и угодне за 

стицање знања 

 

 

 

 

 

Активности су 

успешно 

реализоване 
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-Неговање и обнављање зелене 

травнате површине: 

одабир, набавка и садња цвећа у 

дворишту; уређење простора око 

школског дворишта уклањањем 

смећа и отпадака:  уређење канала 

око дворишта у Брежђу. 

  

Школско двориште са 

уредном и травнатом 

површином коју краси 

цветна декорација. 

Активност 

успешно 

реалиѕована 

Уређен је школски простор у виду изложби ученичких 

радова, изради паноа на различите теме. Предметни 

наставници су са својим ученицима урадили бар по један 

плакат везан за свој предмет и изложили их у учионицама 

виших разреда, као и у ходницима школе. 

Тако је наставник ликовне културе са свим ученицима и у 

Рајковићу и у Брежђу урадио витраж и то је иѕложено у 

учионицама виших разреда и ходницима. 

Ученици 6. разреда у Рајковићу су са наставницом 

енглеског језика урадили пано ''United Kingdom. 

Урађени су панои из географије: САД и Канада, Праг и 

Беч. 

Наставница српског језика са својим ученицима у Брежђу 

направила је паное: ''Породично стабло'', ''Стари занати'', 

''Косовски јунаци'', ''Стеван Сремац'', ''Љубомир 

Ненадовић'', ''Десанка Максимовић'', као и ''Литерарни 

кутак'' са изложеним ученичким радовима. 

На часовима грађанског васпитања урађен је плакат под 

називом ''Зависност од интернета и друштвених мрежа''.  

Обележени су сви важнији датуми било да су на 

државном, међународном или светском нивоу, уз 

излагање постера и паноа и одговарајуће активности.Тако 

су обележени: 

- 23. септембар, први дан јесени (урађени и изложени 

панои, ученички радови); 

 

Испоштовани су и 

обележени значајни 

датуми. извођењем 

пригодних програма и 

активности отвореног 

типа. 

Уређени су школски 

ходници и учионице 

постављањем паноа, 

постера, излагањем 

ученичких радова, 

материјала разних 

едукативних садржаја и 

обавештења која су 

везана за значајне 

датуме. 

Активности су 

успешно 

реализоване. 

Остварена је 

естетска 

уредност и 

стимулативан 

школски 

простор 
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- Дан просветних радника, 8. новембар; 

-  Међународни дан права детета, 20. новембар; 

-  Први дан зиме (ученици нижих разреда) 

- Нова година; 

-Савиндан, школска слава; 

-  8. март, Дан жена; 

-  Светски дан поезије, 21. марта, тако што је направљен 

''Кутак за поезију''; 

 -Ученици нижих разреда обележили су први дан пролећа; 

-Дан планете Земље (пано иѕложен у учионици нижих 

разреда у Брежђу); 

- Светски дан књиге, 23. април 

 Подносилац извештаја, Гордана Гавриловић 
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Извештај тима за инклузивно образовање 

 

Подносилац извештаја: Тим за инклузивно образовање 

Одговорно лице: Јасмина Палавестрић 

Остали чланови тима: Данијела Алексић, Михаило Вујић, Биљана Павловић, Душица Јовановић. 

Циљеви рада: Спровођење свих активности везаних за примену принципа инклузивног образовања утврђених законским и 

подзаконским актима. 

Специфични циљеви: 

Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања 

Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области 

Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се појави потреба за неким од облика пружања додатне подршке 

Координација и праћење рада тимова за пружање додатне подршке,уколико постоји потреба за формирање ових тимова 

Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запосленх за препознавање и прилагођавање рада у случајевима који 

потпадају 

 

Садржај рада 

 

Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи успешности 

(шта је постигнуто и шта доказује 

успешност) 

Оцена успешности од 

стране  тима или 

особе задужене за 

евалуацију 

Реализовани садржаји 
Није 

реализовано 
 

Формирање Тима за инклузивно 

образовање,информисање нових чланова     
Формиран тим за инклузивно 

образовање 

 

Прикупљени подаци о ученицима код 

којих постоји потреба за неким видом 

додатне подршке. 

Размотрено напредовање ученика код 

којих је у шк.2016/2017. постојала 

потреба за додатном подршком. 

Наствљена подршка за 4 ученика по 

ИОП 2 и за 5 ученика по ИОП 1. 

 У
сп

еш
н

о
 р

еа
л
и

зо
в
ан

о
 Прикупљање података од 

одељењских већа и одељењских старешина о 

ученицима код којих постоји потреба за неким 

од видова специфичне подршке 

    

Разматрање случајева код којих је у току 

претходне школске године постојала потреба за 

пружењем додатне подршке ради евентуалног 

наставка активности 

    

Формирање тимова додатне подршке за израду 

ИОП-а     
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Израда педагошког профила ученика за које је 

потребна додатна подршка     
 

Редовно вођена документација која се 

односи на ИОП. 

 

Урађена анализа постигнутих 

резултата. 

 

 

Израда, усвајање и верификовање ИОП-а     

Имплементација ИОП-а, Вођење евиденције     

Анализа постигнутих резултата ученика и 

модификација ИОП-а     
Поднети извештаји оостварености 

ИОП-а. 

Урађена анализа постигнућа ученика . 

 

Поднет предлог мера за школску 

годину. 

 
Анализа и евалуација постигнућа ученика на 

крају школске године.     

Предлог мера за наредну школску годину     
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Извештај тима за превенцију и заштиту животне средине 

 

Подносилац извештаја: Славица Туловић, наставник биологије 

Одговорно лице: Славица Туловић, наставник биологије 

Остали чланови тима: Славица Туловић, наставник биологије, Неда Шарчевић, наставник енглеског језика, Душица Јовановић, 

професор разредне наставе 

Циљеви рада: Подићи свест ученика о очувању и заштити животне средине; створити им навике здравог начина живота. 

 

Садржај рада 
  

Садржаји рада који нису 

планирани а урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи успешности 
  

Оцена успешности од 

стране  тима или особе 

задужене за евалуацију 

Области 

рада 
Реализовани 

садржаји 
Није 

реализовано   

  

  
Светски дан озона 

(16.09.) 
  

   

- Нема. 

Ученици осмог разреда одржаће предавање 

млађим ученицима о важности одржања 

озонског омотача. Такође је припремљен скеч 

на исту тему, у сарадњи са наставницима 

српског језика. 

План тима за заштиту и 

превенцију животне 

средине за школску 

2016/17. годину је у 

већој мери остварен. 

Светски дан 

чишћења околине 

(20.09.)  

-
  

Нема. 
Организовано чишћење школског простора. 

Обележавање дана 

здраве хране 

(16.10.) 
  

  

  

  

  

- 

Нема. 
Свака одељенска заједница израдила по један 

пано који се тиче здраве исхране. Учитељица 

првог разреда из матичне сколе, заједно са 

педагогом, одрзала предавање ученицима 

нижих разреда о здравој искрани. Ученици 

донели у школу здраве намирнице 
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Украшавање јелки 

и прављење украса 

од живог 

материјала  
  

  

  

- Нема. 

Ученици нижих разреда су уз помоћ 

наставнице енглеског направили пано на тему 

„Рециклажа није гњаважа“ и украсили јелку, 

користећи већ употребљене материјале 

(папир, омот, кесе...). одржано предавање о 

значају рециклаже за очување животне 

средине.  

Обележавање дана 

шума и вода (21. и 

22.03.) 
  

  

  

- 

У оквиру изборног предмета 

Чувари природе, организована је 

акција сакупљања отпадног 

материјала (папир, флаше, 

лименке...) у матичној школи у 

Рајковићи у у ИО Брежђе 

Одељенске старешине су организовале излет 

до најближе реке потока, шуме... 
. 

Дан планете Земље 

(24.04.) 
  

  

 - 

  

  

Нема. 
На првом часу сваки наставник је одржао 

кретко предавање о значају оцувања планете 

Земље. 

  
Светски дан без 

цигара (30.05.) -  Нема. 

Ученици висих разреда су припремили и 

одржали кратко предавање о штетности 

дуванског дима,а на чуварима природе 

уценици су осмислили поруке и цртеже на 

тему пушења и поделили запосленима у 

школи из групе пушача 
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Извештај тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Подносилац извештаја: Ивица Вучић 

Одговорно лице: Ивица Вучић 

Остали чланови:  Јасмина Палавестрић, Гордана Јаковљевић, Раденка Кандић Кандић и Јасмина Савић 

Циљеви рада: Стварање услова за безбедан боравак ученика у школи, стварање позитивне атмосфере у школи, сузбијање насиља и 

оснаживање ученика да препознају насиље, подстицање и оспособљављње ученика на ненасилно решавање сукоба 
 

садржај рада 

(следити годишњи план  рада) 

 
Садржаји рада који нису 

планирани а урађени су 

током школске године 

Исходи/ показатељи успешности 

(шта је постигнуто и шта 

доказује успешност) 

Оцена успешности од 

стране  тима или особе 

задужене за евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји Време реализације  

Организовање 

Превентивних 

активности 

За израду плана рада Тима задужена је Гордана 

Јаковљевић, пошто ради у обе осмогодишње школе 

(матичној у Рајковићу и у ИО у Брежђу). За писање 

полугодишњег и годишњег извештаја задужен је 

Ивица Вучић. 

На другој Седници Наставничког већа, одржаној 

крајем октобра поводом првог тромесечја, 

наставници упознати са Правилником о Протоколу 

за заштиту ученика од Н.З. и З. Такође упознати и 

са Акционим планом заштите ученика од Н.З. и З. 

На првој седници Савета родитеља чланови Савета 

такође су упознати са Правилником о Протоколу за 

заштиту ученика од Н.З. и З. као и са Акционим 

планом заштите ученикаод  Н.З. и З. Такође су 

упознати са правилима понашања у школи и 

информисани о активностима школе у овој 

области. 

Разреде старешине су, на родитељским састанцима 

одржаним поводом краја првог тромесечја, такође 

информисале родитеље о Протоколу за заштиту 

ученика од Н.З. и З. као и са Акционим планом 

заштите. 

Што се тиче укључивања родитеља у превентивне 

и интервентне мере и активности имали смо случај 

ученика Станковић Милоша у V2 одељења у 

Брежђу. Ученик је у V разред дошао из 

четворогодишње основне школе у Крчмару. Од 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ораганизовање семинара на 

тему заштите ученике и 

борбе против насиља 

 

 

 

 

 

 

Тим донео годишњи план рада 

 

Наставничко веће, родитељи и 

ученици упознати са ученика од 

Н.З. и З. Такође упознати и са 

Акционим планом заштите 

ученика од Н.З. и З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У већој мери успешно 

реализован 
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првог дана показивао је асоцијално понашање: 

тукао се, вређао другарице и другове, крао и 

сакривао ствари... Разредни старешина Марија 

Маринковић показала је изузезно стрпљење, 

упорност и надчовечанске напоре у решавању овог 

случаја. Сарадњу и помоћ су јој пружили: педагог, 

директор, члан тима Ивица Вучић, школски 

полицајац Влада Петровић као и родитељи ученика 

њеног одељења. Ипак, пошто је ово један од 

ретких светлих примера у модерном српском 

школству, треба нагласити помоћ родитеља самог 

ученика: Станковић Чедомира и Верице. Они су се 

наиме редовно одазивали сваком позиву разредног 

старешине и мом позиву и то најчешће заједно. 

Пружии су школи безрезервну подршку што је 

резултирало позитивном променом понашања 

ученика, бар за сада. 

Ученички парламент је такође упознат са 

Правилником о примени Протокола о заштити 

ученика од Н.З. и З. као и са акционим планом 

заштите ученика. Парламент такође узео учешће у 

доношењу правила понашања на нивоу Школе. 

 Што се тиче покретања и организовања 

креативних садржаја ученичког слободног времена 

оно је тесно повезано са укључивањем ученика у 

школске секције и ваннаставне активности. 

Учитељи су на првом и другом часу слободних 

активности формирали секције, док су предметни 

наставници то урадили на првим часовима својих 

предмета. 

У оквиру Дечје недеље, тачније у завршном дану, 

одржана је приредба поводом пријема првака у 

Дечји савез Србије у оквиру које су ученици виших 

разреда извели две представе. Приредби је 

присуствовао предсеник општине, Бобан Јанковић, 

са својим сарадницима. Изразио је жељу да 

ученици те представе изведу поново крајем 

децембра у Културном центру у Мионици поводом 

његовог отварања након реновирања. Пошто је 

реновирање Културног центра у Мионици 

завршено средином децембра, цела последња 

седмица децембра била је испуњена културним 

догађајима и дешавањима у њему. Тако је 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализоан велики број креативних 

садржаја за ученике у циљу 

подизања квалитета слободног 

времена и ваннаставних 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У већој мери успешно 

реализован 
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децембра одржано такмичење “Музички тобоган” 

у коме је у такмичењу између 6 екипа убедљиву 

победу однела екипа наше школе састављена од 4 

ученика матичне школе и две ученице из Брежђа 

(Миловановић Тијане из VI р. и Милошевић 

Александре из VIII разреда). 

Сутрадан, 29. децембра, ученици виших разреда из 

Брежђа извели су две представе у Културном 

центру у трајању од по 45! Ученици V2 и VI2 

извели су представу: „ Капетан Џон Пиплфокс”, а 

ученици VII2 и VIII2представу: “Савремена 

Пепељуга”. Представе су биле изненађујуће добро 

посећење, публика одушевљена, ученици су се 

осетили важним члановима друштвене заједнице, а 

наставници поносни на своје учениУ оквиру 

Светосавске академије, одржане такође у 

Културном центру 26. јануара ове године, ученици 

VIII разреда из Брежђа опет су узели учешћа 

двадесетоминутним скечом о Светом Сави. 

Сутрадан, на Савиндан одржана је приредба за 

родитеље у школи, Учешћа узели сви ученици од 

предшколаца до VIII разреда. Остале активности 

тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања биће реализоване у II полугодишту 

 

Децембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

Јануар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У већој мери успешно 

реализован 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едукација 

ученика,  

Побољшање 

позитивне 

атмосфере 

Међу ученицима 

У свим одељењима организована дискусија-

радионица на тему конструктивног решавања 

сукоба „Како избећи насилништво“ 

На часовима одељењског старешине у млађим 

разредима разговарано о правилима понашања 

ученика у школи. Правила понашања донеле 

Март  

Примећено да се понашање  

ученика на малим и великим 

одморима поправило, да су 

ученици дисциплинованији. 

Против ученика није било 

покретања дисциплинских 

У већој мери успешно 

реализован 
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и наставницима одељењске заједнице уз могућност допуне током 

године. 

поступака. Смањен број 

конфликтних ситуација међу 

ученицима.  

Едукација 

ученика 

У млађим разредима организована акција „Недеља 

лепих порука“ 

Разговор на тему „Злоупотреба алкохола, цигарета, 

дрога..“ реализовали активисти Црвеног крста 

уместо планираних припадника полиције. 

Организовано предавање за ученике седмог и 

осмог разреда „Трговина људима“ 

Организован спортски дан за ученике старијих 

разреда у оквиру недеље школског спорта на 

теренима спортског терена у ИО Брежђе. Ученици 

из матичне школе били гости.  

Урађен информативни пано за родитеље о заштити 

ученика (ТИМ И УП) 

Април, 

мај 

 

 

Унапређење 

комуникације 

између школе и 

родитеља, 

школе и ученика 

На сајту школе истакнуте инфорације од значаја за 

ученике и родитеље 
Током године, јун  

Интервенција Интервентне активности фебруар 

Инцидент између ученика 

осмог разреда и наставника. 

Наставник угрозио 

безбедност ученика. Тим се 

одмах укључио и предузео 

потребне мере. 

  

          Подносилац извештаја: Ивица Вучић 
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Извештај Тима за праћење напредовања ученика 

 

Подносилац извештаја: Марија Филиповић 

Одговорно лице: координатор тима – Марија Филиповић, Професор разредне наставе, ИО Крчмар  

Остали чланови тима: Живорад Кандић, учитељ, ИО Буковац, Владимир Радовић, наставник математике, ИО Брежђе, Бојана 

Марковић, наставник физичке културе 

Циљеви рада:примена стандарда у настави – све оно што ученици треба да достигну у настави, и методе и средства помоћу којих 

наставници омогућавају ученицима да достигну предвиђене стандарде; као  и смерница за оцењивање и праћење напредовања ученика. 

Повећање нивоа школских постигнућа. Унапредити извештавање и праћење свих интересних група о напредовању ученика 

 

У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима. 

Приликом планирања рада у месечним плановима је уведена табела у којој се налазе стандарди, односно, шта је то што сви ученици 

треба да знају, могу и умеју када заврше један разред или школовање. Учитељи и наставници у складу с тим бирају садржаје из 

програма којима ће посветити више времена и које ће ученици више увежбавати. Такође, прецизан опис онога што ученици треба да 

постигну помаже наставницима да изаберу одговарајуће облике рада, методе и средства које ће користити у настави како би 

омогућили ученицима да достигну стандарде. 

У нашој школи,  ради лакшег рада обележени су у годишњем и месечном плану рада наставника стандард или више њих на које се 

односе одређени делови наставног програма, одређене теме или наставне јединице. 

Бележење стандарда у овим плановима није једнообразно, сваки наставник који израђује планове за одређени предмет обележава их  

на начин који је најпримеренији природи одређеног наставног предмета. Стандарди су управо и означени одговарајућим словима и 

бројевима да би њихово коришћење, па и бележење, било лакше.У плановима нижих разреда пише се шифра стандарда. 

Образовни стандарди су смерница наставницима за планирање наставе и смерница за оцењивање ученика. Не постоји директна веза 

између одређеног нивоа описа стандарда и одређене оцене. Школско оцењивање је веома комплексан процес јер укључује и 

оцењивање других аспеката рада, контекста у коме се врши оцењивање, мотивацију и лични развој ученика и не може и не сме да се 

сведе само на процену достигнутих стандарда.  

Нивои описани у стандардима служе наставнику као оријентир ка квалитету постигнућа које треба да остваре сви ученици, а које само 

неки. Стандарди помажу да се индивидуализује наставни рад, бар на три нивоа ( основни, средњи и напредни ниво), а то значи да се 

садржаји и захтеви прилагоде ученицима. При томе се води рачуна да се не ограничи могући напредак сваког ученика тако што ћемо 

му постављати захтеве само са једног нивоа, већ, напротив, мотивишући га да достигне напредни ниво. Нивои су корисни наставнику 

да добро одмери захтеве за проверу постигнућа ученика, јер га подсећају на то која су суштинска, најбитнија знања, умења и вештине 

ученика и омогућавају му да постави захтеве тако да сваки ученик може да оствари успех.  
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На крају првог и другог полугодишта првог разреда наставник даје мишљење о раду и напредовању ученика. 

 

Мишљење садржи: 

1) опис степена остварености циљева, општих и посебних, односно прилагођених стандарда постигнућа;  

2) општи опис квалитета постигнућа; 

3) опис ученикових могућности и потреба у подизању нивоа постигнућа у појединим задацима у даљем учењу; 

4) запажања о развоју ученика и препорукама за даље напредовање. 

 

 

Општи успех ученика од другог до осмог разреда утврђује се на крају првог и другог полугодишта, односно школске године на 

основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета, обавезних изборних предмета и из 

владања, почев од шестог разреда. 

Општи успех не утврђује се ученику који има недовољну оцену или је неоцењен из наставног предмета. 

Описна оцена из наставног предмета не утиче на општи успех ученика. 

Родитељ је дужан да својим потписом потврди да је упознат са мишљењем, односно успехом ученика. 

 

 

Успех ученика по разредима на крају школске 2016-2017. године (разредна настава) 

 

 ОДЛИЧАН ВРЛО 

ДОБАР 

ДОБАР ДОВОЉАН НЕДОВОЉАН 

II 17 10 4 0 - 

III 10 10 8 0 - 

IV 13 9 7 0 - 

УКУПНО 

(II-IV) 
40 29 19 0 - 
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Успех ученика по разредима на крају школске 2016-2017. године (предметна настава) 

 

 ОДЛИЧАН ВРЛО 

ДОБАР 

ДОБАР ДОВОЉАН НЕДОВОЉАН 

V 4 6 5 0 0 

VI 8 12 14 0 0 

VII 9 11 11 0 0 

VIII 10 8 16 0 0 

УКУПНО 

(V-VIII) 
31 37 46 0 0 

 

Носилац Вукове дипломе школске 2016/2017. године је ученица: Милица Драгићевић VIII-1, која је уједно и ученик генерације. 

У школи у Рајковићу и издвојеним одељењима школску 2016/2017. годину завршило је укупно 218 ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

106 

 

Извештај Тима за стручно усавршавање 

Подносилац извештаја: Зоран Николов 

Одговорно лице: Сања Гњато 

Остали чланови:  Владимир Радовић, Михаило Вујић, Зоран Николов, Марија Маринковић 

Циљеви рада: праћење и подстицање стручног усавршавања у установи 

садржај рада 

 

 

Садржаји рада који нису 

планирани а урађени су током 

школске године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена успешности 

од стране  тима или 

особе задужене за 

евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји Није реализовано  

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- У месецу фебруару на Филолошком 

факултету у Београду, наставнице српског 

језика су учествовале у тродневном 

стручном скупу у оквиру 58. Републичкког 

зимског семинара. Разноврсне теме биле су 

повод за организовање угледних часова на 

којима ће делом бити и реализоване идеје 

покренуте темама семинара. 

- Семинар за учитеље у оквиру програма 

Покренимо нашу децу,  

- Наставница историје, Светлана Ђуковић 

Матић је посетила семинар „Важна питања у 

настави историје: домет историографије и 

образовна постигнућа“ који је одржан 18. и 

19. марта 2017.године у Економској школи у 

Ваљеву.  

 

- Излагање са стручних усавршавања 

 

- Организовање угледног часа 

- Праћење стручне литературе 

Организовање семинара 

„Методика у малом... “. 

 

Организовање семинара 

„Методички приступ 

обради књижевности у 

млађим разредима“. 

 

Организовање семинара 

„Српски језик и језичка 

култура у нижим 

разредима основне 

школе“ 

 

Организовање семинара 

„Како решавати проблеме 

са дисциплином и 

управљати разредом “. 

 

Организовање 

семинара„Да у школи 

свако учи радосно и 

лако“. 

Организовање семинара 

„Водич за час одељењског 

старешине“. 

- У месецу фебруару на 

Филолошком факултету у 

Београду, наставнице српског 

језика су учествовале у 

тродневном стручном скупу у 

оквиру 58. Републичкког 

зимског семинара. Разноврсне 

теме биле су повод за 

организовање угледних часова 

на којима ће делом бити и 

реализоване идеје покренуте 

темама семинара. 

- Семинар за учитеље у оквиру 

програма Покренимо нашу 

децу,  

- Наставница историје, Светлана 

Ђуковић Матић је посетила 

семинар „Важна питања у 

настави историје: домет 

историографије и образовна 

постигнућа“ који је одржан 18. и 

19. марта 2017.године у 

Економској школи у Ваљеву.  

 

Сертификати учесника 

Извештаји о 

имплементацији 

пројекта „Покренимо 

нашу децу“ 

 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

У мањој мери 

успешно 

реализовано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подносилац 

извештаја,  

Зоран Николов 
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4) Извештаји о реализацији наставних и ваннаставних активности 

 

4.1. Реализација планова редовне наставе 

 

4.1.1. Реализација планова редовне предметне наставе 

 

Број реализованих часова обавезних предмета  у вишим разредима:  7859  часова (99,78%) 
 

 

РАЗРЕД 

Српски 

језик 

Францус

ки језик 

Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Тех. 

Обр. 

Физичко 

вас 

Изаб. 

спорт 

V-1 180 72 72 72 70 36 36 - 144 71 - 72 72 36 

V-2 180 72 72 72 70 36 36 - 144 72 - 72 72 36 

VI-1 144 72 72 36 34 72 72 72 144 72 - 72 72 36 

VI-2 144 72 72 36 35 72 72 72 144 72 - 72 72 36 

VII-1 144 72 72 36 34 72 72 72 144 71 72 72 72 36 

VII-2 144 72 72 36 35 72 72 72 144 72 72 72 72 35 

 VIII-1 136 68 68 34 33 68 68 68 136 67 68 68 67 34 

VIII-2 136 68 68 34 33 68 68 68 136 68 68 68 68 34 

 
УКУПНО 

 

1208 

 

568 

 

568 

 

356 

 

344 

 

496 

 

496 

 

424 

 

1136 

 

565 

 

280 

 

568 

 

567 

 

283 
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Број нереализованих часова обавезних предмета  у вишим разредима:  17 часова (0,22%) 
 

 

РАЗРЕД 

Српски 

језик 

Францус

ки језик 

Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Тех. 

Обр. 

Физич

ко вас 

Изабр

ани 

спорт 

V-1 - - - - 2 - - - - 1 - - - - 

V-2 - - - - 2 - - - - - - - - - 

VI-1 - - - - 2 - - - - - - - - - 

VI-2 - - - - 1 - - - - - - - - - 

VII-1 - - - - 2 - - - - 1 - - - - 

VII-2 - - - - 1 - - - - - - - - 1 

VIII-1 - - - - 1 - - - - 1 - - 1 - 

VIII-2 - - - - 1 - - - - - - - - - 

УКУПНО  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
 

3 

0

0 

0

0 

 

1 

 

1 
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4.1.2. Реализација планова изборне  предметне наставе 

 

 

Број реализованих часова изборних предмета   у вишим разредима: 813 
 

 

РАЗРЕД 

 

Верска настава 

 

Грађанско васпитање 

 

Чувари природе  

 

Информатика и 

рачунарство 

 

     Домаћинство  

V-1 36 36 36 36 - 

V-2 36 - - 36 - 

VI-1 36 36 36 36 - 

VI-2 36 36 - 36 - 

VII-1 36 - - 36 - 

VII-2 - 36 - 36 - 

VIII-1 33 33 - 34 33 

VIII-2 34 - - 34 - 

УКУПНО 247 

(99,6%) 

177 

(99,4%) 

72 

(100%) 

284 

(100%) 

33 

(97,1%) 
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Број нереализованих часова изборних предмета   у вишим разредима: 3 
 

 

РАЗРЕД 

 

Верска настава 

 

Грађанско васпитање 

 

Чувари природе  

 

Информатика и 

рачунарство 

 

Домаћинство 

V-1 - - - - - 

V-2 - - - - - 

VI-1 - - - - - 

VI-2 - - - - - 

VII-1 - - - - - 

VII-2 - - - - - 

VIII-1 1 1 -                 - 1 

VIII-2 - - - - - 

УКУПНО 1 

(0,4%) 

1 

(0,6%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(2,9%) 
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4.1.3. Реализација планова редовне разредне наставе 

 

 

Број реализованих часова обавезних предмета  у нижим разредима:  20507 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 
 

УКУПНО 

I 

(7 одељ.) 

1253 500 251 251 1253 502 - 749 4759 

II 

(6 одељ.) 

1074 431 214 430 1074 429 - 643 4295 

III 

(9 одељ.) 

1611 645 322 645 1611 - 644 964 6442 

IV 

(7 одељ.) 

1253 502 250 501 1253 - 502 750 5011 

УКУПНО 5191 2078 1037 1827 5191 931 1146 3106 20507 
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Број нереализованих часова обавезних предмета  у нижим разредима:  121 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 

I 

(7 одељ.) 

7 4 1 1 7 2 - 7 

II 

(6 одељ.) 

6 1 2 2 6 3 - 5 

III 

(9 одељ.) 

9 3 2 3 9 - 4 8 

IV 

(7 одељ.) 

7 2 2  3 7 - 2 6 

УКУПНО 29 

 

10 7 9 29 

 

5 6 26 
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4.1.4. Реализација планова изборне разредне наставе 

 

Број реализованих часова изборних предмета  у нижим разредима: 1902 
РАЗРЕД Верска настава Народне традиција 

I 

(7 одељ.) 
251 252 

II 

(6 одељ.) 
215 216 

III 

(9 одељ.) 
323 324 

IV 

(7 одељ.) 
251 252 

 

УКУПНО 
 

949 

 

953 
< 

 

Број нереализованих часова изборних предмета  у нижим разредима:     
РАЗРЕД Верска настава Народне традиција 

I 

(9 одељ.) 
1 - 

II 

(7 одељ.) 
1 - 

III 

(9 одељ.) 
1 - 

IV 

(8 одељ.) 
1 - 

 

УКУПНО 
 

4 

 

0 
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4.2. Реализација планова допунске наставе 

 

 

4.2.1. Реализација допунске наставе у вишим разредима 

 

 
 

 

РАЗРЕД 

Српски језик Француски 

језик 

Енглески језик Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија 

V-1 9 7 12 10 10 - 14 9 - 

V-2 10 5 9 5 9 - 10 6 - 

VI-1 9 5 9 9 11 7 12 9 - 

VI-2 9 6 9 8 9 5 11 6 - 

VII-1 9 5 11 12 5 9 9 6 10 

VII-2 9 5 3 3 6 4 11 6 4 

VIII-1 9 6 12 9 8 4 16 8 9 

VIII-2 9 5 2 3 8 6 11 6 10 

УКУПНО 73 44 67 59 66 35 94 56 33 
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4.2.2. Реализација допунске наставе у нижим  разредима 

 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

I 

(7 одељ.) 

124 0 118 0 0 

II 

(6 одељ.) 

99 0 108 0 0 

III 

(9 одељ.) 

157 0 162 0 0 

IV 

(7 одељ.) 

92 0 112 0 0 

 

УКУПНО 

 

472 

 

0 

 

500 

 

0 

 

0 
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4.3. Реализација планова додатне наставе 

 

4.3.1. Реализација додатне наставе у вишим разредима 

 

 
 

 

РАЗРЕД 

Српски језик Француски 

језик 

Енглески језик Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија 

V-1 9 0 0 0 6 - 13 9 - 

V-2 14 4 9 0 9 - 10 6 - 

VI-1 9 5 14 9 10 7 9 9 - 

VI-2 14 6 9 8 8 5 11 6 - 

VII-1 9 4 10 0 5 9 9 6 0 

VII-2 18 4 3 3 6 4 11 6 0 

VIII-1 9 5 10 9 8 4 16 0 0 

VIII-2 9 5 2 3 9 6 8 6 3 

УКУПНО 91 33 57 32 61 35 87 48 3 
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4.3.2. Реализација додатне наставе у нижим  разредима 

 

 
 

РАЗРЕД 

Српски језик Енглески 

језик 

Математика Свет око нас Природа и 

друштво 

I 

(7 одељ.) 

- - - - - 

II 

(6 одељ.) 

- - - - - 

III 

(9 одељ.) 

-- - - - - 

IV 

(7 одељ.) 

27 0 58 0 0 

 

УКУПНО 

 

27 

 

0 

 

58 

 

0 

 

0 
 

 

4.3.3. Изостанци ученика 

 

Циклус образовања 

 

Опрадавни изостанци Неоправдани изостанци 

Први циклус 3187 9 

Други циклус 7954 56 

УКУПНО 11141 65 

Просечнан број 

изостанака по ученику 

51, 34 0,3 
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4.4. Реализација такмичења  

 

У школској 2016/2017. години у такмичењима су учествовали ученици  I-VIII разреда матичне школ,  ИО Брежђе, ИО Осеченица, ИО 

Кључ, ИО Крчмар. 

 

предмет ниво такмичења 

школски општински окружни (градски) републички међународни 

Српски језик 6 6 5 - - 

Књижевна олимпијада 5 5 3 1 0 

Историја 2 2 1 0 0 

Кенгур без граница               42 

Такмичења које је међународног карактера. Ниједан ученик није обезбедио пласман на следећи ниво. 

УКУПНО 55 13 9 1 0 

 

 

4.5. Реализација планова индивидуалне наставе 

 

У школској 2016/2017. години број ученика који је наставу похађао по индивидуално-образовном плану био је.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИК ИОП-А 

Р А З Р Е Д 

I 

 

II III IV V VI VII VIII 

ИОП-1   

(број деце) 

1 1 0 0 1 0 0 0 

ИОП-2 

(број деце) 

0 0 4 0 1 2 1 1 
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4.6.Реализација ваннаставних активности- екскурзије ученика      
 

У мају и јуну 2017. године, организоване су екскурзије за ученике од I до VIII разреда. Савет родитеља је дао сагласност за 

извођење ексурзија и прихватио релације предложене на Наставничком већу и предвиђене Годишњим планом рада за школску 

2016/2017. годину   

      Одлуком Савета родитеља,  одабран је извођач  екскурзије понуђивачу „Балканик д.о.о.“, са којим је и закључен уговор. 

 

Реализоване су следеће екскурзије: 

 
 

РАЗРЕД 

 

МАРШУТА 

 

ВРЕМЕ 

 

ТРАЈАЊЕ 

ВОЂА 

ПУТА 

I-IV РАЈКОВИЋ – манастир ТРОНОША – 

ТРШИЋ – БАЊА КОВИЉАЧА ( ЕТНО 

СЕЛО СУНЧАНА РЕКА) – РАЈКОВИЋ 
 

 

05. јун 

једнодневна Биљана 

Павловић 

V-VI РАЈКОВИЋ – ПРИРОДЊАЧКИ 

МУЗЕЈ СВИЛАЈНАЦ – МАНАСТИР 

МАНАСИЈА – РЕСАВСКА ПЕЋИНА -

РАЈКОВИЋ 

 

15. мај 

једнодневна Марија 

Маринковић 

 

VII-VIII РАЈКОВИЋ- манастир 

БЛАГОВЕШТЕЊЕ–– СТОПИЋА 

ПЕЋИНА – ЗЛАТИБОР - НАЦИОНАЛНИ 

ПАРК ТАРА – МОКРА ГОРА – 

РАЈКОВИЋ 

 

04. и  05. мај 

дводневна Јасмина Илић 
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Разредна настава 

 
Програм и план екскурзије за ученике од I до IV разреда 

Време реализације: 05. јун 2017. године. 

Трајање: једнодневна  

Туристичка агенција: “Балканик“ Ваљево  

Реалација: Рајковић- манастир Троноша-Тршић- Етно село Сунчана река – Рајковић 

Подносилац извештаја: Биљана павловић, професор разредне наставе 

Остали учесници екскурзије: 

- Јасмина Савић, наставник разредне наставе 

 - Наташа Ђурић, професор разредне наставе  

- Ивица Вучић , наставник разредне наставе 

 - Гордана Гавриловић, професор разредне наставе  

- Душица Јовановић, професор разредне наставе  

- Виолета Петровић, професор разредне наставе  

- Радован Радивојевић, наставникверске наставе 

 - Раденка Кандић, наставник разредне наставе  

- Никола Илић, професор разредне наставе  

- Драгана Петронић, професор разредне наставе  

- Јованка Ускоковић, наставник разредне наставе  

- Марија Филиповић, професор разредне наставе 

- Биљана Павловић, професор разредне наставе 

 - Олга Петровић, директор школе 

 

Циљ екскурзије: упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и 

духовним наслеђем и привредним достигнућима.  

Задаци: 

 - пручавање објеката и појава у природи  

- уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима 

 - развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

 - упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

 - развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама 

 - развијање позитивних социјалних односа 

- схватање значаја здравља и здравих стилова живота  

- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају 
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Подносилац извештаја, Биљана Павловић, вођа пута 

 

 

 
 

 

 

Садржај рада 

 Садржаји рада 

који нису 

планирани а 

урађени су  

Исходи/ показатељи успешности 

(шта је постигнуто и шта доказује 

успешност) 

Оцена 

успешности од 

стране  тима 

или особе 

задужене за 

евалуацију 

Области рада Реализовани садржаји 
Није 

реализовано 

Полазак ученика у 7:30 

са Аутобуске станице у 

Мионици 

10:00 манастир Троноша 

12:00 Тршић 

13:30 Сунчана река 

 

 

 

 

 

 

-   манастир Троноша 

- Тршић 

- Етно село Сунчана река 

  

- Приликом посете манастиру 

Троноша ученици су се упознали 

са историјатом датог манастира 

који је подигао краљ Драгутин и 

његова жена Каталина у 13.веку. 

Ученици су такође у комплексу 

поменутог манастира посетили и 

Вуков музеј. Испред манастира 

видели су и чесму Југ Богдана  и 

девет Југовића.  

- У Тршићу су ученици имали 

пролику да посете родну кућу 

Вука Ст.Караџића.Такође су 

могли да проимене стечено знање 

из предмета Народна традиција. 

- Посета Етно селу Сунчана река 

је пружило пролику ученицима 

да се упознају са реком Дрином и 

различитим типовима кућа од 

сојеница до брвнара. 

УСПЕШНО 

РЕАЛИЗОВАНО 
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Предметна  настава 

 

Програм и план  екскурзије за ученике  од  V до  VI разреда 

Време  реализације: 15. мај  2017. године.  

Трајање:  једнодневна           

Туристичка агенција: “Балканик“ Ваљево 

Релација: РАЈКОВИЋ – ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ СВИЛАЈНАЦ – МАНАСТИР МАНАСИЈА – РЕСАВСКА ПЕЋИНА –

РАЈКОВИЋ 
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, 

циљева и задатака наставних тредмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с 

културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.   

   Задатак екскурзије:  

 Обилазак Природњачког музеја у Свилајнцу; 

 Обилазак Ресавске пећине, споменика природе, једног од најлепших спелеолошких објеката, познате по разноврсности 

сталактита и сталагмита, дужине 4,5 км на 475 м.н.в; 

 Обилазак манастира Манасија, задужбине деспота Срефана Лазаревића из 15. в., где је била и чувена Ресавска преписивачка 

школа. 

Подносилац извештаја:наставник српског језика, Марија Маринковић 

Одговорно лице:стручни вођа пута, Марија Маринковић 

Остали учесници екскурзије: име, презиме, предметна настава 

- Гордана Јаковљевић 

- Владимир Радовић 

- Софија Јолачић 

- Олга Петровић 

Реализација:  

У понедељак 15.маја 2017.године ученици V и VI разреда ишли су на екскурзију. На пут је кренуло 43 ученика, 4 наставника и 

директор школе, а реализатор је била Туристичка агенција Балканик. 

Кренули смо из Рајковића и Брежђа и са кратким успутним стајањем у Аранђеловцу, стигли смо у Природњачки музеј у Свилајнцу. 

Ученици су слушали водича и са великом пажњом посматрали експонате који прате развитак живота на Земљи од свог 

постанка.Следио је обилазак Ресавске пећине, споменика природе, једног од најлепших спелеолошких објеката, познате по 

разноврсности сталактита и сталагмита дужине 4,5 км на 475 м надморске висине. Последње одредиште било је манастир Манасија, 

задужбина деспота Стефана Лазаревића из 15.века где је била и чувена ресавска преписивачка школа. 
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Све је протекло у најбољем реду, сви циљеви екскурзије су испуњени.  

 

Програм и план  екскурзије за ученике  од  VII до  VIII разреда 

Време  реализације: 04. и  05. мај  2017. године.  

Трајање:  дводневна           

Туристичка агенција: “Балканик“ Ваљево 

Реалација:  РАЈКОВИЋ- манастир БЛАГОВЕШТЕЊЕ–– СТОПИЋА ПЕЋИНА – ЗЛАТИБОР - НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА 

– МОКРА ГОРА – РАЈКОВИЋ 

Подносилац извештаја: наставник географијеЈасмина Илић 

Одговорно лице: стручни вођа пута, Јасмина Илић 

Остали учесници екскурзије:  

 Наставник српског језика: Данијела Алексић 

 Наставник биологије: Славица Туловић 

 Наставник техничког и информ.образовања: Зоран Николов 

 Директор школе: Олга Петровић 

Циљеви:  

Непосредно упознавање ученика са наставним планом и програмом, мноштвом занимљивих природних и културно-историјских 

вредности Западног Поморавља и западне Србије. 

Задаци екскурзије:  

обилазак манастира Благовештење,који се налази у Овчарско-кабларској клисури, Стопића пећине у селу Сирогојно на 

Златибору,обилазак планине Златибор, НП Тара, Дрвенграда на Мокрој гори и вожња Шарганском осмицом. 
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САДРЖАЈ 
Садржаји рада који 

нису планирани а 

урађени су. 

Исходи/ показатељи 

успешности 

(шта је постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

Оцена успешности од 

стране  тима или особе 

задужене за евалуацију Сатница екскурзије Реализовани садржаји Није реализовано 

Први дан: 

04.05.2017.g 

Полазак ученика: 06:30 ч.испред 

матичне школе у Рајковићу,а 

затим и ИО Брежђе. 

09.00 ч. прво успутно 

задржавање у месту Прељина 

код Чачка. 

11.00 ч. 

посета манастиру 

Благовештење са црквом 

Благовести Пресвете 

Богородице, из 12. века. у 

Овчарско-кабларској 

клисури.Црква је занимљиве 

архитектуре, а живопис је рађен 

од 1602. до 1632. године и једно 

је од најбољих остварења у 

нашем зидном сликарству и 

првој половини 12.в. 

Задржавање у трајању од једног 

часа. 

 

12.30 ч. посета. Обилазак 

Стопића пећине.у селу 

Сирогојно на Златибору. 

Лепотом својих облика 

преставља интресантан 

туристички објекат и убраја се у 

најлепше пећине у Србији. Дуга 

је 2000 метара са висином од 50 

метара.Пећински украси су у њој 

прелепи а посебно бигрене 

* обилазак манастира 

Благовештење 

* обилазак Стопића пећине 

*обилазак планине Златибор 

* обилазак НП Тара,ноћење, 

доручак и ручак у хотелу Бели 

бор" на НП Тара. 

*обилазак Дрвенграда на Мокрој 

гори и вожња Шарганском 

осмицом. 

 

 

 

 
 

Ученици су на 

непосредан начин 

могли да се 

упознају са 

наставним планом и 

програмом 

географије, 

историје, биологије, 

српског језика, 

физичког 

васпитања..што ће 

свакако допринети 

лакшем и бољем 

савладавању и 

разумевању градива 

из ових наставних 

предмета. 

Директор школе, 

стручни вођа пута, 

наставници, ученици и 

њихови родитељи су 

задовољни циљевима и 

задацима реализованим 

овом дводневном 

екскурзијом. 

Туристичка агенција 

Балканик,из Ваљева, 

водич, доктор, су у 

потпуности испунили 

сва очекивања. 



Годишњи извештај о раду Основне школе „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

125 

"каде" удубљења оивичена 

каменим зидовима у којима се 

накупља вода, а када надође, 

претиче се из њих у виду 

јединствених каскада. 

Задржавање, један час. 

14.00 обилазак центра 

Златибора. Ручак за наставнике. 

Ученицима је било на 

располагању четири часа за 

обилазак овог дела планине 

(обилазак језера,луна парка, 

пијаце,јахање  коња, шетња...) 

 

-19.00 ч.  смештај и вечера у 

хотелу "Бели бор" у НП Тара. 
Вечера за наставнике и ученике.  

Ученицима је било на 

располагању сала за 

билијар,стони фудбал, стони 

тенис и дискотека,у оквиру 

хотела, у периоду од 22ч-24.ч. 

Други дан 

05.05.2017.g 

08.00 ч.  
доручак за наставнике и ученике. 

09.00.ч. 

обилазак Тара,шетња, уживање 

у природним лепотама 

националног парка, одмор у 

летњој башти кафића...Обилазак 

је трајао два часа. 

11.00.ч 

обилазак Дрвенграда на 

Мокрој гори,који је изградио 

чувени режисер Емир 

Кустурица. Задржавање, један 

час. 

12:30. ч. 
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ручак за наставнике и ученике( 

ланч пакети,припремљени од 

стране љубазног особља хотела 

Бели бор. 

13:30.ч. 

двоипочасовнавожња Ћиром и 

чувеном Шарганском 

осмицом. 

17.00.ч 

успутно задржавање и краћи 

одмор недалеко од Бајине Баште. 

19.30.ч 

повратак ученика својим 

домовима. 
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4.7. Реализација завршног испита 

 

 

У школској 2016/2017. години укупан број ученика осмог разреда био је 34. Сви 

ученици осмог разреда су од почетка школске године укључени у припрему за завршни 

испит. За ученике осмог разреда организована је припремна настава која је 

интензивирана у последње 2 недеље пред завршни испит, организовањем свакодневе 

припремне наставе из српског језика, математике и наставних предмета који су 

обухваћени комбинованим тестом. Средином априла за ученике осмог разреда је 

организован пробни завршни испит, а резултати које су ученици остварили на пробном 

тестирању омогућили су наставницима да стекну увид у њихово тренутно знање и уоче 

области у којима су ученици постигли слабије резултате.  

Средином јуна организован је завршни испит који је протекао без икаквих 

проблема. Ученици су постигли следеће резултате: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 

4,3 

5,1 

просечан број бодова на Завршном испиту 

Српски језик 

Математика 

Комбиновани тест 
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Након реализованог испита, ученици су приступили попуњавању листе жеља за 

упис у средње школе. 33 ученика су распоређени у средње школе у првом уписном 

кругу, док је један ученик распоређен у другом уписном кругу. Највише ученика, по 9 

(37,5%) уписало је средњу економску школу и медицинску школу, за техничку струку 

се определило њих 3 (12,5%), два ученика  су уписала гимназију (8,3%), док је 

пољопривредну струку одабрао један ученик (4,2%). 
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5) Извештаји о реализацији посебних планова васпитног рада 

 

5.1. Извештај плана превенције насиља 

 

План превенције насиља  раеизован је у склопу плана тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања а извештај о 

раду тима и реализованим активностима у саставу је извештаја о раду. 

 

 

5.2. Реализација плана професионалне оријентације 

 

Професионална оријентација је једна од битних области ваннаставног рада у основној школи која у великој мери доприноси 

остваривању циљева основног образовања. У том смислу се пред основну школу као битан захтев поставља рад на систематском и 

континуираном професионалном усмеравању развоја ученика.Полазећи од циља профеионалне оријентације и карактеристика узраста 

ученика школа је у овој школској години остварила следеће активности: 

 

Циљ професионалне оријентације: 

 

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знање и искуства о себи и 

свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења, свестан шта оне значе за касније 

образовање и професионалне опредељености као и успех у раду. 

 

Основни задаци Програма професионалне оријентације су: 

· Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог 

професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопствено професионално развоју. 

· Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања 

· Формирање правилних ставова о раду 

· Оспособљавање ученика за планирање професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором за занимање и 

правцима стручног оспособљавања 

· Успостављање сарадње са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању 

њиховог професионалног развоја 

·Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика 

·Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика 
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Остваривање програма професионалне оријентације реализује се кроз: редовну наставу све облике ваннаставних активности 

организовањем разговора, предавања, упознавањем свих корисних извора информације, посетама радним организацијама и 

средњим стручним школама и гимназијама испитивањем индивидуалних интересовања. 

 

 

                Садржај рада време реализације 

 
Носиоци посла Циљна 

група 

 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију 

плана 

Облати рада Реализоване 

активности 

Професионална 

оријентација 

ученика 

Представљање 

програма и 

портфолија 

Септембар Одељенски старешина, 

предметни наставници 

Ученици 7. и 

8. 

разреда 

Ученици 

упознати са 

циљем 

професионалне 

оријентација 

 

Упознати са 

занимањима  

 

Ученици 

посетили школе 

у окружењу 

 

Ученици у већој 

мери реално 

сагледали своје 

потенцијле 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

ПО и кључне 

компетенције које 

она развија 

Септембар Одељенски старешина, 

предметни наставници 

Ученици 7.  

разреда 

Самоспознаја Октобар, 

новембар, 

децембар 

Одељенски старешина, 

предметни наставници 

родитељи/старатељи и 

ученици 

Ученици 7. и 

8. 

разреда 

Информисање и 

истраживање 

могућности 

школовања и 

каријере( 

Упознавање са 

понудом 

информација и 

њиховим 

прибављањем, 

селекцијом и 

обрадом) 

Фебруар, 

март,април 

Одељенски старешина, 

предметни 

наставници, педагог, 

тим 

Ученици 7. и 

8. 

разреда 
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Реални сусрети Мај Педагог, одељенски 

старешина, 

тим 

Ученици 7. и 

8. 

разре

да 

  

Одлука Мај Одељенски старешина, 

родитељи/старатељи, 

ученици, 

педагог 

Учен

ици 

8.раз

реда 
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5.3. Реализација плана културних и јавних активности школе 

 

  Културне  активности обухватају: драмске представе, рецитале, изложбе 

ликовних радова, литерарне састанке и афирмисање дечјег књижевног стваралаштва, 

приредбе ученика, посета позоришту, музејима, организовање сусрета са познатим 

личностима из области науке и културе.  

 Као вид културно уметничких активности радиле су бројне секција. На почетку 

школске године планирано је да се спроведе анкета међу ученицима и на тај начин 

одреди реализација неке од понуђених секција пошто је немогуће због организације 

превоза ђака и наставника реализовати све предвиђене секције. Њихов рад ће доћи до 

изражаја кроз културне активности као што су Дечје недеља, Дан школе, славе и 

остали облици ваннаставних активности. 

 

5.4. Реализација плана школског спорта 

 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких 

способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, 

школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су 

обухваћени сви ученици. 

Школа организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. 

Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама 

прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

 У школској 2016/17. години организоване су две недеље школског спорта у 

октобру и мају. 

 

5.5. Реализација плана социјалне заштите ученика 

 

Циљ овог образовно-васпитног подручја је изграђивање личности оспособљене да 

брине за сопствено здравље, здравље своје породице, ближе околине и шире 

друштвене заједнице, развијање љубави и смисла за вредновање животне средине, 

подстицање младих на активно учешће у њеном очувању и унапређивању, усмеравање 

и оспособљавање ученика да схвате хуманизацију односа међу људима као пут 

ослобађања човека од свих предрасуда и као процес хуманизације укупних 

друштвених односа.  

Циљ програма социјалне заштите у школи је унапређивање социјалног и 

породичног статуса ученика како би се створили оптимални услови за раст, развој и 

напредовање ученика. Такође, потребно је код ученика развијати свест о солидарности, 

спремност да помогну другима, прихватању различитости.  

- Школа је у 2016/2017. години реализовала следеће активности у оквиру плана 

социјалне заштите ученика:  

- Сарадња школе и Центра за социјални рад у пружању социјалне заштите 

ученика; 

- Пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању,  

- Пружање помоћи васпитно-запуштеним или угроженим ученицима, ученицима 

који долазе из дефицијентних породица; 

- Упознавање и праћење социјалних прилика и подршка деци која живе у тешким 

породичним приликама; 
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- Утврђивање социоекономског статуса родитеља;  

- Упућивање родитеља на начине остваривања права; 

- Упућивање родитеља а извршавање родитељских обавеза; 

- Обилазак и кућне посете ризичним породицама у циљу ефикаснијег пружања 

помоћи и побољшања сарадње између школе и породице. 

 

 

5.6. Реализација плана заштите животне средине 

 

Активности на заштити животне средине одвијале су се на нивоу одељења, 

разреда и школе. Циљ је  да се код ученика развије правилан однос према животној 

средини, људима и смисао за лепо. Такође је битно и да ученици кроз стицање знања о 

разним природним појавама  схвате како се може угрозити животна средина ,да  

развијају свест о складном односу човека и природе, као и да изграде навике и  културу 

понашања која ће допринети да они сами постану активни учесници у очувању 

животне средине. 

Садржаји овог програма су  реализовани кроз наставне предмете: свет око нас, 

природа и друштво, чувари природе и биологија, кроз часове одељенских заједница. 

 

 

5.7. Реализација плана сарадње са породицом  

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно 

старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања,поштовања и 

поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и 

облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају 

детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности 

школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, 

организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања 

и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних 

утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе 

сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-

васпитном раду. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају 

сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу 

њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија 

за наредно полугодиште. Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као 

резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 

Школа ће сарађивати са родитељима ради њиховог укључивања у системски васпитни 

рад школе, као и праћење и подстицање развоја њихове деце. 
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Активност 

 

 

Време реализације 

 

 

  Носиоци активности 

 
Редовно информисање родитеља о школским 

документима, актима, правилницима и прописима 

везаним за школу. 

Током године Директор 

Секретар 

Одељењске старешине 
Информисање родитеља о  здрављу, психофизичколм и 

социјалном развоју ученика, резултатима учења и 

понашања ученика, условима живота у породици, школи 

и друштвеној средини. 

Током године Педагог, 

Одељењске старешине 

Образовање родитеља за успешније остваривање 

васпитне улоге породице (здравствено васпитање, 

психолошко – педагошко образовање). 

Током године Педагог, 

Одељењске старешине 

Сарадња са родитељима у реализацији неких задатака и 

делова програма школе и то: програм професионалне 

орјентације, екскурзије, безбедност ученика, инклузивно 

образовање. 

Током године Директор 

Педагог, 

Одељењске старешине 

Укључивање родитеља у обезбеђивању услова за 

успешнији рад школе: у раду Савета родитеља школе, 

непосредно укључивање у акције уређења, 

реконструкције постојећих и изградњи нових школских 

објеката терена и сл. 

Током године Директор 

Сарадња родитеља на реализацији програма Школског 

развојног планирања и процеса Самовредновања у 

школи. 

Током године Актив за развојно планирање 

Сарадња са родитељима у процесу тестирања ученика за 

полазак у школу. 
Током године Педагог 

Укључивање родитеља у реализацију националног 

тестирања,  пробних испита и завршног испита ученика 
током године Директор, 

Педагог 

Прављење родитељског кутка (кутије) за пријем 

њихових захтева, молби, сугестија, предлога. 

током године Одељењске старешине 

Директор 

Педагог 

 

Сарадња са родитељима се остваривал кроз: индивидуалне разговоре, групни рад, родитељске састанке и Савет родитеља. 
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5.8. Реализација плана сарадње са локалном заједницом 

 

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном самоуправом, који чини део школског 

програма. Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима 

планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. 

 

 
Задатак Критеријум успеха 

за задатак 

Активности Време 

реализације 

активности 

Носилац 

аактивности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

 

 
Развијати сарадњу са 

другим установама. 

 

 

Школа остварује 

сардању са 

културним и 

административним 

установама из 

окружења у циљу 

подршке 

ученицима.  

Упознавати ученике са 

програмским садржајима 

разних културних установа 

у Мионици и Ваљеву. 

 

 

Прво 

полугодиште 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

 

 -упитници за ученике 

Организовање посета 

ученика разним културним 

и административним  

установама у окружењу 

ради упознавања са 

њиховим радом, значајем и 

улогом у друштву 

(фабрика воде, фабрика 

стиропора, 

пољоп.газдинство,  

Струганик, Бранковина,  

Дивчибаре, бања Врујци,  

 

 

Друго 

полугодиште 

-директор школе 

- пегагог 

-разредне 

старешине 

-Ђачки парламент 

 

-упитници за ученике 

- записници 

-фотографије 
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5.9.  Реализација плана рада на текућим пројектима и укључивање у нове пројекте 

 

 
Задаци Критеријум  успеха 

за задатак 

Активности Време реализације 

активности 

Носилац 

активности 

Извор верификације, 

инструменти 

еваалуације 

 

 

 

 

 

Пратити и 

учествовати у 

различитим 

националним и 

међународним 

развојним 

пројектима. 

 

 

 

 

 

 

Школа  учествовала 

на бар 5 различитих 

пројеката. 

Створити услове за 

учешће у пројектима 

(прикупити потребну 

документацију, 

оформити тимове за 

спровођење 

пројекта...). 

Током школске 

године 
- директор 

- пројектни тим 
-документација 

Информисати 

наставничко веће о 

програмима, 

циљевима, задацима 

пројекта. 

Током школске 

године 
- директор 

- пројектни тим 
-записник са 

Наставничког већа 

Пратити конкурсе за 

националне и 

међународне пројекте. 

 

Током школске 

године 
- директор 

- пројектни тим 
- конкурса 

Информисати 

наставнике о 

актуелним пројектима. 

 

Током школске 

године 
- директор 

- пројектни тим 

- записник са 

Наставничког већа 

 

У школској 2016/2017. години школа је редовно пратила актуелне пројекте у које она, као установа може да се укључи.  

 

Пројекти за које је школа припремила потребну докуметацију и узела учешће су: 

 

1. ПРОЈЕКТ ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА  У ОКВИРУ ПРОГРАМА РАСПОДЕЛЕ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА ЗА  2017. годину - Идејни пројекат опремања сале за физичко васпитање у матичној 

школи и ИО Брежђе, као и опремање наставним средствима и опремом кабинета у матичној школи (три пројекта) 
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6) Извештаји о реализацији планова развоја и унапређења квалитета рада школе и запослених 

 

6.1. Реализација плана унапређења образовно-васпитног рада и остваривања циљева и исхода образовања 

 

 

Реализоване активности у току школске 2016/2017. године: 

 

- Наставници су упознати са начинима евалуације постигнућа ученика; 

- Појачано пружање помоћи васпитно-запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из дефицијентних породица; 

- Појачано праћење социјалних прилика и подршка деци која живе у тешким породичним приликама; 

- Оријентација на индивидуализацију наставе; 

- Оријентација на што већу очигледност наставе; 

- Побољшање образовно-васпитног рада на релацији наставник - ученик на основу сарадничких и хуманих односа у раду; 

- Оспособљавање наставника за писање портфилиа; 

- Претплата на правну базу Параграф лекс. 
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6.2. Реализација плана педагошко-инструктивног рада 
 

Педагошко – инструктивни рад је помагање и инструкција у решавању различитих тешкоћа и проблема у васпитно – образовном раду, 

и заједничко изналажење решења за унапређивање тог процеса. 

 

Реализоване активности у току школске 2016/2017. године: 

1. Преглед глобалних планова 

2. Преглед оперативних планова 

3. Распоред држања угледних/огледних часова 

4. Распоред праћења редовне наставе 

5. Преглед дневника васпитно-образовног рада 

6. Праћење редовне наставе; посета часова са циљем увида у организацију наставног рада и квалитет  припрема за наставу 

7. Евалуација оствареног педагошко-инструктивног рада 

8. Преглед матичних књига 

9. Евалуација оствареног образовно – васпитног рада упознавање стручних актива, одељењских већа и наставничког већа са 

резултатима анализа, испитивања, проучавања и истраживања, 
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Директор  и педагог су у току године посетили око 40 часова редовне наставе и водиће белешке о обављеном разговору,  

припремиле  извештај о посећеним часовима и саопштили га стручним органима школе. У педагошко – инструктивном раду директора 

и педагога школе пажњу су посветили педагошко – психлошкој заснованости наставног рада,  сагледавању дидактичко – методичке 

заснованости часа (оствареност циљева и задатака, временска артикулација, ефикасност примењених метода, облика и средстава, 

увођењу иновација у наставни рад, активност ученика и наставника и сл. - ), односно оствареност стандрда у области настава и учење. 

 

Општа запажања на основу наализе посећених часова. Наставници чији часови су посећени су добили индивидуалну повратну 

информацију. 

 

 Посета није контрола и притисак, већ област сарадње стручне службе и наставника, то је прилика за унапређење рада; 

 Већина  наставника има припрему за наставни час, 

 Приликом посета наставним часовима такође је уочено да у већини случајева реализација наставног часа садржи основне етапе  

уводни, централни и завршни део часа;   

 Сви наставници задовољавају потребну форму реализације наставног часа; 

 Примена Правилника о оцењивању, у поступку оцењивања веома је важно бележити податке о ученику, уностити кратке 

белешке и  коментаре о ученику  и његовом раду, као и  записе о самооцењивању ученика; 

 Није код свих наставника присутно прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама учника (захтеви, темпо рада, 

наставни материјал, ); 

 Праћење развоја и постигнућа ученика - на плану праћења развоја и постигнућа ученика приликом посета уочена је 

задовољавајућа општа активност ученика и мисаона ангажованост у току реализације наставног часа.  

 Мотивација ученика - у области подстицања ученика посебно је истакнуто да је  неопходно  више мотивисати ученика . Такође, 

важно је и подстицати ученике да уче путем открића и решавања проблема, као и константно проверавати да ли су и у којој  

мери  су ученици препознали примену наученог градива. 

 Правила у раду – правилан однос према ученицима подразумева јасно дефинисана правила у раду и очекивања од ученика, као 

и јасне иснтрукције приликом постављања критеријума о оцењивању.   

 

 

Јаке стране 

 

 Наставници стварају подстицајну атмосферу за рад на часу (поштују личност ученика, испољавају емпатију..);  

 Наставници јасно истичу циљ часа, дају упутства која су јасна ученицима;  

 Наставници поступно постављају сложенија питања/задатке/захтеве;  
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 Наставници уче ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим;  

 Ученици у већој мери стичу знања на часу;  

 Наставници ефикасно структуирају и повезују делове часа;  

 Наставници врше оцењивање у складу са Правилником о оцењивањау ученика;  

 Наставници похваљују напредак ученика; 

 

 

Слабе стране 

 

 Наставници недовољно прилагођавају рад на часу образовно-васпитним потребама ученика;  

 Наставници недовољно усмеравају  интеракцију међу ученицима тако да она буде у функцији учења;  

 Некада остаје нејасн завршни део часа (да ли је су остварени циљеви часа);  

 

 

Опште препоруке за квалитет наставе: 

 

1. критеријум циљ наставног часа – да ли јасно изречен, да ли је усаглашен са избором садржаја и метода, да ли су активности 

ученика релевантне остварењу циља 

2. организација наставног часа – повезаност са претходним градивом, примереност задатака узрасту, правила у раду и поштовање 

правила.... 

3. методски поступак- веза метода и садржаја, обезбеђује ли метода активност и пажњу већине ученика 

4. клима у одељењу- отвореност за размену, мотивација код ученика, интеракција између наставника и ученика, између самих 

ученика 

5. наставни стил- говор наставника, невербална комуникација наставника,  подстицање ученика . 

6. У област припремања закључено је да је веома важно добре припреме размењивати са колегама, планирати одговарајућа 

наставна средства, осмишљавати огледне, угледне  чаове, као и то да  је након релаизованих часова потребно  бележити 

властита запажања и допуне  које се могу користити у следећем припремању за наредни час самоевалуација. 
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6.3. Реализација плана унапређења матријално-техничких услова 

 

 Опремање фискултурне сале у матичној школи – МПНТР; 

 Опремање сале за физичко реквизитима у ИО Брежђе – Спорт у школе, Министрство омладине и спорта; 

 5 робота за наставу информатике- ФОНДАЦИЈА Б92; 

 Набавка школске лектире и енциклопедија за ученике – МПНТР; 

 Донација књига за опремање библиотека у школама савременим издањима -  ФОНДАЦИЈА МТС. 

 

6.4. Реализација плана стручног усавршавања 
 

На основу  Правилника о сталном стручном усавршавању – наставници су обавештени да припреме за школску 2016/2017. г., 

сопствени план стручног усавршавања.  

Школа располаже са минимумом финансијских средстава за стручна усавршавања наставника, тако да су наставници предметне 

наставе са најмањим бројем сати  стручног усавршавања. 

Општи став школе: перманентно усавршавање наставника  је обавезно, као и осавремењивање образовно – васпитног рада. 

 

Планиране активности 

 

Реализоване активности 

 

Садржаји рада који нису 

планирани а урађени су 

Исходи/ показатељи успешности 

(шта је постигнуто и шта доказује 

успешност) 

Оцена успешности 

од стране  тима или 

особе задужене за 

евалуацију 

Организовање семинара 

„Методика у малом... “.   
У месецу фебруару на 

Филолошком факултету у 

Београду, наставнице 

српског језика су 

учествовале у тродневном 

стручном скупу у оквиру 

58. Републичкког зимског 

семинара. Разноврсне 
теме биле су повод за 

организовање угледних 

часова на којима ће делом 

бити и реализоване идеје 

покренуте темама 

семинара. 

 

 

Организовани планирани 

семинари чији се садржај 

примењује у непосредном раду 

са ученицима. 

 

 

Организовање угледних 

часова. 

 

Одржзане 3 презентације са У
 

м
ањ

о
ј 

м
ер

и
 

р
еа

л
и

зо
в
ан

 п
л
ан

 

          

Организовање семинара „Методички 

приступ обради књижевности у млађим 

разредима“. 

  

Организовање семинара „Српски језик и 

језичка култура у нижим разредима основне 

школе“ 

  

Организовање семинара „Како решавати 

проблеме са дисциплином и управљати 

разредом “. 
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Организовање семинара„Да у школи свако 

учи радосно и лако“.   
Поред наставница српског 

језика, у оквиру програма 

Покренимо нашу децу, 

обуци за имплеменатцију 

додатних 15 минута 

физичке активности 

присуствовала је и једна 

учитељица из наше школе. 

Циљ овог пројекта јесте 

превенција настанка 

деформитета кичменог 

стуба и тела уопште, 

применом одговарајућих 

превентивних вежби у 

складу са узрастом 

ученика. 

Наиме, овај програм је 

намењен ученицима од 

првог до четвртог разреда.  

Наставница историје, 

Светлана Ђуковић Матић 

је посетила семинар 

„Важна питања у настави 

историје: домет 

историографије и 

образовна постигнућа“ 

који је одржан 18. и 19. 

марта 2017.године у 

Економској школи у 

Ваљеву.  

 

стручних усавршавања 

наставницима школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовање семинара „Водич за час 

одељењског старешине“.   
Организовање угледног часа 

  

Праћење стручне литературе 
  

Излагање са стручних усавршавања 
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6.5. Реализација плана самовредновања 

Подносилац извештаја: Тим за самовредновање 

Одговорно лице: Јасмина Илић 

Остали чланови:  Јасмина Палавестрић,Јасмина Илић,Светлана Ђуковић,Зоран Николов,Данијела Алексић 

 

 

Назив школе 

 

„Војвода Живојин Мишић“ Рајковић 

 

Издвојена одељења 

Издвојена одељења у Брежђу, Осеченици, Кључу, Буковцу, Крчмару, Планиници, Толићу и 

Ђурђевцу 

 

Телефон школе 

 

014/68-469 

 

Е- mail школе 

 

rajskola@ptt.rs  

 

Сајт школе 

 

www.osvojvodazivojinmisic.edu.rs 

 

Број смена 

 

Једна – прва 

 

Број језика који се уче 

 

Два- енглески и француски језик 

 

Име и презиме директора: 

 

Олга Петровић 

Име и презиме руководиоца тима за 

самовредновање:  

 

Јасмина Илић 

Датум извештаја о самовредновању:  

 23.08.2017. 

Период трајања циклуса 

самовредновања: 

 

Од 01.09.2016. до 30.06.2017. 

Области квалитета  РЕСУРСИ 

mailto:rajskola@ptt.rs
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Чланови тимова за самовредновање 

Тим Име и презиме Радно место 

 Тим за самовредновање  

 

 

 

Олга Петровић директор 

Јасмина Палавестрић педагог 

Светлана Ђуковић Матић Наставник историје 

Зоран Николов Наставник техничког и информ. образ. 

Јасмина Илић Наставник географије 

 

Подршка тиму за самовредновање 

Тим Име и презиме Радно место 

 Актив за развојно 

планирање 
 

Марија Маринковић Наставник српског језика 

Јасмина Палавестрић педагог 

Ивица Вучић учитељ 

Неда Шарчевић Самарџић Наставник енглеског језика 

Биљана Павловић учитељ 
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Стандард  Индикатор Процена Оствареност 

стандарда 
+    ±    -     

7.1.  

У школи су 

обезбеђени 

потребни људски 

ресурси.  

7.1.1 У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на 

број ученика. 
+ 60% 

7.1.2 Наставно особље има прописане квалификације + 

7.1.3 Број ненаставног особља у складу је са прописима. + 

7.1.4 Квалификације ненаставног особља су одговарајуће. ± 

7.1.5. Школа у своје активности укључује волонтере. - 

7.2.  

Људски ресурси 

су у функцији 

квалитета рада 

школе. 

7.2.1 Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално 

деловање 
± 40% 

7.2.2 Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног 

усавршавања и могућностима школе. 
+ 

7.2.3 Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са 

потребама за унапређивањем наставе и учења. 
+ 

7.2.4 Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у 

посао. 
- 

7.2.5 Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали ± 

7.3.  

У школи су 

обезбеђени/постој

е материјално-

технички ресурси 

(простор, опрема и 

наставна средства) 

7.3.1 Школа је физички безбедно место + 80% 

7.3.2 Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове. + 

7.3.3 У школи постоји простор за рад у складу са нормативом + 

7.3.4 Школски простор је опремљен у складу са прописима. + 

7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију 

квалитетне наставе. 
± 

7.4. 

Материјално-

технички ресурси 

користе се 

функционално. 

  

7.4.1 Простор се користи према плану коришћења школског простора +  

75% 

 

 

 
7.4.2 Наставна средства се користе према плану коришћења. + 

7.4.3 Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе. + 

7.4.4 Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења 

циљева наставе и учења. 
± 
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ОПИС И ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 

 

   У школској 2016/2017. години вредновали смо област  РЕСУРСИ. Ова област је вреднована на основу 4 стандарда и 19 

индикатора. Самовредновањем је утврђено да су процењивани стандарди остварени, просечна оствареност стандарда је: 

 

+ ± - 

12 5 2 

63,2% 26,31% 10,53% 

 

Најмању оставреност има стандарди  Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

 

Индикатора чије присуство није  уочено током вредновања су: 

- Школа у своје активности укључује волонтере. 

- Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао. 

 

Индикатори чије присуство није у потпуности уочено али има елемената његовог постојања: 

 

- Квалификације ненаставног особља су одговарајуће. 

- Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање 

- Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали 

- Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе. 

- Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева наставе и учења. 

 

У школи су обезбеђени потребни људски ресурси. Број и структура запослених усклађени су са законом и одговарају процесу 

рада школе. У односу на број ученика у школи је заступљен потребан број наставника и стручних сарадника. Наставно особље 

има прописане квалификације и њихова стручна спрема у већини случајева одговара захтевима образовно- васпитног рада.Сваки 

наставник има уредно заведен досије  о заснивању радног односа и уверења о стручном усавршавању. Школа нема Програм 

увођења приправника у посао и у своје активности није укључивала волонтере. 

Запослени својим дугогодишњим радом остварују квалитетну размену искустава, укључени су (у складу са могућностима) у 

разне облике стручног усавршавања и тако стално унапређују наставу. 

Број ненаставног кадра делимично је усклађен са нормативом и потребама школе. Ненаставно особље има прописане 

квалификације. Ненаставни кадар доприноси квалитетном функционисању школе савесним и благовременим обављањем 
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послова из области свог рада. План стручног усавршавања (не) обухвата ненаставни кадар. 

Школа делимично располаже потребним савременим наставним средствима. Што се тиче наставних средстава њиховој набавци 

се посвећује пажња ( у складу са постојећим средствима) али она још не подмирује потребе за наставу свих предмета. 

Средства се користе плански и наменски, у складу са Развојним планом и Школским програмом.  

Расположиви ресурси локалне средине су утврђени и у већој мери у односу на ранији период,  се користе  за потребе наставних и 

ваннаставних активности. Одржавају се контакти са културним, научним и спортским организацијама. Реализују се пројекти и 

иницијативе које доприносе развоју школе и локалне заједнице 

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ У ОБЛАСТИ  РЕСУРСИ 

- ДОКАЗИ - 

  

Развојни план  

Школски програм  

Годишњи план рада 

Извештај о раду школе 

Анализа персоналних досијеа запослених 

Уверења о облицима стручног усавршавања 

Чел листе, упитници 

 

Уочене снаге након вредновања 

 

- У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на број ученика. 

- Наставно особље има прописане квалификације 

- Број ненаставног особља у складу је са прописима. 

- Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и могућностима школе. 

- Наставници и стручне службе у оквиру стручних органа сарађују у складу са потребама за унапређивањем наставе и 

учења. 

- Школа је физички безбедно место 

- Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове. 
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- У школи постоји простор за рад у складу са нормативом 

- Школски простор је опремљен у складу са прописима. 

- Простор се користи према плану коришћења школског простора 

- Наставна средства се користе према плану коришћења. 

- Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе. 

Уочене  слабости након вредновања 

- Школа у своје активности укључује волонтере. 

- Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао. 

- Квалификације ненаставног особља су одговарајуће. 

- Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање. 

- Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали 

- Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе. 

- Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева наставе и учења. 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ и  

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА и  

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА 

 

Општи и 

специфични циљеви 

Планиране  

активности 

Одговорно лице 

за спровођење 

активности 

Динамика 

остварења 

циљева 

Мерљиви индикатори 

за постизање циљева 

Одговорно 

лице за 

евалуацију 

постигнућа 

циљева 

Унапредити рад школе 

укључивањем 

волонтера  

Разноврсним 

активностима 

информисати и 

промовисати потребу 

школе за постоајањем 

волонтера 

 

директор школе, током 

школске 

2017/2018. 

године 

- укључен један 

волонтер у рад школе 

директор,  

Тим за 

самовредновање 
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Мотивисати 

наставнике да користе 

у што већој мери 

резултате 

самовредновања како 

би унапредили 

професионално 

деловање. 

- на састанцима 

стручних већа 

упознати чланове са 

потребом  коришћења 

самовредновања за 

унапређење 

професионалног 

деловања. 

Председници 

стручних већа, 

директор школе, 

педагог 

Тим за 

самовредновање 

Континуирано 

у наредним 

школским 

годинама 

- највећи број 

наставника користи  у 

што већој мери 

резултате 

самовредновања како би 

унапредили 

професионално 

деловање. 

директор,  

педагог 

Тим за 

самовредновање 

Мотивисати 

наставнике да у што 

већој мери користе 

знања стечена на 

облицима стручног 

усавршавања у циљу 

побољшања квалитета 

наставе. 

- на састанцима 

стручних већа 

упознати чланове са 

потребом  што веће 

примене новостечених 

знања са стручног 

усавршавања  

Председници 

стручних већа, 

директор школе, 

педагог 

Тим за 

самовредновање 

Континуирано 

у наредним 

школским 

годинама  

 

- највећи број 

наставника користи  у 

што већој мери користе 

знања стечена на 

облицима стручног 

усавршавања у циљу 

побољшања квалитета 

наставе. 

директор, 

педагог 

Тим за 

самовредновање 

Обогатити наставу 

додатним наставним 

средствима  

- анкетирати 

наставнике о 

потребама за 

наставним средствима 

- у финансијски план 

установе укључити 

набавку  одабраних 

наставних средстава 

- конкурисати  

пројектом  за нбавку 

наставних средстава  

Директор, 

Наставници,  

Тим за 

самовредновање 

Школска 

2017/18. 

година 

- Обезбеђено 

30% планираних 

наставних средстава 

планом набавке  

директор,  

Тим за 

самовредновање 
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Повећати употребу 

материјално-

техничких  ресурса 

ван школе 

- прецизирати 

материјално-техничке 

ресурсе ван школе које 

је могуће користити у 

настави 

- мотивисати 

наставнике за 

коришћење ресусрса 

ван школе у настави 

Директор, 

Наставници,  

Тим за 

самовредновање 

Школска 

2017/18. 

година 

208/19. година 

У току школске године 

20% наставника 

користило ресурсе ван 

школе у настави. 

директор,  

Тим за 

самовредновање 
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6.6. Реализација развојног плана 

 

Развојни план школе донет је за период  2013/2014. – 2018/2019. године.  

План рада за школску 2016/2017. годину предложио је актив за развојно 

планирање, а план је саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

 

6.7. Реализација плана школског маркетинга 

 

Интерни маркетинг  

 

Школа представља сложен и динамичан систем чија се делатност мора што више 

маркетиншки поставити. Школски маркетинг у данашњој пракси веома је слабо 

развијен, углавном због недостатка средстава, али и адекватног маркетиншког 

оспособљеног кадра.  

ОШ „Војвода Живојин Мишић“ у Рајковићу са осам издвојених одељења своју 

делатност обавља на сеоском подручју и у отежаним просторним и материјалним 

условима. 

И поред тога постоји потпуна обавештеност радника и ученика, преко обавештења у 

писаној и усменој форми у чему учествују сви актери. 

Ученичко стваралаштво и рад у секцијама представљено је кроз изложбе путем 

одељењских паноа на нивоу школе. У школи постоје сталне и периодичне изложбе 

дечјих радова у учионицама и ходницима школе. 

У школи се организују предавања како са ученицима, тако и са родитељима о 

питањима значајним за живот и рад ученика. Зависно од теме, предавања и разговора, 

ангажују се стручњаци из одговарајућих области. 
 

Екстерни маркетинг 

 

Основни вид овог маркетинга у току школске године огледао се кроз учешће ученика 

на конкурсима са литерарним и ликовним радовима и објављивање најуспелијих 

радова у дечијим часописима те и уз учешће ученика на општинским и окружним 

такмичењима. 

Школа је активно радила на представљању у друштвеној средини. Сматрамо да су 

резултати, које наши ученици постижу насвим такмичењима, најбољи маркетинг 

школе, међутим, свесни смо да, у условима савремених комуникација то није довољно. 

Од школске 2014/2015. години израђен је званичан сајт на интернету, на којем редовно  

објављујемо све о нашој школи, као и све информације које олакшавају живот и рад 

ученицима и родитељима, смањујући потребу да трагају у школи за њима. 

Школа је и у овој школској години водила летопис школе са писаним подацима о 

активностима школе и реализацији образовно васпитног рада. 

Наши ученици су под вођством наставника, учествовали уразним пројектима 

образовног и забавног карактера и на тај начин промовисали школу. 
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